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Parlamento Jovem reúne estudantes em
sessão final no Plenário na tarde de hoje

Cerca de 120 estudan-
tes participam hoje, às 13h30,
no Plenário, da sessão final do
Parlamento Jovem 2008, que
discute o tema Jovem e vio-
lência: Provocador ou vítima?

O projeto une a Escola
do Legislativo e a PUC Minas
com o objetivo de estimular a
participação política e ampliar
o conhecimento dos jovens
sobre a ALMG. Esta é a quinta
edição do Parlamento Jovem,
que começou em 2004.

Os estudantes elegem
um tema, estudado ao longo
do semestre, e formulam pro-
postas que são reunidas num
documento-base, a ser vota-
do na sessão final. As propos-
tas são analisadas depois pela
Comissão de Participação Po-
pular, subsidiando ações par-
lamentares. Agenda No Parlamento Jovem, estudantes se debruçam sobre propostas que depois são encaminhadas aos deputados

Ricardo Barbosa

Novas regras para o Acordo de Resultados
no Executivo são aprovadas em 2o turno
O PL 1.677/07, do go-

vernador, que disciplina o
Acordo de Resultados e o Prê-
mio por Produtividade no
Poder Executivo, foi aprova-
do em 2o turno no Plenário
ontem, em Reunião Extraordi-
nária realizada de manhã.

O Prêmio por Produtivi-
dade é concedido ao servidor
de órgão signatário do Acor-
do de Resultados. Esse meca-
nismo é vinculado ao desem-
penho do servidor e do órgão,
e também à disponibilidade
financeira do Estado.

Outros seis projetos fo-
ram aprovados ontem. Um de-
les é o PL 1.680/07, da depu-
tada Maria Lúcia Mendonça
(DEM), que muda regras para a
adoção de material didático nas
escolas particulares. Página 7

Deputados dão
apoio a ex-diretor
da Fhemig
Deputados da Comis-

são de Direitos Humanos ma-
nifestaram apoio ontem a
Francisco de Assis Machado,
o Chicão, que dirigiu a
Fhemig entre 1991 e 1994.
Ele responde a 340 proces-
sos na Justiça pelo paga-
mento de gratificações a
servidores consideradas
indevidas pelo Ministério
Público. Chicão diz que a
adoção desses abonos foi a
única forma de acabar com
uma greve que paralisou os
hospitais da Fhemig em
1992. Vários deputados ma-
nifestaram solidariedade e
vão pedir providências para
pôr fim aos processos que
infernizam a vida do ex-di-
retor. Página 3O Plenário aprovou sete projetos na Reunião Extraordinária de ontem
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Presidente participa de abertura da feira
O presidente da ALMG,

deputado Alberto Pinto Coe-
lho (PP), participou ontem da
abertura da Superagro 2008,
no Expominas. O evento reúne
a 48ª Exposição Estadual
Agropecuária, que começou
segunda-feira, o 17º Congres-
so Brasileiro de Apicultura, a
11ª Expocachaça e o 3º Con-
gresso Brasileiro de Meliponi-
cultura (criação de abelhas
sem ferrão). Outros oito parla-
mentares participaram da so-
lenidade, presidida pelo gover-
nador Aécio Neves.

A Superagro, criada em
2005, reúne produtores e em-
presas fornecedoras de produ-
tos, máquinas, equipamentos,
insumos e novas tecnologias do
setor. O objetivo é fomentar a
realização de novos empreen-
dimentos do agronegócio. É
promovida pelo governo do Es-
tado, por meio da Secretaria de
Agricultura e Instituto Mineiro
de Agropecuária (IMA), em par-
ceria com a Federação da Agri-
cultura e Pecuária (Faemg) e o
Sebrae/MG.

Ontem o presidente par-
ticipou também de café da ma-
nhã com a diretoria da Câmara
de Dirigentes Lojistas (CDL-BH).

SOLETRANDO

A Superagro, que reúne agricultores de todo o Estado, foi aberta ontem pelo governador Aécio Neves

Alair Vieira

Vencedor de concurso vem à Assembléia
O vencedor do concurso

Soletrando, do programa Cal-
deirão do Huck, da Rede Glo-
bo, Éder Coimbra, veio ontem
à ALMG e recebeu das mãos
do presidente, Alberto Pinto
Coelho (PP), o livro Ave Pa-
lavra, de Guimarães Rosa, e
um cartão. “Os mineiros es-
tão orgulhosos da sua con-
quista”, afirmou o presiden-
te. Mineiro de Padre Paraíso,
Éder mora em Barra Nova,
zona rural da cidade, e tem
14 anos. Também estavam pre-
sentes os deputados Arlen
Santiago (PTB) e Gil Pereira
(PP), além do prefeito da ci-
dade, Saulo Aparecido de Oli-
veira Pinto.

Alair Vieira
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Ex-diretor da Fhemig que responde a 340
processos diz ser acusado injustamente

A Comissão de Direitos
Humanos vai tentar buscar
uma solução para a situação
de um ex-superintendente-
geral da Fundação Hospita-
lar do Estado (Fhemig) que
há anos responde na Justiça
pelo pagamento de adicio-
nal de remuneração para ser-
vidores da instituição, numa
ação que se desdobrou em
cerca de 340 processos, mo-
vidos pelo Ministério Públi-
co (MP) em diversas locali-
dades. Trata-se de Francisco
de Assis Machado, conheci-
do como Chicão, que parti-
cipou ontem de audiência
pública da comissão.

Como explicou o pre-
sidente da Comissão de Di-
reitos Humanos, deputado
Durval Ângelo (PT), em 1990
o regime de trabalho na
Fhemig era de 40 horas se-
manais, mas foi reduzido
para 30 horas com a homo-
logação de lei orgânica es-
tadual, o que prejudicou o
serviço de saúde. Porém, a
lei que criou o SUS determi-
nava o cumprimento de jor-
nada integral de trabalho
para dirigentes, o que fez
com que muitos se recusas-
sem a trabalhar em cargos de
chefia por não concordarem
em aumentar a jornada rece-
bendo apenas adicional de
20% para o exercício da fun-
ção gratificada.

Ainda segundo o par-
lamentar, em 1992 uma gre-
ve paralisou o atendimento
do setor de saúde no Esta-
do. Como solução provisória,
o governo passou a pagar um
adicional na remuneração
proporcional à carga de tra-
balho para quem optasse por
voltar aos cargos de chefia.
Em 1994, lei estadual regu-
larizou a questão, incorpo-
rando as vantagens retroa-
tivas a 1º de março – e não
a 1º de janeiro, quando elas
começaram a ser pagas.

Ao final de 1994, o MP
moveu ação contra quem

exerceu funções de chefia
entre janeiro e março, para
devolução dos valores refe-
rentes às vantagens. Para o
MP, o pagamento foi indevi-
do, pois a lei do SUS já obri-
gava o cumprimento da jor-
nada integral. Machado é
citado nas ações porque es-
tava à frente da Fhemig à
época.

Francisco de Assis Ma-
chado afirmou que o objeti-
vo do pagamento do adicio-
nal foi interromper o movi-
mento grevista e retomar o
atendimento de saúde à po-
pulação. Segundo ele, a de-
cisão de pagar o adicional foi
tomada por todo o governo.
Ele garantiu que possui diver-
sos documentos comproba-
tórios, como publicações
do Minas Gerais e ofícios de
secretários de Estado.

“Não posso traduzir as
horas e noites de sono per-
didas, as reuniões de famí-
lia interrompidas pela pre-
sença permanente dos ofi-
ciais de justiça. Nos últimos
14 anos, minha vida se tor-
nou um martírio cada vez
mais cruel. Até meus
proventos de aposentadoria
são bloqueados”, relatou,
emocionado, Francisco de
Assis Machado.

Ele afirmou que se sente
profundamente injustiçado
depois de ter dedicado 37
anos de sua vida ao traba-
lho com a saúde e que não
pretende pedir reparação
moral pelo sofrimento que
tem vivido, quer apenas dig-
nidade. “Ninguém pode de-
volver minha saúde e juven-
tude”, lamentou.
Apoio – Para o ex-ministro
da Saúde e atual diretor da
Anvisa, José Agenor Álvares
da Silva, Machado está sen-
do acusado por ter trabalha-
do com lealdade em nome do
povo mineiro, uma vez que a
rede pública estava total-
mente sucateada e ninguém
queria os cargos de chefia.

Deputados dão apoio e
pedem providências
Francisco de Assis Ma-

chado recebeu muitas mani-
festações de solidariedade.
Para o deputado Durval Ânge-
lo, pode ter havido excesso na
proposição de tantas ações na
Justiça. O presidente da Co-
missão de Saúde, deputado
Carlos Mosconi (PSDB), tam-
bém expressou apoio ao ex-
superintendente da Fhemig e
destacou as contribuições de
Machado para a saúde.
Mosconi disse que, por expe-
riência própria, sabe o quan-
to é difícil administrar uma
rede complexa como a Fhemig
e que, do ponto de vista de
gestão, a concessão do adi-
cional era o que havia a ser
feito.

O deputado Sebastião
Costa (PPS) foi outro que re-
conheceu a importância de
Machado e apontou a possibi-
lidade de excessos por parte do
MP. Ruy Muniz (DEM) lembrou
a participação do ex-superin-
tendente da Fhemig na implan-
tação do SUS em Montes Cla-

ros e em outras ações de saú-
de e ressaltou que o gestor
público muitas vezes fica su-
jeito a regras e cobranças di-
ferenciadas.

O deputado André
Quintão (PT) também enfa-
tizou a necessidade de bus-
car uma solução efetiva para
o caso, pois outras tentati-
vas anteriores não tiveram re-
sultado. “Só boa vontade não
resolve a situação, é preciso
buscar um projeto de lei ou
um entendimento político”,
disse.
 Providências – Durval Ânge-
lo afirmou que vai incluir uma
emenda em projeto de lei que
tramita na ALMG para tentar
regularizar a questão. Vários
requerimentos de providências
foram aprovados. Leia mais
na internet
Presenças – Deputados
Durval Ângelo (PT), presiden-
te; Ruy Muniz (DEM), André
Quintão (PT), Sebastião Cos-
ta (PPS) e Carlos Mosconi
(PSDB).

O ex-diretor da Fhemig Francisco Machado, o Chicão: “quero dignidade”
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Cobrança de altos valores na conta
telefônica será tema de audiência

A cobrança de altos va-
lores na conta de telefone de
usuários do serviço de
internet discada oferecido
pela Oi será tema de audiên-
cia pública da Comissão de
Defesa do Consumidor e do
Contribuinte. Requerimento
com essa finalidade, de auto-
ria do deputado Padre João
(PT), foi aprovado na reunião
da comissão realizada ontem.

Segundo a justificativa
do requerimento, consumido-
res de Acaiaca, na Zona da
Mata, sentem-se lesados pela
propaganda enganosa da em-
presa, segundo a qual a co-
nexão discada seria gratuita.
Mas alguns consumidores te-
riam se deparado com contas
de até R$ 2 mil em ligações
telefônicas para o provedor
da Oi, de acordo com Padre
João.

Outros três requerimentos
de audiências públicas foram

aprovados pela comissão. O se-
gundo, de autoria do deputa-
do Fábio Avelar (PSC), é para
que seja discutido o Termo de
Ajustamento de Conduta firma-
do entre a Copasa, o Ministério
Público e a prefeitura de Santa
Luzia, na Região Metropolita-
na de Belo Horizonte.

Os últimos dois requeri-
mentos são de autoria dos
deputados Délio Malheiros
(PV) e Célio Moreira (PSDB).
O primeiro é para debater a
nova regulamentação do ser-
viço de TV por assinatura. Já
o segundo requerimento é
para discutir a situação dos

Procons do interior do Esta-
do e formas de incentivo à
criação de novas unidades
desse serviço de proteção ao
consumidor.
Presenças – Deputados Délio
Malheiros (PV), presidente;
Walter Tosta (PMN) e Ronaldo
Magalhães (PSDB).

Comissões querem discutir LDO com
secretária de Planejamento e Gestão

O Projeto de Lei (PL)
2.392/08, do governador, que
dispõe sobre as diretrizes para
a elaboração da Lei Orçamen-
tária de 2009 (LDO), deve ser
discutido pelas Comissões de
Participação Popular e de Fis-
calização Financeira e Orça-
mentária em reunião conjun-
ta. O debate deve ter a pre-
sença da secretária de Estado
de Planejamento e Gestão,
Renata Vilhena. O requerimen-
to, do deputado André
Quintão (PT), aprovado pela
Comissão de Participação Po-
pular, foi um dos quatro apre-
sentados ontem na reunião.

A comissão também
quer realizar reunião conjun-
ta com a Comissão de Admi-
nistração Pública para discu-
tir as condições salarial e de
trabalho dos profissionais da
área de saúde do Ipsemg, a
política de assistência à saú-

de dos servidores do Estado e
as condições de atendimento
médico-hospitalar e ambula-
torial oferecidas pelo institu-
to. O requerimento é dos de-
putados Carlin Moura (PCdoB)
e Almir Paraca (PT). O depu-
tado Carlin Moura ainda pe-
diu a realização de audiência
pública para discutir a situa-
ção funcional dos servidores
da Orquestra Sinfônica de Mi-
nas Gerais.

O último requerimento
aprovado, dos deputados André
Quintão e Carlin Moura, pede
a realização de audiência pú-
blica destinada a ato comemo-
rativo de abertura do 7º Con-
gresso da União da Juventude
Socialista de Minas Gerais
(UJS) hoje, às 19 horas.
Presenças – Deputados André
Quintão (PT), presidente;
Carlin Moura (PCdoB) e Dalmo
Ribeiro Silva (PSDB).

Quatro requerimentos foram aprovados na reunião presidida pelo deputado Délio Malheiros

Willian Dias

Requerimento para discussão do projeto da LDO é do deputado André Quintão

Willian Dias
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CCJ analisa proposta para divulgação
de índices de violência contra a mulher

O Projeto de Lei (PL)
2.260/08, da deputada Maria
Lúcia Mendonça (DEM), que
trata da divulgação dos índi-
ces de violência contra a mu-
lher, teve parecer de 1° turno
pela constitucionalidade
aprovado ontem pela Comis-
são de Constituição e Justiça
(CCJ).

Originalmente, o PL
2.260/08 estabelece que a Se-
cretaria de Estado de Defesa
Social deverá publicar semes-
tralmente informações como o
número de ocorrências e de
inquéritos policiais instaura-
dos e encaminhados ao Minis-
tério Público e ao Poder Judi-
ciário. A proposição determi-
na ainda que esses dados de-
verão ser disponibilizados para
consulta.

O vice-presidente da CCJ
e relator da matéria, deputado
Gilberto Abramo (PMDB), opi-
nou pela aprovação da propo-
sição na forma do substitutivo
n° 1, que apresentou. De acor-
do com ele, o substitutivo teve
como objetivo principal reti-
rar a especificação de que ca-
berá à Secretaria de Defesa So-
cial fazer a divulgação das in-
formações.

Com o novo texto, fica
estabelecido que o Executivo
deverá tornar públicos os da-
dos sobre a violência contra
a mulher, sendo obrigatório o
registro desses índices. O
substitutivo ainda determina
que a divulgação seja semes-
tral e aconteça por meio da
internet.

Outra proposição com
parecer pela constituciona-
lidade aprovado foi o PL
2.352/08, do deputado Gil-
berto Abramo, que obriga o
fornecimento, pelas operado-
ras de plano de saúde, de li-
vro listando os especialistas
e demais serviços creden-
ciados. A proposição deter-
mina que qualquer alteração
nos livros informativos deve
ser encaminhada ao consu-
midor.

O relator, deputado Se-
bastião Costa (PPS), opinou
pela aprovação na forma do
substitutivo n° 1, que apre-
sentou. O substitutivo am-
pliou o projeto com o objeti-
vo de abranger também as se-
guradoras. Estabelece ainda
que o livro, a ser fornecido na
assinatura do contrato, deve
conter a relação dos médicos,

hospitais, clínicas e demais en-
tidades credenciadas, com
seus endereços e telefones.

Também foi aprovado
parecer pela constitucio-
nalidade do PL 2.366/08, do
deputado Fahim Sawan (PSDB),
que determina que hospitais,
casas de saúde e clínicas
conveniadas com o SUS devem
colocar, em local visível, o le-

treiro luminoso “Temos convê-
nio com o SUS”.

No parecer do relator,
deputado Hely Tarqüínio (PV),
foi apresentado o substitutivo
n° 1, para que as instituições
conveniadas com o SUS afi-
xem o letreiro luminoso na
fachada externa. O parecer foi
lido pelo deputado Sebastião
Costa.

Projeto dispõe sobre preservação
Também recebeu parecer

pela constitucionalidade o PL
2.307/08, dos deputados Do-
mingos Sávio (PSDB), Antônio
Carlos Arantes (PSC) e José
Henrique (PMDB), que tem o
objetivo de delimitar a exten-
são das áreas de preservação
permanente dos barramentos
construídos sobre drenagem
artificial. O relator, deputado
Dalmo Ribeiro Silva (PDSB),
opinou pela aprovação na for-
ma original.

Outro projeto com pa-
recer pela constitucionalidade
é o PL 2.134/08, do deputa-
do Ademir Lucas (PSDB), que
altera a composição do Con-
selho Estadual dos Direitos da

Criança e do Adolescente (al-
tera o artigo 8° da Lei 10.501,
de 1991). O relator, deputa-
do Hely Tarqüínio, opinou
pela aprovação da proposição
na sua forma original.

O projeto amplia o nú-
mero de membros do conse-
lho para 26 (atualmente são
20). Também estabelece que a
representação do poder públi-
co será composta de integran-
tes das Secretarias de Estado
de Esportes e Juventude, de
Cultura e de Governo.
Inconstitucionais – Tiveram
parecer pela inconstitucio-
nalidade aprovados os PLs
2.027/08, 2.039/08, 2.116/
08, 2.176/08 e 2.275/08.

Audiência pública – Foi
aprovado requerimento dos
deputados Dalmo Ribeiro Sil-
va e Walter Tosta (PMN) para
a realização de audiência
pública conjunta com a Co-
missão de Direitos Humanos
para debater os PLs 2.122/
08 e 2.123/08. De autoria
de Walter Tosta, os proje-
tos concedem isenção de
ICMS e IPVA a veículos ad-
quiridos por portadores de
deficiência.
Presenças – Deputados Dalmo
Ribeiro Silva (PSDB), presiden-
te; Gilberto Abramo (PMDB),
vice-presidente; Hely Tar-
qüínio (PV), Neider Moreira
(PPS) e Sebastião Costa (PPS).

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu pareceres pela constitucionalidade de cinco projetos

Willian Dias
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Problemas ambientais
Em comemoração do Dia Mun-
dial do Meio Ambiente, o de-
putado Inácio Franco (PV)
chamou atenção da socieda-
de para reduzir os impactos da
poluição causados pelo
desequilíbrio ambiental. Den-
tre as principais ações desta-
cadas pelo parlamentar estão
a responsabilidade e o com-

portamento coletivo dos ci-
dadãos, além da implantação
de políticas públicas dire-
cionadas para a conservação
da natureza. Ele comentou
que o Partido Verde tem de-
monstrado sua contribuição
nos cuidados com o meio am-
biente apresentando propos-
tas que defendem as bacias
hidrográficas, incentivam a

reciclagem e protegem a Ama-
zônia. Franco criticou a
Copasa, informando que a
empresa ainda não construiu
a Estação de Tratamento de
Esgoto de Pará de Minas. “A
empresa não está cumprindo
as funções na prestação dos
serviços públicos”. Inácio
Franco foi aparteado pelo de-
putado Fábio Avelar (PSC).

Liderança feminina
A deputada Elisa Costa (PT)
falou sobre a inclusão das
mulheres na esfera política.
Para ela, o 1º Curso de
Capacitação Político-feminis-
ta para Mulheres Líderes é uma
grande conquista para a ban-
cada feminina. “O programa de
inclusão tem como finalidade
qualificar e promover a par-

ticipação das mulheres no
Parlamento”, declarou. O cur-
so será realizado pelo Núcleo
de Estudos e Pesquisas sobre
a Mulher (Nepem/UFMG), em
parceria com a Assembléia. De
acordo com a parlamentar, a
data de início do programa
para Montes Claros, Ipatinga
e Cataguases está prevista
para 13 de junho. Em Belo

Horizonte e Governador
Valadares, o curso será pro-
movido de 30 de junho a 4
de julho. Elisa destacou ain-
da a implantação do 1º
Juizado Especial, em Belo
Horizonte, para o combate à
violência contra a mulher. Se-
gundo ela, o projeto permi-
tirá o avanço da Lei Maria da
Penha.

Meio Ambiente
A deputada Gláucia Brandão
(PPS) falou sobre a abertura
oficial da Semana do Meio
Ambiente, promovida pelo Sis-
tema Nacional do Meio Ambi-
ente (Sisema), que aconteceu
na quarta-feira (4/6), no Cen-
tro Mineiro de Referência em
Resíduos (CMRR). De acordo
com a parlamentar, o Centro
atua como núcleo irradiador
de projetos e parcerias, esti-

mulando a articulação entre
os setores público, privado e
o terceiro setor na promoção
do consumo consciente,
reaproveitando e reciclando
materiais. “As atividades se
concentram no apoio à ges-
tão municipal de resíduos,
qualificação profissional, co-
municação e informação, pes-
quisa e desenvolvimento e
educação ambiental e even-
tos”, explicou. Gláucia falou

também que, durante o even-
to, foram entregues prêmios
para os municípios que se des-
tacaram na conservação da
natureza, como João Monle-
vade, Brumadinho e Ouro Pre-
to. Ela registrou ainda o lan-
çamento do Programa de Apri-
moramento Escolar, que obje-
tiva a capacitação de 1.362
professores de Educação Físi-
ca para melhorar a qualidade
das aulas.

Campanhas
O deputado Weliton Prado
(PT) subiu à tribuna para
cobrar um posicionamento
dos poderes públicos esta-
dual e federal em relação à
Copasa, que, segundo ele,
cobra um valor muito alto
pelos seus serviços. O depu-
tado afirmou que os custos
do tratamento do esgoto,
por exemplo, são muito pe-

quenos.  “Já foram encami-
nhadas reivindicações, e va-
mos lançar uma campanha
para a redução, em conjun-
to com o deputado federal
Elismar Prado”. Ele lembrou
ainda da redução histórica
de 17% na conta de energia
e ressaltou que Elismar tem
um projeto de reforma tri-
butária que estabelece que
a alíquota máxima de ICMS

a ser cobrada na conta de
luz  seja de 25%. O ICMS co-
brado em Minas é o mais caro
do Brasil”, contestou. Pra-
do parabenizou o governo
Lula pelos investimentos fei-
tos em Minas e a relatora do
processo da redução tari-
fárica da Cemig, Joísa
Campanher Dutra Saraiva,
pelo reconhecimento do seu
trabalho “sério e ético”.

Obras
O deputado Doutor Viana
(DEM) falou sobre as obras
em estradas da Região Cen-
tral de Minas. Ele informou
que na quarta (4/6) o minis-
tro dos Transportes, Alfredo
Nascimento, autorizou a li-
citação para adequação e
reestruturação asfáltica da
BR-135, partindo do trevo
da BR- 040, em Curvelo, até

Montes Claros. Viana comen-
tou também que a BR-135,
na região de Corinto até
Santo Hipólito, já está sen-
do asfaltada, como benefí-
cio do ProAcesso. “Gostaria
de agradecer ao governador,
em nome de Congonhas do
Norte, que também recebeu
esse benefício. Esse progra-
ma traz conforto e seguran-
ça para várias cidades de

Minas”, disse. O deputado
comentou a nova contribui-
ção destinada à saúde, a CSS:
“infelizmente a política está
em descrédito e sabemos que
essa contribuição não vai
para a saúde”, ressaltou. Em
aparte, Carlos Mosconi para-
benizou o colega pelo pro-
nunciamento, que vai ao en-
contro das necessidades da
população.
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Regulamentação do Acordo de Resultados
do Poder Executivo é aprovada em 2o turno
O PL 1.677/07, que dis-

ciplina o Acordo de Resultados
e o Prêmio por Produtividade
do Poder Executivo, foi apro-
vado em 2º turno na Reunião
Extraordinária de Plenário de
ontem de manhã. De autoria do
governador, o projeto foi apro-
vado na forma do vencido em
1º turno, com as emendas nº 1
e 2 e a subemenda nº 1 à emen-
da nº 3.

O Prêmio por Produtivi-
dade, regulamentado pela Lei
14.694, de 2003, é um bene-
fício concedido ao servidor
em efetivo exercício em órgão
ou entidade signatários do
Acordo de Resultados. Esse
mecanismo é vinculado ao de-
sempenho do servidor e do
órgão ou entidade, bem como
à previsão orçamentária e à
disponibilidade financeira do
Estado.

O projeto altera regras
do Prêmio por Produtividade,
de forma que sua concessão
se dê tendo como referência
recursos no valor correspon-
dente a até 1% da Receita Cor-
rente Líquida ou da ampliação
real de receitas. A atual legis-
lação prevê a concessão do
Prêmio por Produtividade com
recursos decorrentes da eco-
nomia com despesas corren-
tes de cada órgão ou prove-
nientes da ampliação real da
arrecadação.

As emendas nº 1 e 2
são de autoria da Comissão
de Administração Pública. A
primeira propõe apenas uma
adequação no texto, bus-
cando uniformizar as avalia-
ções previstas no projeto. A
emenda nº 2 estabelece que
os critérios para atribuição
de conceito satisfatório ou
insatisfatório na Avaliação
de Desempenho Institucio-
nal serão definidos em de-
creto.

A emenda nº 3, que foi
proposta por acordo entre
governistas e oposição, ficou
prejudicada (e foi substituí-
da) com a aprovação da

subemenda nº 1, do deputa-
do Lafayette de Andrada
(PSDB). Ela determina a con-
cessão de auxílio-transporte
ao servidor estadual em exer-
cício em município com po-
pulação superior a cem mil ha-
bitantes ou integrante das
Regiões Metropolitanas de
Belo Horizonte e do Vale do
Aço.

O PL 1.677/07 estipu-
la a criação de comissões de
acompanhamento e avaliação
com representantes dos ór-
gãos envolvidos no acordo,
servidores, Secretaria de Pla-
nejamento e Gestão e
intervenientes, quando exis-
tirem. Uma alteração promo-
vida na ALMG prevê que a co-
missão terá ainda um repre-
sentante da sociedade civil.
Foi definido também que o
Acordo de Resultados poderá
ser revisto pelo acordante
pelo menos uma vez a cada
12 meses.

O projeto estipula todos
os requisitos para a conces-
são do prêmio, como a fórmula
de seu cálculo, os servidores
que farão jus ao benefício e o
período de referência para sua
apuração.

Regras sobre material
escolar são alteradas
Outros dois projetos

aprovados em 2o turno pelo
Plenário ontem tratam de
questões relativas à educação.
O PL 1.680/07, da deputada
Maria Lúcia Mendonça (DEM),
altera a Lei 16.669, de 2007,
que estabelece normas para
adoção de material didático
pelas escolas particulares.

O projeto foi aprovado
na forma do vencido em 1º
turno. De acordo com  a pro-
posta, os pais poderão forne-
cer gradualmente o material
escolar requisitado pela esco-
la. O projeto também revoga
o artigo 7º da lei, que proibia
a escola de condicionar a par-
ticipação do aluno nas ativi-
dades escolares à aquisição do
material exigido.

Outro projeto aprovado
em 2º turno foi o PL 1.203/
07, do deputado Paulo Guedes
(PT), que dispõe sobre a
obrigatoriedade do forneci-
mento, aos pais ou responsá-
veis legais, de informações so-
bre a vida escolar dos alunos
de escolas públicas e privadas.

Na forma em que foi
aprovado, o projeto altera a
Lei 15.455, de 2005, de modo
que as escolas assegurem aos
pais e responsáveis o acesso
a suas instalações físicas e os
informem sobre a execução de
sua proposta pedagógica e
sobre a freqüência e o rendi-
mento dos alunos.

Um quarto projeto
aprovado em 2º turno foi o
PL 2.430/08, da Mesa, que
regulamenta o Adicional de
Desempenho (ADE) na
ALMG.

Em 1o turno, foram
aprovados ainda dois proje-
tos de lei e um projeto de re-
solução. Os PLs 2.046/08 e
2.199/08, ambos do governa-
dor, autorizam o Executivo a
doar imóveis aos municípios
de Aiuruoca e Uberlândia, res-
pectivamente. Já o PRE
2.150/08, da Comissão de
Política Agropecuária e
Agroindustrial, autoriza a ali-
enação de 16 glebas de terras
devolutas. Leia mais na
internet

Deputados negociam aprovação de projetos durante Reunião Extraordinária de Plenário ontem de manhã
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10 horas
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Auditório) –
debater o Projeto de Lei Federal 1.453/07, do deputado José Fernando
(PV/MG), que altera as Leis 7.990, de 1989, e 8.001, de 1990, que regula-
mentam a Cfem, e cria uma participação especial para o setor mineral.
Convidados: secretário de Estado de Governo, Danilo de Castro; deputados
federais José Fernando e Luiz Fernando Faria (PP/MG); presidente da Frente
Parlamentar Pró-Mineração, deputado Doutor Viana; diretor-presidente da
Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais, Waldir Silva Salva-
dor de Oliveira; gerente-geral de vendas de minério da Vale, Fernando
Sabato; e o presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, Paulo Camilo
Vargas Penna. Requerimento dos deputados Délio Malheiros e Hely Tarqüínio

12 horas
• Projeto Zás (Teatro) – Orquestra Mineira Extremamente Caipira
14 horas
• Parlamento Jovem (Plenário) – sessão final do projeto
15 horas
• Entrevista coletiva (Sala de Imprensa) - com o deputado federal Rafael
Guerra. Assunto: regulamentação da Emenda 29 e a proposta de criação da CSS
19 horas
• Comissão de Participação Popular (Auditório) – abertura do 7o Con-
gresso da Juventude Socialista de Minas Gerais, a requerimento dos
deputados André Quintão e Carlin Moura

Deputado comemora adoção de incentivo
para atrair empresas em Teófilo Otoni
O deputado Getúlio Neiva

(PMDB) comemorou a aprova-
ção pelo Senado da Medida Pro-
visória 418, que cria uma  Zona
de Processamento de Exporta-
ção (ZPE) em Teófilo Otoni. Em
discurso na Reunião Ordinária
de Plenário ontem, o parlamen-
tar afirmou que foi o fim de uma
“novela de 20 anos”.

Ele explicou que a ZPE –
cuja infra-estrutura já está pron-
ta – vai dar condições para a
instalação de empresas e indús-
trias de diferentes portes e seg-
mentos, graças principalmente
aos incentivos fiscais. “Só de
imposto de renda, serão cinco

anos de isenção. Infelizmente
o Brasil não tem cultura de im-
plantar as ZPEs, mas conhece
muito bem os benefícios da
Zona Franca de Manaus”, afir-
mou.

Segundo Getúlio Neiva,
os Estados Unidos têm em seu
território 220 zonas operando.
A experiência tem se mostrado
bem-sucedida em outros paí-
ses, como China, Índia e Du-
bai. “A prefeitura agora tem que
trabalhar para atrair as empre-
sas e os investimentos, que sig-
nificarão o progresso da re-
gião”, acrescentou.
Agricultura – O deputado Do-

mingos Sávio (PSDB) mostrou-
se preocupado com a situação
dos pequenos produtores rurais.
Apesar de elogiar o desempe-
nho de Minas Gerais no setor
de agronegócios – o Estado é
líder na produção de leite e está
entre os maiores produtores de
frango, carne e grãos –, o par-
lamentar lamentou o descaso do
governo federal com quem vive
do campo. “Assistimos a mais
uma elevação da taxa de juros,
que é um veneno para a produ-
ção de alimentos”, classificou.

O parlamentar lembrou que
a atividade rural tem alto custo
de produção, demora a dar re-

torno de capital e precisa cons-
tantemente de aporte de verba
e de créditos. “Mas o governo
não está nem aí. Só quer criar
imposto”, disse, referindo-se à
CSS, contribuição que pode
substituir a antiga CPMF.

Domingos Sávio destacou
ainda a realização do Seminá-
rio Legislativo Minas de Minas e
sua importância na discussão
de um setor que é fundamental
para a economia mineira. “É
possível, sim, crescimento eco-
nômico com preservação do
meio ambiente. Para isso, é pre-
ciso boa vontade política e uma
legislação moderna”, disse.

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

8h30Brasil Eleitor
9h Memória e Poder – Depoimento do jurista Sepúlveda Pertence
10h Assembléia ao Vivo – Comissão de Defesa do Consumidor
12h Sala de Imprensa – Polícia Comunitária em Minas
13h Mundo Político

13h30Assembléia ao Vivo – Parlamento Jovem
18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte
19h Brasil Eleitor

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

20h Segunda Musical

20h30 Programa Comissões em Destaque

21h Homenagem ao Clube do Choro de Belo Horizonte – 3ª
parte

22h Repórter Assembléia

22h30Mundo Político – Retrospectiva da semana

23h Via Justiça (inédito) – Ensino Jurídico

23h40 Teatro Assembléia

0h10Sala de Imprensa – Polícia Comunitária em Minas

1h10 Visão Parlamentar

1h30 Repórter Assembléia

2h Encerramento


