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Comissões permanentes prosseguem hoje
com escolha de seus presidentes e vices
As comissões têm hoje

mais um dia decisivo para a
eleição de presidentes e vices.
Estão previstas reuniões des-
se tipo em dez comissões per-
manentes. Pela manhã se reú-
nem as Comissões de Consti-
tuição e Justiça, de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sus-
tentável, de Segurança Públi-
ca e de Saúde. À tarde, haverá
reuniões das Comissões de Fis-

calização Financeira e Orça-
mentária, de Direitos Humanos,
de Cultura, de Assuntos Muni-
cipais e Regionalização, de
Defesa do Consumidor e do
Contribuinte e de Política
Agropecuária e Agroindustrial.

A Comissão Especial do
Veto Total à Proposição de Lei
18.865 também se reúne hoje,
às 15h45, para eleger presi-
dente e vice. A proposição

dispõe sobre a política esta-
dual de incentivo aos servi-
ços municipais de gestão
ambiental e teve origem no
Projeto de Lei 301/07, do de-
putado Carlos Pimenta (PDT).
Já a Comissão de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas,
que elegeu seu presidente na
semana passada, faz hoje sua
primeira reunião ordinária, às
14h30, no Plenarinho IV.

No Plenário, está pre-
vista uma Reunião Extraordi-
nária hoje, às 20 horas, além
da Ordinária das 14 horas.
Um dos projetos em pauta é
o PL 2.578/08, do governa-
dor, que dispõe sobre a
contratação por tempo deter-
minado para atender neces-
sidade temporária de excep-
cional interesse público.
Agenda

Presidente Alberto Pinto Coelho
participa de encontro do Judiciário
O presidente Alberto

Pinto Coelho (PP) partici-
pou ontem da abertura do 2o

Encontro Nacional do Judi-
ciário, que acontece no Ho-
tel Ouro Minas. Os objetivos
do evento são proporcionar
mais agilidade à tramitação
dos processos judiciários,
melhorar a qualidade do ser-
viço prestado e ampliar o
acesso dos cidadãos à Justi-
ça. Outra meta é promover a
integração entre as Justiças
Federal, do Trabalho, Eleito-
ral, Militar e estaduais. Tam-
bém participaram da abertu-
ra do evento o presidente do
Supremo Tribunal Federal,
ministro Gilmar Mendes, e o
governador Aécio Neves.

Marcelo Metzker

ORDEM DO DIA

Reunião Ordinária (14 horas)
PL 2.177/08
Do governador, que cria o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade
Racial. Votação em 1o turno

PL 2.298/08
Do deputado Agostinho Patrús Filho, que altera a destinação prevista para
imóvel doado ao município de Senhora dos Remédios. Discussão em 2o turno

PL 972/07
Dos deputados Fahim Sawan e Eros Biondini, que institui procedimentos para
identificação de recém-nascidos em maternidades. Discussão em 1o turno

PL 1.175/07
Da deputada Ana Maria Resende, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
comunicação de nascimentos sem identificação de paternidade à
Defensoria Pública. Discussão em 1o turno

PL 1.723/07
Do deputado Wander Borges, que estabelece a política estadual de inte-
resse social. Discussão em 1o turno

PL 1.874/07
Do deputado Sargento Rodrigues, que dispõe sobre a proibição de raves.
Discussão em 1o turno
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MEIO AMBIENTE

9h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV) – eleger presi-
dente e vice

9h45
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
(Plenarinho III) – eleger presidente e vice

10 horas
• Comissão de Saúde (Plenarinho I) – eleger presidente e vice
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho II) – eleger presidente e
vice

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) –
eleger presidente e vice

14h15
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – eleger presidente e vice

14h30
• Comissão de Cultura (Plenarinho II) – eleger presidente e vice

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho
IV) – discutir e votar proposições que dispensam a apreciação do
Plenário

15 horas
• Comissão de Redação (Plenarinho II)
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho III) –
eleger presidente e vice

15h15
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho I)
– eleger presidente e vice

15h30
• Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial (Plenarinho III)
– eleger presidente e vice

15h45
• Comissão Especial do Veto Total à Proposição de Lei 18.865
(Plenarinho III) – eleger presidente e vice

20 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)

ALMG e governo iniciam preparação do
Fórum das Águas, que acontece em março
A ALMG vai sediar, no dia

23 de março, a abertura do “8º
Fórum das Águas – Avanços e
desafios da política das águas
em Minas Gerais”. Em reunião
preparatória realizada ontem,
começou a ser fechada a pro-
gramação do evento, que terá
início com um ciclo de deba-
tes no Plenário e prosseguirá
com cursos de capacitação para
representantes da sociedade
civil, prefeituras, empresas e co-
mitês de bacias. A reunião pre-
paratória foi conduzida pelo
deputado Fábio Avelar (PSC), da

Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável.

Um dos mais importan-
tes eventos técnico-educativos
sobre a gestão dos recursos
hídricos no País, o Fórum das
Águas integra ações do Esta-
do, municípios, setor produ-
tivo, sociedade civil e comi-
tês de bacias hidrográficas com
o objetivo de promover a
interação desses atores na bus-
ca pelo uso sustentável dos
recursos hídricos em Minas.

A ALMG é uma das promo-
toras do evento, com o Sistema

Estadual de Meio Ambiente
(Sisema), por meio do Instituto
Mineiro de Gestão das Águas
(Igam), e o Fórum Mineiro de
Comitês de Bacias Hidrográficas.

O deputado Fábio Avelar
destaca que o ciclo de deba-
tes é uma oportunidade para a
avaliação da política ambiental
do Estado. “Em um evento
como o fórum, há uma moti-
vação e uma mobilização gran-
des, e o objetivo é justamente
esse, ou seja, estimular o
envolvimento maior dos muni-
cípios com a questão”, afirma.

A diretora-geral do Igam,
Cleide Pedrosa de Melo, lembra
que em janeiro foram comemora-
dos 10 anos de promulgação da
lei que instituiu a política esta-
dual de recursos hídricos (Lei
13.199, de 1999). “O momento
é importante para avaliarmos essa
norma e as leis relacionadas, para
então definirmos novas estraté-
gias de atuação”, aponta.

Na avaliação de Cleide, dois
aspectos precisam avançar: o pa-
pel das prefeituras e a percepção
da importância dos comitês
de bacia na gestão das águas.

6h30Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

7h30 Repórter Assembleia

8h Mundo Político

8h30Panorama (ao vivo) – Medicamentos genéricos

9h Memória e Poder – Depoimento do ex-senador Murilo Badaró

10h Assembleia ao Vivo

12h20Via Justiça – Redução de jornada e redução de salários

13h Mundo Político

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

14h Assembleia 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 – Medicamentos genéricos

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

20h Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária

21h Memória e Poder – Depoimento do ex-senador Murilo Badaró

22h Repórter Assembleia

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

23h Plenário (reprise)

1h Panorama – Medicamentos genéricos

1h30 Repórter Assembleia

2h Encerramento


