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Plenário aprova pedido de autonomia
maior para os Estados legislarem

O Plenário aprovou, na
Reunião Extraordinária de on-
tem à noite, o PRE 2.748/08,
da Mesa, aprova a apresenta-
ção de proposta de emenda à
Constituição Federal para que
os Estados tenham maior auto-
nomia para legislar sobre trân-
sito, licitações, direito proces-
sual e agrário. O projeto foi
aprovado em 1o turno, assim
como outras seis proposições.
O PL 2.432/08, do deputado
Domingos Sávio (PSDB), altera os
limites de classificação de micro
e pequenos produtores rurais. Já
o PL 1.985/08, do deputado
Délio Malheiros (PV), proíbe o
indeferimento de crédito
habitacional em função da inclu-
são de nome em cadastros de
proteção ao crédito. Os outros
projetos (PLs 2.474/08, 2.573/
08, 2.576/08 e 2.614/08) au-
torizam doação de imóveis do
Estado. Leia mais na internet

Comissões fazem quatro
audiências públicas hoje

As comissões fazem 14
reuniões hoje, das quais qua-
tro são audiências públicas. A
Comissão de Direitos Humanos
se reúne em São Francisco do
Glória (Zona da Mata), às 9 ho-
ras, para discutir as investiga-
ções do homicídio do ex-pre-
feito Gilberto Souza e Silva,
ocorrido no dia 13 de feverei-
ro deste ano em Piúma (ES).
O requerimento da reunião é
do presidente da comissão,
deputado Durval Ângelo (PT).

Já a Comissão de Saú-
de recebe convidados para
debater a situação dos mé-
dicos que trabalham no Hos-
pital João XXIII. O deputado
Doutor Rinaldo (PSB) solici-
tou a reunião, marcada para
as 9h15, no Plenarinho I.

Na Comissão de Cons-
tituição e Justiça, que se
reúne às 10 horas no Tea-
tro, o debate é sobre o pa-
gamento de ICMS pelas en-
tidades filantrópicas. O
autor do requerimento para
a realização da audiência é
do presidente da comissão,
deputado Dalmo Ribeiro
Silva (PSDB).

A reciclagem de pneus
é o tema da reunião da Co-
missão de Meio Ambiente e
Recursos Naturais. O presi-
dente da comissão, deputa-
do Sávio Souza Cruz (PMDB),
que solicitou a audiência,
quer discutir os novos usos
para os pneus velhos. A reu-
nião começa às 10 horas, no
Auditório. Agenda

Cadastro de inadimplentes
é duramente criticado
Os participantes da reu-

nião conjunta promovida on-
tem pelas Comissões de Edu-
cação e de Defesa do Consu-
midor criticaram o recém-cri-
ado Cineb, cadastro que per-

mite às escolas particulares
acesso a informações sobre
maus pagadores. Para o Minis-
tério Público, não há ilegali-
dade nesse cadastro.
Página 3

Serra da Calçada:
governo prefere
reserva privada

O Governo do Estado
prefere que a Serra da Calçada
seja transformada em reserva
particular do patrimônio na-
tural em vez de parque estadu-
al. A informação é do subse-
cretário de Gestão Ambiental,
Ilmar Bastos Santos, que par-
ticipou ontem de reunião da
Comissão Especial. Página 5

Cercadinho:
parecer ficou
para hoje
Ficou para hoje a vota-

ção do parecer do PL 2.880/08,
dos deputados Adalclever Lopes
e Gilberto Abramo, do PMDB,
que altera a área da Estação Eco-
lógica do Cercadinho. O pare-
cer do deputado Sebastião Cos-
ta (PPS) não foi votado ontem
por causa de um pedido de vis-
ta de Abramo. Página 2

Os deputados aprovaram sete proposições na Reunião Extraordinária de Plenário realizada ontem à noite

Alair Vieira
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Projeto sobre Estação do Cercadinho tem
análise adiada na Constituição e Justiça

O Projeto de Lei (PL)
2.880/08, dos deputados
Adalclever Lopes e Gilberto
Abramo, ambos do PMDB, que
altera a área da Estação Eco-
lógica do Cercadinho, teve
ontem a discussão adiada na
Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ). O deputado Gil-
berto Abramo pediu vista do
parecer elaborado pelo depu-
tado Sebastião Costa (PPS),
que apresentou o substitutivo
no 1. Abramo terá 12 horas
para analisar o parecer, tendo
em vista que a proposição tra-
mita em regime de urgência.

A intenção do projeto
é reduzir a área da unidade
de conservação para permi-
tir a realização de obras de
infra-estrutura de interliga-
ção e acesso entre as Rodo-
vias BR-356 e MG-030, faci-
litando a circulação de veí-
culos na região Centro-Sul de
Belo Horizonte e o acesso a
Nova Lima. O projeto altera
a Lei 15.979, de 2006, que
criou a Estação Ecológica do
Cercadinho.

No substitutivo no 1, o
relator anexa à proposição o
PL 2.885/08, dos deputados
João Leite (PSDB), Délio
Malheiros (PV), Roberto Car-
valho (PT) e Alencar da Silveira
Jr. (PDT), que seria de teor
semelhante. Dessa forma,
acrescenta ao texto da Lei
15.979 o memorial descritivo
da exclusão da área da esta-
ção ecológica com as coorde-
nadas e os dados para a exe-
cução das obras de interli-
gação das rodovias, obser-
vados pré-requisitos de uti-
lidade pública e interesse
social, mediante aprovação
do órgão responsável pela
administração da estação,
sem prejuízo da necessidade
de elaboração de estudos de
impacto ambiental.

O substitutivo ainda
determina que as obras serão
acompanhadas pela recupera-
ção da cobertura vegetal des-
de o leito da antiga ferrovia

de acesso à Mina de Águas Cla-
ras até os pés dos taludes ex-
ternos da pista da BR-356, no

sentido BH-Rio; e veda a
construção de estruturas de
apoio ao tráfego, como pos-

tos de combustíveis, lancho-
netes e lojas, que possam emi-
tir poluentes.

Aprovado parecer sobre carreiras
Teve parecer de 1o tur-

no aprovado pela comissão o
PL 2.772/08, do governador,
que propõe alterações nas Leis
15.293, de 2004, que insti-
tui a carreira dos Profissionais
da Educação Básica; 15.464,
de 2005, que institui as car-
reiras do Grupo de Atividades
de Tributação, Fiscalização e
Arrecadação do Poder Execu-
tivo e as carreiras de Técnico
Fazendário de Administração
e Finanças e de Analista Fa-
zendário de Administração e
Finanças; 15.465, de 2005,
que institui as carreiras do
Grupo de Atividades de
Seguridade Social;  15.466, de
2005, que institui as carrei-
ras do Grupo de Atividades de
Ciência e Tecnologia; 15.467,
de 2005, que institui as car-
reiras do Grupo de Atividades
de Cultura; e 15.961, de 2005,
que estabelece as tabelas de
vencimento básico das carrei-
ras do Executivo que especi-
fica e dispõe sobre a Vanta-
gem Temporária Incorporável
(VTI) e sobre o posiciona-
mento dos servidores nas car-

reiras. O relator, deputado
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB),
concluiu pela juridicidade da
matéria na forma do subs-
titutivo no1.

O substitutivo suprime
o artigo 2º do projeto, dian-
te de uma impropriedade ju-
rídica na redação do parágra-
fo 2º do artigo 4º da Lei
15.464. Ao especificar que
determinadas funções de car-
reiras tinham natureza exclu-
siva do Estado, feriu-se o ar-
tigo 247 da Constituição Fe-
deral, o qual prevê que o ser-
vidor desenvolve atividade
exclusiva do Estado em fun-
ção de seu cargo. Assim, não
há como destacar que só no
exercício de algumas fun-
ções o servidor desempenha
esse tipo de atividade.

Outra proposta incide
sobre o artigo 3º do projeto,
que muda o caput do artigo
6º da Lei 15.464, o qual diz
que a cessão do servidor ocu-
pante de cargos das carreiras
previstas na lei só é admitida
para órgão ou entidade em
que não haja a carreira a que

pertence o servidor, sem ônus
para o órgão de origem.

Pretende-se também as-
segurar a esse servidor o re-
cebimento da remuneração a
que fazia jus no desempenho
do seu cargo efetivo, inclu-
sive da Gratificação de Estí-
mulo à Produção Individual
(Gepi). A redação do proje-
to, além de não deixar claro
o objetivo, previa que a hi-
pótese de cessão com ônus
para o órgão de origem só
seria admitida para desem-
penho de cargos e funções
vinculados à tributação, fis-
calização e arrecadação.
Pelo substitutivo, propõe-se
a retirada da restrição. Ín-
tegra na internet
Presenças – Deputados Dalmo
Ribeiro Silva (PSDB), presiden-
te; Gilberto Abramo (PMDB),
vice; Hely Tarqüínio (PV),
Neider Moreira (PPS), Sargen-
to Rodrigues (PDT), Sebasti-
ão Costa (PPS), Ademir Lucas
(PSDB), Gustavo Valadares
(DEM), Délio Malheiros (PV),
Lafayette de Andrada (PSDB)
e João Leite (PSDB).

A reunião da CCJ foi movimentada, com a presença de 11 deputados

Marcelo Metzker
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Cadastro de inadimplência no ensino é
criticado por participantes de audiência
A criação do Cadastro

de Informações da Educação
Brasileira (Cineb), que iden-
tifica os alunos em dívida
com estabelecimentos de en-
sino, foi rejeitada pelos par-
ticipantes da reunião con-
junta das Comissões de Defe-
sa do Consumidor e do Con-
tribuinte e de Educação, Ci-
ência, Tecnologia e Infor-
mática, realizada ontem. So-
mente o Ministério Público
Estadual (MP) não manifestou
restrição ao cadastro, desde
que ele atenda às condições
previstas no Código de Defe-
sa do Consumidor.

A reunião foi solicita-
da pelos deputados Carlin
Moura (PCdoB) e Délio
Malheiros (PV). Malheiros
questionou os objetivos
listados no site do Cineb, que
utiliza termos como “lista
negra”, “forçar um acordo”,
além de afirmar que a legisla-
ção em vigor institu-
cionalizou o calote, referin-
do-se à Lei 9.870, de 1999.
“Entre cobrar do devedor e
coagi-lo há uma diferença
enorme”, avaliou. “A lei que
o Cineb chama de legislação
do calote é a que permite ao
aluno continuar seus estu-
dos”, acrescentou o deputa-
do Carlin Moura.

O analista do MP Rena-
to Ângelo Salvador Ferreira
defendeu que a discussão so-
bre o cadastro fosse feita se-
paradamente do debate sobre
as políticas públicas de edu-
cação. “Em uma análise a
priori, não percebemos ilega-
lidade no cadastro”, disse.
Ele defende que, se uma es-
cola se recusar a matricular
o aluno porque ele é ina-
dimplente, a família deve
entrar na Justiça para garan-
tir o direito constitucional
do acesso à educação. “O Es-
tado terá que absorver esse
aluno. Se não houver vaga
para ele no sistema público,
ele terá que ser incorporado
no particular”, explicou.

A posição do MP foi
duramente criticada pelos de-
mais participantes da reu-
nião. A diretora do Sindica-
to dos Professores, Celina
Arreas, discorda de um deba-
te que não leve em consi-
deração a educação como
um bem público. Ela desta-
cou que a Lei das Diretrizes
e Bases da Educação afirma
que a escola, seja pública
ou privada, exerce uma fun-
ção social. Celina Arreas
também criticou a fala do
analista do MP que sugere
que o Estado terá que ga-
rantir a continuidade do
aluno na escola. “O único
ensino que é obrigatório
pela nossa Constituição é o
fundamental”, argumentou.

O presidente da empre-
sa Check Check Serviço de
Proteção ao Crédito do Bra-
sil S/A, Fernando Vidal
Ferreira, disse que a empresa
apenas criou a ferramenta
para organizar as práticas que
já existiam. Segundo ele, os
donos de escola reclamam de
um crescimento da inadim-
plência de 3% para 25% de-
pois da Lei 9.870.

Consumidor lesado
pode ser indenizado
Para a vereadora Maria

Lúcia Scarpelli, as escolas de-
vem oferecer qualidade em
contrapartida dos valores co-
brados. “O aluno pode ter seu
nome em um cadastro negati-
vo, mas quem garante a quali-
dade do ensino?”, questio-
nou. Ela sugeriu um movimen-
to nacional para coibir o
Cineb judicialmente. Segundo
ela, se todos os lesados en-
trassem com pedidos de res-
sarcimento por danos morais,
as indenizações poderiam che-
gar a R$ 3 milhões.

O Procon Assembléia
também informou, por meio de
seu coordenador, Marcelo Bar-
bosa, que orientará os consu-
midores a entrar com ações
nesse sentido, assim como tem
sido feito em São Paulo.

A coordenadora do
Procon Municipal, Stael Riani,
acredita que o cadastro não
trará uma solução para a rela-
ção conflituosa entre as ins-
tituições de ensino e os res-

ponsáveis pelos alunos. Para
ela, o cadastro considera to-
dos os inadimplentes como
maus pagadores. Stael Freire
também questionou a falta de
transparência na divulgação
das planilhas de custos e men-
salidades e afirmou que os al-
tos valores das mensalidades
favorecem a inadimplência.

A presidente da Associ-
ação de Pais e Alunos de Mi-
nas Gerais, Iedyr Gelape
Bambirra, defendeu um mo-
vimento nacional contra o
Cineb. Ela defendeu também
maior controle do ensino
privado pelas secretarias de
educação, além de leis que
garantam a participação de
pais e alunos no Conselho Es-
tadual de Educação. Leia
mais na internet
Presenças – Deputados Délio
Malheiros (PV), presidente da
Comissão de Defesa do Con-
sumidor e do Contribuinte;
Carlin Moura (PCdoB) e
Lafayette de Andrada (PSDB).

As Comissões de Educação e de Defesa do Consumidor discutiram a criação do cadastro de inadimplentes

 Guilherme Dardanhan
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Projeto que autoriza empréstimo do BID
está pronto para análise do Plenário

O Projeto de Lei (PL)
2.832/08, que autoriza o Exe-
cutivo a contratar operação de
crédito de até US$ 40 milhões
com o Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID), já
pode ser analisado, em 1º tur-
no, pelo Plenário da Assem-
bléia. Em reunião ontem, a
Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária (FFO)
opinou pela aprovação do
projeto na forma proposta
pelo governador.

Os recursos serão usados
no Projeto de Fortalecimento
Institucional para Modernização
da Gestão Fiscal do Estado
(Profort-SEF), que prevê o
implemento da gestão de recei-
tas e a viabilização de ações de
melhoria nas áreas de controle
e acompanhamento financeiro.

O relator da matéria, de-
putado Lafayette de Andrada
(PSDB), listou as exigências da
Lei de Responsabilidade Fis-
cal para as operações de cré-

dito e lembrou que, a título
de contragarantia à garantia
oferecida pela União, o PL
2.832/08 prevê a vinculação
das receitas tributárias do Es-
tado. Além disso, o Orçamen-
to deverá consignar, anual-
mente, os recursos necessári-
os ao atendimento das des-

Começa a tramitar projeto
de legitimação de terras

Os membros da Comissão
de Política Agropecuária e
Agroindustrial aprovaram ontem
parecer sobre a Mensagem 212/
08, do governador, que enca-
minhou dez processos de
legitimação de lotes de terras
devolutas rurais, nos municípi-
os de Montezuma e Rio Pardo
de Minas, nove com área entre
100 e 250 hectares, instruídos
pelo Instituto de Terras do Es-
tado de Minas Gerais (Iter-MG).

O relator, deputado
Vanderlei Jangrossi (PP),
presidente da comissão, con-
cluiu pela apresentação do
Projeto de Resolução, que
começará a tramitar na ALMG,
com oito dos dez processos.
Os dois retirados são os se-
guintes: do requerente Sid-
nei Alves de Almeida e ou-
tro, que se refere a uma gleba

de 311,5657 ha, área supe-
rior ao limite constitucional;
e do requerente José Alfredo
Freitas Costa, porque o pa-
recer jurídico indica que o
imóvel está em área de ex-
pansão urbana. Ambos serão
devolvidos ao Iter para as
providências necessárias.

Também foi aprovado re-
querimento de audiência pú-
blica apresentado por Jan-
grossi para discutir o desem-
penho do setor agrícola mineiro
e nacional e os avanços no se-
tor, ainda sem data marcada.
Foram ainda aprovadas duas
proposições que dispensam
apreciação do Plenário.
Presenças – Deputados
Vanderlei Jangrossi (PP), pre-
sidente; Antônio Carlos
Arantes (PSC), Chico Uejo
(PSB) e Getúlio Neiva (PMDB).

Segurança Pública vai
realizar duas reuniões
A Comissão de Seguran-

ça Pública aprovou ontem re-
querimento do deputado Sar-
gento Rodrigues (PDT),  que
solicita a realização de audi-
ência pública em Ube-raba,
para discutir o aumento da
criminalidade no município e
na região.

Foi aprovado também
requerimento dos deputados
Adalclever Lopes, Antônio Jú-
lio, Sávio Souza Cruz, Gilber-
to Abramo, Getúlio Neiva e
Ivair Nogueira, do PMDB; e
Irani Barbosa (PSDB) e depu-
tada Cecília Ferramenta (PT).
Eles solicitam audiência pú-
blica para discutir a cobrança
indevida de taxas adicionais
por servidores públicos do 6º
Departamento de Polícia Civil
de Lavras. Os valores são co-
brados quando a banca exa-

minadora do Ciretran (Cir-
cunscrição Regional de Trân-
sito)  exerce suas atividades
fora da cidade.

O deputado Sargento
Rodrigues apresentou ainda
dois requerimentos. Um de-
les para que seja encaminha-
do ofício ao subsecretário de
Administração Penitenciária,
solicitando que envie à co-
missão cópias das denúncias
de maus-tratos supostamente
cometidos por agentes peni-
tenciários da unidade prisional
Dênio Moreira, no município
de Ipaba. O outro requerimen-
to aprovado, do mesmo depu-
tado, é para solicitar manifes-
tação de aplauso.
Presenças – Deputados  Sar-
gento Rodrigues (PDT), pre-
sidente; Adalclever Lopes
(PMDB) e Hely Tarqüínio (PV).

Se depender dos deputados da FFO, o Estado poderá contrair novo empréstimo no BID

Guilherme Dardanhan

pesas relativas à amortização
do valor do empréstimo, ao
pagamento de juros e dos de-
mais encargos. Por fim,
Andrada salienta que o con-
trato de empréstimo deverá ser
analisado pelo Ministério da
Fazenda. O Profort-SEF é um
dos projetos que integram a

área de resultados “Qualidade
Fiscal”, prevista no Plano
Plurianual de Ação Governa-
mental (PPAG) 2008-2011.
Presenças – Deputados
Lafayette de Andrada (PSDB),
Antônio Carlos Arantes (PSC),
Carlos Pimenta (PDT), Ademir
Lucas (PSDB) e Fábio Avelar (PSC).
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Governo do Estado defende criação de
reserva particular na Serra da Calçada
Representantes do Go-

verno do Estado preferem
estabelecer uma parceria com
a iniciativa privada para pre-
servação da Serra da Calça-
da, por meio da criação de
uma reserva particular do
patrimônio natural (RPPN), a
transformar a área em parte
de um parque estadual. Essa
posição foi defendida pelo
subsecretário de Estado de
Gestão Ambiental, Ilmar Bas-
tos Santos, em audiência pú-
blica realizada ontem pela
Comissão Especial das Serras
da Calçada e da Moeda.

A audiência teve o ob-
jetivo de recolher depoimen-
tos do governo, Sindicato da
Indústria Mineral (Sindiextra),
Ministério Público, entidades
ambientais, condomínios e
moradores da região sobre
três propostas apresentadas
na ALMG a respeito de áreas
de interesse ambiental nas
Serras da Moeda, da Calçada e
do Rola-Moça.

Uma delas é a Proposta
de Emenda à Constituição
(PEC) 16/07, do deputado
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB),
que pretende tombar a Serra

da Moeda. O Projeto de Lei
124/07, (PL) do deputado
Ivair Nogueira (PMDB), pro-
põe reduzir em 6,5% a área do
Parque Estadual da Serra do
Rola-Moça. Já o PL 1.304/07,
do deputado Délio Malheiros
(PV), que foi anexado ao pro-
jeto anterior, pretende inte-
grar a Serra da Calçada ao Par-
que do Rola-Moça. Quase toda
a serra pertence à mineradora
Vale, que começou a fazer

prospecções para lavrar miné-
rio de ferro.

O PL 1.304/07 foi o que
levou o subsecretário a defen-
der a implantação de uma
RPPN. De acordo com Ilmar
Bastos Santos, a Serra da Cal-
çada é muito cara, dificultan-
do a desapropriação para in-
corporação ao Parque do Rola-
Moça. Por outro lado, ele ar-
gumentou que a Vale já mani-
festou interesse em criar uma

RPPN, de forma que fosse im-
plantado um plano de mane-
jo conjunto dos setores pri-
vado e público.

Sobre a idéia de criação
de uma RPPN, a presidente da
Associação para Recuperação
e Conservação Ambiental em
Defesa da Serra da Calçada
(Arca-Amaserra), Jeanine
Baraillon, teme que  a propos-
ta não contemple toda a Ser-
ra da Calçada.

Tombamento respeitaria
atividades econômicas

A idéia de tombamen-
to da Serra da Moeda foi elo-
giada tanto pela Secretaria
de Estado do Meio Ambi-
ente quanto pelo Ministé-
rio Público e entidades
ambientais. Todos adverti-
ram que esse tombamento
não inviabilizaria ativida-
des econômicas na região,
que se estende de Belo
Horizonte até Belo Vale.
Isso porque os empreendi-
mentos legalizados, que
têm licença ambiental, se-
rão respeitados.

A idéia de tombamen-
to, no entanto, enfrentou
considerações e ressalvas do

Sindiextra e da Vice-
Governadoria do Estado. O
consultor jurídico do
Sindiextra, Marcelo Souza,
advertiu sobre o grande ta-
manho da área envolvida.

O assessor empresarial
da Vice-Governadoria do Es-
tado, Adriano Magalhães Cha-
ves, fez advertências no mes-
mo sentido, utilizando como
exemplo a proposta de cria-
ção de área protegida ao nor-
te da Região Metropolitana,
na região de cavernas e ter-
renos cársticos. “É uma área
responsável por 80% da in-
dústria de cal e cimento de
Minas Gerais”, afirmou.

Proposta de redução
de parque é criticada
O PL 124/07, que pro-

põe reduzir a área do Parque
do Rola-Moça, foi criticado
por representantes do Minis-
tério Público, da Secretaria de
Estado de Meio Ambiente, por
entidades ambientais e de as-
sociações de condomínios.

O promotor Marcus Pau-
lo de Souza Miranda, disse não
ser verdadeiro um dos argu-
mentos do projeto, o de que
seria necessária a aprovação de
uma lei para dar segurança ju-
rídica ao Parque do Rola-Moça.

O deputado Fábio Avelar
(PSC) lembrou que não é fácil
aprovar uma PEC. “É preciso
que 48 parlamentares digam

sim, mas temos que votar com
margem de segurança; para
tanto, deve haver pelo me-
nos 60 deputados no Plená-
rio. Unanimidade não é fá-
cil, mas ficou claro que nin-
guém é contra a preserva-
ção”, acrescentou.

O deputado Dalmo Ri-
beiro Silva, por sua vez, dis-
se que os depoimentos se-
rão analisados para a elabo-
ração de seu relatório. Leia
mais na internet
Presenças – Deputados Sávio
Souza Cruz (PMDB), presiden-
te da comissão; Dalmo Ribei-
ro Silva (PSDB), Fábio Avelar
(PSC) e Dinis Pinheiro (PSDB).

Entidades ambientais, representantes de empresas e do governo participaram da audiência pública ontem

 Willian Dias
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Projeto de reajuste para procuradores
do Estado passa na Administração Pública

A Comissão de Adminis-
tração Pública aprovou on-
tem parecer de 1º turno fa-
vorável ao Projeto de Lei (PL)
2.752/08, do governador,
que concede reajuste de 15%
no vencimento básico dos
procuradores do Estado. Caso
seja transformado em lei, o
reajuste será escalonado em
três etapas: a primeira em ja-
neiro de 2009, a segunda em
julho e a terceira em janeiro
de 2010. Em seu parecer, o
relator da matéria, deputa-
do Ademir Lucas (PSDB), opi-
nou pela aprovação do pro-
jeto na forma original.

Outra proposição que
recebeu parecer de 1º turno
favorável foi o Projeto de Lei
Complementar (PLC) 46/08,
do Tribunal de Contas, que
permite a recondução do pro-
curador-geral do Ministério
Público junto ao Tribunal de
Contas. A proposição altera a
redação do caput do artigo 31
da Lei Complementar 102, de
2008, que estabelece a forma
de escolha do ocupante des-
se cargo, que deverá ter man-
dato de dois anos, vedada a
recondução. De acordo com
o projeto, o procurador-ge-
ral poderá ser reconduzido por
mais dois anos, na forma em
que prevê o artigo 77 da Cons-

tituição Estadual, em seu pa-
rágrafo 5º.

Em seu parecer, o
relator, deputado Inácio Fran-
co (PV), acatou a emenda nº
1, apresentada pela Comissão
de Constituição e Justiça. Ela
estabelece que, no artigo 31
da Lei Orgânica do Tribunal de
Contas, a recondução do pro-
curador-geral do Ministério
Público junto ao Tribunal de
Contas dependerá de escolha
com base em lista tríplice ela-
borada e composta pelos inte-
grantes da carreira em questão.

O PL 2.445/08, do de-
putado Domingos Sávio
(PSDB), que disciplina a ati-
vidade de despachante no Es-
tado, também teve parecer de
1º turno aprovado. A propo-
sição foi motivada pela pro-
mulgação da Lei 10.602, de
2002, que cria o Conselho Fe-
deral dos Despachantes
Documentalistas do Brasil e
os Conselhos Regionais dos
Despachantes Documen-
talistas dos Estados e do Dis-
trito Federal.

O deputado André
Quintão (PT), relator do pro-
jeto, opinou pela aprovação
com as emendas nºs 1 e 2, que
apresentou, e pela rejeição do
substitutivo nº 1, da Comis-
são de Constituição e Justi-

ça. Segundo ele, as emendas
procuram aperfeiçoar o proje-
to no que diz respeito ao
acesso dos despachantes aos
órgãos públicos e à definição
de regras para o fiel exercício
da profissão.

A primeira emenda
acrescenta artigo determinan-
do que o Sistema de Registro
Automático de Veículos, dis-
ponível no site do Detran-MG,
“será disponibilizado exclusi-
vamente para o registro de
veículos novos em nome das
locadoras de veículos, despa-
chantes inscritos no Conselho
Regional de Despachantes
Documentalistas (CRDD), empre-
sas de transporte de cargas e
passageiros e para os veículos
comercializados pelas conces-
sionárias, desde que habilita-
das perante a Coordenação de
Administração de Trânsito e
autorizadas por ato próprio do
chefe do Detran a operá-lo”.

Já a emenda nº 2 prevê
que o CRDD deverá, dentro de
180 dias após a data da pu-
blicação da futura lei, realizar
processo seletivo de provas e
títulos para o preenchimento
de, no mínimo, cem vagas para
o exercício da função de des-
pachante documentalista, a
fim de adequar o mercado com
esses profissionais.

Outro projeto analisado
em 1º turno pela comissão foi
o PL 2.536/08, do deputado
Sávio Souza Cruz (PMDB), que
recebeu parecer pela aprova-
ção com a emenda nº 2, da
CCJ. A matéria determina que
os órgãos e entidades do Es-
tado que contratarem mão-de-
obra juvenil, na modalidade
de aprendizagem, deverão re-
servar 20% das vagas para
portadores de necessidades
especiais.

O relator, deputado Ivair
Nogueira (PMDB), opinou pela
rejeição da emenda nº 1, da
CCJ, que reduz o percentual
para 10%. Mas deu parecer fa-
vorável à emenda nº 2, tam-
bém da CCJ, que dá nova reda-
ção ao artigo 3º, determinan-
do que, resultando em fração
igual ou superior a 0,5 o
percentual de vagas, o resul-
tado obtido será arredondado
para o número inteiro imedia-
tamente superior.

Foram aprovados ain-
da três requerimentos duran-
te a reunião. Leia mais na
internet
Presenças – Deputados
Ademir Lucas (PSDB), que pre-
sidiu a reunião; André Quin-
tão (PT), Chico Uejo (PSB),
Inácio Franco (PV) e Ivair
Nogueira (PMDB).

PLENÁRIO

Requerimentos de homenagens são
deferidos durante Reunião Ordinária
A ALMG vai homenagear

em breve duas instituições de
Belo Horizonte: o Sindicato
do Comércio Varejista de Au-
tomóveis e Acessórios
(Sincopeças-BH), pelos 70
anos de sua fundação; e o
Centro de Desenvolvimento
Lojista Jovem (CDL Jovem),
que está completando duas
décadas de existência. Os re-

querimentos para a realização
das homenagens foram defe-
ridos na Reunião Ordinária de
Plenário de ontem e partiram,
respectivamente, dos deputa-
dos Eros Biondini (PHS) e
Gustavo Valadares (DEM).

O CDL Jovem é um ór-
gão complementar da Câmara
de Dirigentes Lojistas de Belo
Horizonte (CDL-BH), cujo ob-

jetivo é desenvolver jovens
lideranças, por meio da troca
de experiências e contato
com o mercado empresarial.

A pedido do deputado
Hely Tarqüínio (PV), o Proje-
to de Lei (PL) 1.784/07 foi
retirado de tramitação. O pro-
jeto concede dispensa de
ponto ao servidor ou militar
que efetue seu cadastramento

como doador de tecidos bio-
lógicos para uso em trans-
plantes e tratamentos.

O deputado Sebastião
Costa (PPS) também pediu que
o PL 2.834/08, que dá denomi-
nação de Rodovia Antônio Alves
de Souza ao trecho que liga São
Sebastião de Vargem Alegre à
rodovia Miraí-Guiricema, seja
retirado de tramitação.
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Pavimentação BR-135
A pavimentação da BR-135, no
trecho entre Manga e Mon-
talvânia, foi o tema do pronun-
ciamento do parlamentar Paulo
Guedes (PT). Segundo ele, esse
é o único trecho que não tem
asfalto e, no dia 25 deste mês, o
diretor do Dnit estará em Manga
para dar a ordem do serviço.  “É
uma luta antiga em defesa desse

trecho, são seis anos sem passar
nenhuma máquina lá”, ressaltou.
O deputado disse que o municí-
pio está vencendo um capítulo
importante de uma luta de mais
de 30 anos e agradeceu a atua-
ção e o empenho do deputado
federal Virgílio Guimarães e da
bancada federal mineira. Guedes
enfatizou também que outro tre-
cho importante é o de Itacarambi-

Manga e citou o programa
Proacesso. Ele reivindicou ainda
o asfalto entre Manga e Miravânia,
além de agradecer aos governos
estadual e federal pelas ações
anunciadas no combate à seca
no norte de Minas. Em aparte,
Carlos Pimenta (PDT) cumprimen-
tou o colega pelo pronunciamen-
to e disse que testemunhou o es-
forço de Paulo Guedes.

Parceria público-privada
 O deputado Gustavo  Valadares
(DEM) disse que tem visto o pre-
feito eleito de Belo Horizonte ir
a Brasília reivindicar verbas para
as obras do metrô. Segundo ele,
o deputado federal Virgílio Gui-
marães anunciou R$ 200 mi-
lhões para a Linha 2. “Sugiro
ao futuro prefeito que esqueça
as verbas de Brasília, isso não é

prioridade para o governo fe-
deral”, ressaltou. Valadares dis-
se ainda que Márcio Lacerda
deve focar na parceria público-
privada para fazer do metrô o
melhor transporte coletivo. “O
foco tem que ser na PPP. Exis-
tem empresas mineiras que já se
apresentaram para ser concessi-
onárias”, enfatizou. O parlamen-
tar lembrou ainda que outra pri-

oridade deveria ser pensar em
um meio de transporte que vá
do Aeroporto de Confins para a
Estação Vilarinho. Ainda em seu
pronunciamento, o deputado
falou sobre sua participação no
Orçamento Participativo Digital
2008, no qual a população es-
colhe pela internet uma das cin-
co obras consideradas priorida-
de para a Capital.

Consciência negra
O Dia da Consciência Negra,
comemorado amanhã (20), foi
o tema da deputada Elisa Costa
(PT). Segundo ela, é uma avan-
ço na luta pela promoção da
igualdade racial e contra o ra-
cismo. Costa enfatizou que du-
rante essa semana os temas re-
lacionados à saúde, educação e

trabalho foram debatidos. “Den-
tre outros assuntos, discutimos
a implantação da política de saú-
de, principalmente para os ne-
gros, o sistema de cotas no en-
sino técnico e superior e a va-
lorização do trabalho da mulher
negra”, explicou. A parlamentar
disse ainda que em Governador
Valadares será inaugurada uma

organização administrativa para
cuidar da política de promo-
ção da igualdade racial. Elisa
afirmou também que é impor-
tante haver reconhecimento
dos quilombos, os quais, se-
gundo ela, são os menos as-
sistidos pelo poder público.
“Eles precisam de visibilidade
e reconhecimento”, enfatizou.

ORDEM DO DIA

PL 1.985/08
Do deputado Délio Malheiros, que proíbe o indeferimento de crédito para
financiamento habitacional por inclusão de nome nos cadastros de pro-
teção ao crédito. Votação em 1o turno

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

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

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

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

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 33/07
Da deputada Cecília Ferramenta, que inclui um representante da ALMG no
Conselho da Região Metropolitana do Vale do Aço. Discussão em 1o turno

PL 2.164/08

Do governador, que altera as atribuições da Copasa. Prosseguimento da
discussão em 1o turno

PL 1.716/07
Da deputada Gláucia Brandão, que dispõe sobre a prática da educação
física nas escolas públicas e privadas. Discussão em 2o turno

PL 2.451/08
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado ao município
de Teófilo Otoni. Discussão em 2o turno

PL 637/07
Do deputado Dinis Pinheiro, que muda os critérios de distribuição do
ICMS pertencente aos municípios (ICMS Solidário). 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 2.177/08
Do governador, que cria o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade
Racial. Discussão em 1o turno

PL 2.394/08
Do governador, que possibilita a inscrição de débitos vencidos de peque-
no valor no Cadin-MG. Discussão em 1o turno

PL 2.432/08
Do deputado Domingos Sávio, que altera os limites para classificação de
micro e pequenos produtores rurais. Discussão em 1o turno

PL 2.615/08
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado para o municí-
pio de Santo Antônio do Jacinto. 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

PL 2.832/08
Do governador, que autoriza o Estado a contratar empréstimo com o
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Discussão em 1o turno
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6h30Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

7h30 Repórter Assembléia

8h Mundo Político

8h30Panorama (ao vivo) – Agência de Desenvolvimento
Metropolitano

9h Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária

11h30Memória e Poder – Depoimento do cientista José Israel Vargas

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 – Agência de Desenvolvimento Metropolitano

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) – Medidas de combate à seca

22h Repórter Assembléia

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

23h Plenário (reprise)

1h Panorama – Agência de Desenvolvimento Metropolitano

1h30 Repórter Assembléia

2h Encerramento

9 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Comissão de Direitos Humanos (São Francisco do Glória) – discutir
as investigações do homicídio do ex-prefeito Gilberto Souza e Silva,
ocorrido no dia 13 de fevereiro deste ano em Piúma (ES). Convida-
dos: prefeito de São Francisco do Glória, Luciano Dias Paes Neto;
presidente da Câmara Municipal, Geraldo Laviola; delegado Milton
Sabino; Inácio Dolizete Ricardo, Elizabete Helena da Silva Souza,
Nicolau Pedrosa Mendonça e Robson Manoel da Silva. Requerimento
do deputado Durval Ângelo
• Videoconferência (Escola do Legislativo) – Semana Nacional de Pre-
venção da Violência na Primeira Infância e Cultura da Paz

9h15
• Comissão de Saúde (Plenarinho I) – discutir a situação dos médicos
do Hospital João XXIII. Convidados: secretário de Estado de Saúde,
Marcus Pestana; presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas
Gerais (Fhemig), Luís Márcio Araújo Ramos; diretor clínico do Hospital
João XXIII, José Pacheco Júnior; presidente do Conselho Regional de
Medicina (CRM), João Batista Gomes Soares; presidente da Associação
Médica de Minas Gerais, José Carlos Vianna Collares Filho; presidente do
Sindicato dos Médicos, Cristiano Gonzaga da Matta Machado. Requeri-
mento do deputado Doutor Rinaldo

9h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho III) – discutir e votar
parecer sobre o PL 2.880/08, dos deputados Adaclever Lopes e Gilber-
to Abramo, que altera a área da Estação Ecológica do Cercadinho; e o PL
2.393/08, do governador, que estende a isenção da Taxa de Segurança
Pública a todos os estádios do Estado

10 horas
• Comissão de Constituição e Justiça (Teatro) – discutir o pagamen-
to de ICMS pelas entidades filantrópicas. Convidados: secretário de
Estado da Fazenda, Simão Cirineu Dias; presidente da Associação
Nacional de Procuradores e Promotores de Justiça de Fundações e
Entidades de Interesse Social, Tomáz de Aquino Resende; presidente
da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Minas
Gerais, Saulo Levindo Coelho; diretor-geral do Hospital do Coração
de São Paulo, Adib Jatene; provedor da Casa de Caridade de Muriaé
Messias Soares Vardiero; advogado Miguel Arcanjo César Guerrieri.
Requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva
• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Auditório) – discutir
a reciclagem de pneus. Convidados: secretário de Estado de Meio Ambi-
ente e Desenvolvimento Sustentável, José Carlos Carvalho; coordena-
dora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Defesa do
Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Habitação e Urbanismo, promo-
tora Shirley Fenzi Bertão; presidente e gerente executivo da Associação
Mineira de Reformadores de Pneus, Paulo César Pereira Bitarães e Ader
Fernandes Alves de Pádua, respectivamente; diretor-geral do Instituto
de Pesos e Medidas (Ipem), Tadeu José de Miranda; analistas ambientais
Ariane Machado Siqueira e Ubaldina Maria da Costa Isaac; presidente do

Sindicato das Empresas de Revenda e de Prestações de Serviços de
Reforma de Pneus e Similares (Sindpneus-MG), Henrique Koroth;
presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae-MG, Roberto Simões.
Requerimento do deputado Sávio Souza Cruz
• Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática (Plenarinho
II) – discutir e votar proposições da comissão
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)
– discutir e votar pareceres a 11 projetos, entre eles ao PLC 36/07,
do deputado Carlin Moura, que inclui o companheiro homossexual
como dependente do segurado do Ipsemg; ao PL 1.178/07, da
deputada Elisa Costa, que dispõe sobre a concessão de incentivos
fiscais para projetos de assistência social; e ao PL 2.832/08, do
governador, que autoriza o Estado a contratar empréstimo com o
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30

• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social (Plenarinho I)
– discutir e votar parecer sobre o PL 114/07, do deputado André
Quintão, que dispõe sobre os direitos dos usuários de programas de
assistência social; e PL 2.556/08, da deputada Gláucia Brandão,
que obriga a instalação de brinquedos adaptados para crianças com
deficiência nos locais que menciona
• Comissão de Redação (Plenarinho II) – discutir e votar pareceres em
fase de redação final
• Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo
(Plenarinho III) – discutir e votar proposições que dispensam a
apreciação do Plenário
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho IV) –
discutir e votar proposições que dispensam a apreciação do Plenário

15 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho II) – discutir e votar proposições
que dispensam a apreciação do Plenário
15h30
• Comissão Especial da Indicação de Paulo José de Araújo para o
Conselho Estadual de Educação (Plenarinho I) – reunião para fazer a
sabatina do indicado

16h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar
parecer sobre as emendas ao PL 2.164/08, do governador, que altera as
atribuições da Copasa; ao PL 2.772/08, do governador, que promove
ajustes em carreiras de servidores do Poder Executivo; ao PL 2.794/08,
do deputado Leonardo Moreira, que dispõe sobre os direitos do perito
judicial nomeado para atuar nos feitos amparados pela Justiça gratui-
ta; e ao PL 2.883/08, do procurador-geral de Justiça, que institui o
Adicional de Desempenho (ADE) no Ministério Público
20 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)


