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Plenário aprova em 1o turno criação de
política habitacional de interesse social

O PL 2.177/08, do go-
vernador, que cria o Conselho
Estadual de Promoção da Igual-
dade Racial, foi aprovado em
2o turno na Reunião Extraor-
dinária de Plenário de ontem
à noite. O texto foi aprovado
com as Emendas no 1 e 2, que
criam câmaras setoriais na es-
trutura do órgão e incluem o
direito à habitação entre as
políticas públicas a serem de-
senvolvidas para beneficiar as
minorias raciais. Em 1o turno,
foi aprovado o PL 1.723/07,
do deputado Wander Borges
(PSB), que estabelece política
habitacional de interesse so-
cial. O texto foi aprovado na
forma do Substitutivo no 2,
com as Emendas no 3 e 5 e com
a Subemenda no 1 às Emendas
no 1 e 5. A proposta cria uma
política estadual com o obje-
tivo de reduzir o deficit
habitacional em Minas, esti-
mado em 682 mil moradias.
Leia mais na internet

Comissões fazem seis
reuniões com convidados

As comissões fazem hoje
seis reuniões com convidados. A
Comissão de Direitos Humanos faz
duas audiências públicas no in-
terior. Às 8 horas, a comissão se
reúne em Itabira (Região Central
do Estado) para investigar de-
núncias de práticas de constran-
gimento, por parte da Vale, de
donos de imóveis nas proximi-
dades de suas instalações.

Às 15 horas, a comissão es-
tará em Raul Soares (Zona da Mata)
para discutir denúncias de supos-
tas práticas ilícitas que teriam sido
cometidas pelo detetive Edeilson
Carlos Araújo, da Polícia Civil.

Já a Comissão de Saúde
discute o aumento do número de
clínicas odontológicas em condi-

ções sanitárias inadequadas. A reu-
nião será no Plenarinho I, às 9h30.
Na Comissão de Educação, o de-
bate é sobre o trabalho desenvol-
vido pelo Núcleo de Esportes de
Base da UFV. A audiência começa
às 10 horas, no Plenarinho II.

A Comissão de Minas e Ener-
gia recebe convidados às 10 ho-
ras, no Auditório, para discutir a
construção de pequenas centrais
hidrelétricas no Rio Santo Antô-
nio, em Ferros. Na Comissão Espe-
cial da Execução das Penas, o sub-
secretário de Estado de Políticas
Antidrogas, Cloves Benevides, é
esperado para falar sobre a rela-
ção de sua pasta com a execução
penal. O debate começa às 15
horas, no Plenarinho IV. Agenda

Projeto recebe emendas e
substitutivos em Plenário

O PL 3.186/09, que cria
a agência reguladora dos ser-
viços de saneamento no Esta-
do, recebeu ontem mais cin-
co substitutivos e 43 emen-
das de Plenário. A proposta

teve a discussão encerrada em
1o turno ontem e retorna à
Comissão de Administração
Pública, que vai emitir pare-
cer sobre as sugestões de mu-
dança. Página 8

Comerciantes
querem que BC
regule cartões
Lojistas que participaram

da reunião de ontem da Comis-
são de Defesa do Consumidor
defendem a regulamentação dos
cartões de crédito pelo Banco
Central como forma de deso-
nerar os custos operacionais do
comércio. Página 3

Microempresas
reivindicam
desoneração
A desoneração tributária

pode ajudar as pequenas e as
microempresas a superarem a cri-
se econômica. A sugestão foi fei-
ta pelos participantes da reu-
nião de ontem da Comissão
Extraordinária para o Enfrenta-
mento da Crise. Página 5

Os deputados discutiram projetos importantes ontem à noite, como o que cria política habitacional

 Willian Dias
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Projeto de compensação para cartórios
é analisado na Constituição e Justiça
O Projeto de Lei (PL)

3.151/09, do governador, que
trata da compensação de atos
gratuitos praticados por car-
tórios, recebeu ontem parecer
pela constitucionalidade, da
Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ).

O relator do projeto,
deputado Dalmo Ribeiro Sil-
va (PSDB), que preside a CCJ,
havia apresentado em reu-
nião anterior o Substitutivo
nº 1, mas o deputado Padre
João (PT) solicitou mais
tempo para analisar o pare-
cer. O texto segue agora
para a Comissão de Adminis-
tração Pública.

Os atos gratuitos que o
PL 3.151/09 pretende com-
pensar são os registros imo-
biliários decorrentes do pro-
grama de regularização
fundiária que conferem a
titularidade de terras devo-
lutas aos posseiros que nelas
residem. Caso o projeto seja
aprovado na forma como pas-
sou pela CCJ ontem, a com-
pensação será retroativa a 13
de janeiro de 2009.

O substitutivo altera
vários dispositivos da Lei
15.424, de 2004, que dispõe
sobre cobrança dos atos pra-
ticados pelos cartórios e so-
bre a compensação de atos
sujeitos a gratuidade. O ob-
jetivo foi compatibilizar tre-
chos da lei que fazem men-
ção à compensação por ser-
viços gratuitos.

O PL 3.151/09, em seu
formato original, dá nova re-
dação a um único dispositivo
da Lei 15.424: o artigo 31,
que estabeleceu que uma par-
cela do rendimento dos car-
tórios do Estado deve desti-
nar-se à compensação de atos
gratuitos realizados pelos car-
tórios de registro civil.

O projeto propõe, en-
tão, a extensão dessa com-
pensação aos cartórios de
registro de imóveis. O
relator lembrou que a Lei
Federal 10.169, de 2000,

determinou que cabe aos
Estados estabelecer formas
de compensação financeira
aos notários e registradores
por atos gratuitos.
Uso de celular – Outro pro-
jeto que passou ontem pela
CCJ foi o PL 3.158/09, do
deputado Gilberto Abramo
(PMDB), que altera a Lei
14.486, de 2002, que disci-
plina o uso de telefone celu-
lar em salas de aula, teatros,
cinemas e igrejas. O relator,
deputado Padre João, apre-
sentou o Substitutivo nº 1.
Agora a matéria segue para
a Comissão de Educação.

O substitutivo proí-
be a conversação em te-
lefone celular e o uso de
dispositivo sonoro do
aparelho em salas de aula,
teatros, cinema e igrejas,
bem como o uso de qual-
quer aparelho eletrônico
que possa prejudicar a
concentração de alunos e
professores nas salas de
aula, bibliotecas e espaços
destinados a estudo da
rede pública de ensino.

Proposta cria ADE para
servidor do Judiciário
Outro projeto que a CCJ ana-

lisou ontem foi o PL 2.968/09, do
Tribunal de Justiça, que cria o
Adicional de Desempenho
(ADE) para os servidores do Ju-
diciário. Ele recebeu parecer
pela constitucionalidade, do
deputado Dalmo Ribeiro Silva,
que apresentou cinco emendas.

Segundo o texto original,
o ADE aplica-se ao servidor efe-
tivo que tomou posse depois do
dia 16 de julho de 2003 (data
subsequente ao dia da publi-
cação da Emenda à Consti-
tuição 57). Essa emenda pre-
viu o pagamento do ADE como
forma de valorizar o servidor e
vedou o recebimento de qual-
quer adicional que levasse em con-
ta somente o tempo de serviço.

Segundo o projeto, são
requisitos para receber o ADE:
três anos de efetivo exercício
e avaliação satisfatória em, no
mínimo, três Avaliações de De-
sempenho Individual (ADIs).

Alimentação saudável – Tam-
bém passou ontem pela CCJ o
PL 3.277/09, da Comissão de
Participação Popular, que
acrescenta dispositivo à Lei
11.824, de 1995, para tornar
obrigatória a veiculação de
mensagens sobre educação ali-
mentar nas capas e contracapas
de cadernos escolares adquiri-
dos pelas escolas públicas.

A CCJ também aprovou
parecer pela constitucionalidade
do PL 2.438/08, da deputada Ce-
cília Ferramenta (PT), que auto-
riza doação de imóvel do Esta-
do ao município de Coronel
Fabriciano. O relator, deputa-
do Sebastião Costa (PPS), opi-
nou pela constitucionalidade,
com a Emenda nº 1.
Presenças – Deputados Dalmo
Ribeiro Silva (PSDB), presiden-
te; Chico Uejo (PSB), vice; Pa-
dre João (PT), Ronaldo Maga-
lhães (PSDB), Sebastião Costa
(PPS) e Antônio Júlio (PMDB).

Servidores do Poder Judiciário pedem a aprovação do PL 2.968/09, que cria o Adicional de Desempenho

Guilherme Bergamini
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Lojistas e consumidores querem que
cartão de crédito seja regulamentado
A necessidade de regu-

lamentação dos cartões de
crédito pelo Banco Central foi
defendida ontem por represen-
tantes dos lojistas e consu-
midores, em audiência públi-
ca da Comissão de Defesa do
Consumidor e do Contribuin-
te. Na opinião dos participan-
tes da reunião, somente uma
legislação mais eficiente po-
derá trazer mais equilíbrio
para as relações comerciais
envolvendo o “dinheiro ele-
trônico”. A audiência foi soli-
citada pelo deputado Carlin
Moura (PCdoB), que manifes-
tou sua preocupação com as
elevadas taxas de juros cobra-
das pelas administradoras de
cartões de crédito e de débi-
to. “O dinheiro de plástico é
necessário, mas a política de
cartões do Brasil precisa ser
melhor regulada”, defendeu.

Na opinião do presiden-
te da Câmara dos Dirigentes
Lojistas de Belo Horizonte
(CDL), Roberto Alfeu Pena
Gomes, só as administradoras
saem ganhando nas operações
que envolvem cartões. Segun-
do ele, os lojistas pagam cer-
ca de 10% para as adminis-
tradoras, e os consumidores,
até 330% de juros, ao ano,
pelo parcelamento de com-
pras feitas com o cartão de
crédito. Gomes informou que
o cartão de crédito é o líder
de reclamações nos Procons de
25 estados brasileiros.

Roberto Gomes alertou
para o fato de que, somando--
se os custos com as taxas de admi-
nistração e de antecipação e
com o aluguel das maquine-
tas, os lojistas gastam mais
para manter os cartões que
com pagamentos dos impos-
tos cobrados das pequenas e
microempresas. “Isso vai para o
custo da mercadoria”, concluiu.

O entendimento do Su-
perior Tribunal de Justiça
(STJ) sobre a cobrança de
juros pelas operadoras de car-
tões de crédito foi criticado
pelo deputado Délio Malheiros

(PV). Segundo ele, o STJ edi-
tou súmula autorizando as
operadoras a cobrar juros su-
periores a 1% por se equipa-
rarem a instituições financei-
ras. Ele ponderou, no entan-
to, que essas empresas não são
regulamentadas e, por isso,
não estão sujeitas ao contro-
le do Banco Central.
Controle do BC – Para o co-
ordenador do Procon Assem-

bleia, Marcelo Rodrigo Barbo-
sa, a regulamentação reduzi-
ria as reclamações contra as
operadoras que chegam ao
Procon, que são em número
quatro vezes maior que as
queixas contra as instituições
financeiras, já regulamenta-
das. Barbosa também ponde-
rou que essa regulamentação
não deve ser feita via Judi-
ciário, como aconteceu em

Brasília. De acordo com ele, na
capital federal os lojistas pra-
ticam preços diferenciados
conforme a forma de pagamen-
to, por força de liminar. A co-
ordenadora do Procon de Belo
Horizonte, Stael Christian
Riane Freire, também acredi-
ta que a regulamentação tem
o poder de dar mais segu-
rança aos procedimentos e
de diminuir as reclamações.

BC diagnostica indústria de cartões
A falta de concorrência

entre os credenciadores de car-
tão de crédito e a proibição à
diferenciação de preços por
instrumento de pagamento são
alguns pontos que precisam de
aperfeiçoamento, segundo es-
tudo apresentado pelo chefe do
Departamento de Operações
Bancárias  do BC, José Antô-
nio Marciano. Divulgado em
31/3/09, o diagnóstico foi
elaborado pelo órgão e por
secretarias dos Ministérios
da Justiça e da Fazenda. Os
dados foram coletados entre
2001 e 2007, em 38 conglo-
merados emissores.

O estudo demonstrou
que, em 2007, as duas maio-
res bandeiras, Visa e Mas-

tercard, respondiam por 90%
das transações. Essa concen-
tração, segundo Marciano,
retira do lojista o poder de ne-
gociação com as operadoras.
Ele acrescentou que, embora
a maior reclamação dos comer-
ciantes seja em relação às ta-
xas de administração, a pes-
quisa mostrou que os lojistas
não escolhem as bandeiras
com as quais vão trabalhar em
função desse valor, mas sim
pelo número de clientes de
cada bandeira. Marciano de-
fendeu o aperfeiçoamento da
regra que proíbe a diferencia-
ção de preços em função do
instrumento de pagamento
utilizado. “A proibição reduz
o poder de negociação dos

lojistas, causa distorções no
mercado e prejuízos ao con-
sumidor”, acrescentou.
Propostas – Roberto Alfeu Pe-
na Gomes, do CDL, sugeriu que
a ALMG encabece uma discus-
são sobre o tema com deputa-
dos federais e senadores e que
lidere uma luta nacional pela
regulamentação dos cartões. A
ideia de um seminário para deba-
ter o assunto agradou o deputa-
do Carlin Moura, que também pro-
pôs a apresentação de um proje-
to de lei para tratar do assunto.
Presenças – Deputados
Adalclecer Lopes (PMDB),
presidente; Délio Malheiros
(PV), vice; Leonardo Moreira
(DEM); Gil Pereira (PP); e
Carlin Moura (PCdoB).

Deputados e convidados foram unânimes nas críticas às administradoras de cartões

Alair Vieira
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Diretor afastado de penitenciária de
Governador Valadares nega acusações
O diretor afastado da

Penitenciária Francisco Flo-
riano de Paula, Carlos
Henrique Naciff Ferreira, se
defendeu de acusações que
pesam contra ele, durante a
reunião de ontem da Comis-
são de Segurança Pública. Ele
é acusado de favorecimento
do preso Fernando Jorge
Tavares, conforme denúncia
encaminhada ao gabinete do
deputado Sargento Rodrigues
(PDT) por agentes penitenciá-
rios que trabalham na unida-
de prisional de Governador
Valadares (Vale do Rio Doce).

O deputado Sargento
Rodrigues, que solicitou a
audiência juntamente com os
deputados João Leite (PSDB),
Tenente Lúcio (PDT) e Dimas
Fabiano (PP), recebeu denún-
cias de que o preso Fernando
Tavares teria planejado uma fuga
e teria regalias como ser recebi-
do na sala da direção sob escolta
especial para realizar ligações te-
lefônicas. Segundo o deputado,
haveria ainda denúncias de
superfaturamento e omissão de
dados em planilhas sobre a ali-
mentação fornecida aos presos.

Ao se defender das acu-
sações, o diretor disse que
está apenas cumprindo a Lei
de Execução Penal, cujo arti-
go 41 garante aos presos o
direito a entrevista pessoal
com seu advogado e audiên-
cia com o diretor da unidade
prisional. Naciff admitiu que
às vezes recebia Fernando
Tavares em sua sala. “Toda a
família dele mora em Portugal,
e uma irmã agendava telefo-
nemas. O direito à comunica-
ção é um dos direitos do pre-
so”, disse ele.

Naciff deixou com a co-
missão cópia de ofício que
encaminhou à Secretaria de
Estado de Defesa Social infor-
mando a necessidade de es-
colta especial para o detento.
O ex-diretor disse que Fer-
nando Tavares é acusado de ter
cometido dois homicídios, e
a escolta especial foi neces-

sária para levá-lo a um jul-
gamento em Araçuaí (Vale
do Jequitinhonha). Ele é con-
siderado de “alta peri-
culosidade” e estaria corren-
do risco de morte.

Naciff disse ainda ter
um cadastro diário das mar-
mitas fornecidas na peniten-
ciária, que, ao final de cada
mês, era consolidado, com o
cruzamento de informações
sobre presos e servidores
atendidos com as refeições.

O ex-diretor recebeu o
apoio dos vereadores Cida
Pereira e Geovane Honório.
Eles disseram que a Peniten-
ciária Francisco Floriano de
Paula tem uma situação
“tranquila”, ao contrário do
presídio regional de Governa-
dor Valadares, que tem 248
vagas e abriga 600 presos em
situações precárias.

Eles disseram também
que juízes, promotores e pre-
feitos da região querem mais
transparência quanto ao afas-
tamento de Carlos Henrique
Naciff Ferreira, frisando que

ele esteve no cargo por seis
anos sem o registro de pro-
blemas. Cida Pereira anun-
ciou que falava em nome dos
14 vereadores de Governador
Valadares e repassou à co-
missão uma moção de apoio
ao ex-diretor.

Alcione Soares, repre-
sentante de entidade que re-
úne amigos e familiares de
presos, acrescentou que os
detentos fizeram greve de
fome a favor do diretor afas-
tado. “Seu diferencial é ser um
diretor que dá aos presos um
tratamento digno”. Marlene
Ramos da Costa disse que tem
um filho preso na penitenciá-
ria desde 2005. “Antes, ele era
deprimido; depois, se casou
lá dentro, onde é tranquilo e
não tem rebelião”, garantiu.
Exposição – A promotora
Vanessa Fusco lembrou que só
é possível condenar após sen-
tença transitada em julgado
e manifestou preocupação
com uma exposição antecipa-
da das denúncias contra Carlos
Henrique Naciff Ferreira.

Agentes
reiteram
denúncias
Representantes de

agentes penitenciários rei-
teraram as denúncias de
favorecimento ao preso
Fernando Tavares e disseram
que o peso das marmitas dis-
tribuídas na Penitenciária
Francisco Floriano de Paula
não atende ao estabeleci-
do em contrato.

Segundo o agente Ri-
naldo Santiago dos Santos, na
véspera da tentativa de fuga
do detento, em abril, teria
sido feito um comunicado à
direção da penitenciária de
que a cela estava cerrada, mas
não foram tomadas providên-
cias. Segundo ele, a fuga só
não teve êxito porque teria
sido impedida por um agente
penitenciário.
Cautela – O presidente da
comissão, deputado João
Leite, defendeu uma análi-
se cuidadosa da situação e
disse ter recebido e-mails
de denúncias e também elo-
gios a Carlos Henrique
Naciff Ferreira.

Ao final da reunião, ele
anunciou que um novo reque-
rimento será apreciado vi-
sando à realização de uma
segunda audiência pública
sobre a questão, dessa vez
para divulgar o relatório fi-
nal com a conclusão das in-
vestigações em curso na Cor-
regedoria da Secretaria de
Estado de Defesa Social.

Essa nova audiência
foi defendida também pela
deputada Maria Tereza Lara
(PT). “Ficou claro que essa
questão é delicada e tem
posicionamentos divergen-
tes”, frisou.
Presenças – Deputado João
Leite (PSDB), presidente; de-
putada Maria Tereza Lara
(PT), vice; e deputados
Rômulo Veneroso (PV) e Sar-
gento Rodrigues (PDT).

Carlos Naciff: “direito à comunicação é um dos direitos do preso”

Guilherme Bergamini
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Desoneração tributária é sugestão para
ajudar microempresas a superar a crise
As micro e pequenas em-

presas (MPEs), embora atingi-
das pela crise mundial, como
todas as demais, recuperam-se
mais rápido. Dos 106 mil no-
vos empregos gerados em
abril, 82% foram registrados
por elas, ao passo que as mé-
dias empresas continuaram de-
sempregando e as grandes ge-
raram 27 mil postos. Essa é uma
das revelações trazidas por li-
deranças empresariais na reu-
nião de ontem da Comissão Ex-
traordinária para o Enfren-
tamento da Crise Econômico-
Financeira Internacional.

O presidente da Associ-
ação das Micro e Pequenas
Empresas da RMBH, Leonardo
Purri Miranda, deu um pano-
rama geral dessas empresas. As
micro  são as que faturam até
R$ 240 mil por ano, e as pe-
quenas  são as que faturam até
R$ 2,4 milhões. São lancho-
netes, borracharias, empresas
de motoboys, lan-houses, en-
tre  outras, que permeiam toda
a economia e estão expostas a
exigências burocráticas e são
obrigadas a executar centenas
de procedimentos contábeis.

Arisson Carvalho de Araú-
jo, do Instituto Euvaldo Lodi
da Fiemg, reclamou investimen-
tos públicos e privados para
ajudar as MPEs a superar a cri-
se. Ele informou que sua enti-
dade está fazendo um trabalho
forte de promoção comercial
dos produtos eletroeletrônicos
produzidos na região de Santa
Rita do Sapucaí. “Essa indús-
tria ainda depende muito de
componentes importados e fica
à mercê da flutuação do dólar,
mas vai passar pela crise com
maior facilidade que outros se-
tores”, opinou.

Já Frederico César Mafra
Pereira, do Sebrae-MG, relatou
o acerto das previsões feitas
sobre os impactos da crise, com
a redução das exportações e com
um sofrimento maior para o se-
tor de biotecnologia, de alto
valor agregado. No entanto, o
impacto na massa das MPEs foi

reduzido, porque poucas estão
em condições de exportar. As
previsões para o segundo trimes-
tre são mais otimistas, de ma-
nutenção do faturamento, da
produção e do nível de empre-
gos, com viés de alta.

O presidente da Associação
Brasileira da Indústria Têxtil,
Aguinaldo Diniz Filho, situou a
crise no setor têxtil, que cria 1,7
milhão de empregos diretos no
Brasil, é o segundo maior empre-
gador na indústria de transforma-
ção, mas enfrenta concorrência
desleal da China até no forneci-

mento de fardas para o Exército.
“Como representante de

uma empresa tradicional ins-
talada há 137 anos em Minas
(Cedro Cachoeira), consigo con-
dições melhores dos bancos,
mas o mesmo acesso tinha que
ser oferecido a um pequeno
torneiro mecânico do Jequiti-
nhonha, que não consegue nem
ser atendido pelo gerente”. A
sugestão apresentada por ele é
a criação de um Banco Nacio-
nal da Micro e da Pequena Em-
presa, sem sede própria, mas
com pessoal especializado,

dentro de cada grande agên-
cia do Banco do Brasil ou da
Caixa Econômica Federal.

Outra sugestão anotada
pelo coordenador da comis-
são, deputado Sebastião
Helvécio (PDT), foi apresen-
tada por Leonardo Miranda: a
criação de uma Lei Geral das
MPEs mineiras, para desonerar
a atividade. Helvécio pediu o
envio de um ofício à Secreta-
ria de Estado de Fazenda para
solicitar a preparação de um
projeto de lei, que deve ser
de iniciativa do Executivo.

Burocracia prejudica o setor
O deputado Antônio

Carlos Arantes (PSC) elogiou a
Lei Geral das Micro e Pequenas
Empresas. Para ele, os maiores
empecilhos às MPEs eram a tri-
butação excessiva e a burocra-
cia. “Foi uma grande esperança
para os pequenos empreende-
dores brasileiros, as famílias que
sonham com sua própria empre-
sa. Pena que abram e fechem
com tanta rapidez, talvez por
desconhecerem os benefícios da
Lei Geral”, disse Arantes.

O deputado Carlos Gomes
(PT) retomou o assunto, rela-
tando que o Paraná fez
desoneração total de ICMS das
microempresas com até R$ 240
mil de faturamento e que Mi-
nas não concede nenhuma
isenção para os pequenos. Ele
relatou também os avanços da
Frente Parlamentar de Apoio às
MPEs, que preside, e entregou
um rol de sugestões ao coor-
denador da Comissão Especial,
deputado Sebastião Helvécio.

Adelmo Carneiro Leão
(PT) reforçou a tese, citando
dados científicos segundo os
quais a desoneração das
microempresas se reverte, em
pouco tempo, em aumento de
arrecadação e em propulsão
para o desenvolvimento.
Presenças – Deputados Se-
bastião Helvécio (PDT), coor-
denador; Antônio Carlos
Arantes (PSC), Carlos Gomes
(PT), Adelmo Carneiro Leão
(PT) e Wander Borges (PSB).

A Comissão Especial para o Enfrentamento da Crise ouviu ontem sugestões para ajudar as microempresas

Marcelo Metzker
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Especialistas criticam lei federal
antidrogas em reunião de comissão

Críticas à legislação fe-
deral de combate ao consu-
mo de drogas e cobrança de
mais investimentos em cam-
panhas educativas marcaram
debate realizado ontem pela
Comissão Extraordinária de
Políticas Públicas de Enfren-
tamento à Aids, às DSTs, ao
Alcoolismo, às Drogas e En-
torpecentes. A comissão re-
cebeu convidados para discu-
tir a prevenção ao uso de dro-
gas e álcool em Minas Gerais.
Os convidados também admi-
tiram a dificuldade para se
obterem dados confiáveis que
indiquem se o consumo de
drogas cresceu ou diminuiu
no Estado, ou que comprovem
a eficácia dos programas im-
plantados pelo Estado ou en-
tidades da sociedade civil.

Um dos pontos polê-
micos foi a Lei Federal
11.343, de 2006, que: ins-
titui o Sistema Nacional de
Políticas Públicas sobre Dro-
gas (Sisnad); prescreve medi-
das para prevenção do uso
indevido de drogas, para
atenção e reinserção social de
usuários e dependentes; e
estabelece normas para re-
pressão à produção e ao trá-
fico ilícitos. O principal pon-
to criticado foi a diferencia-
ção rígida, na lei, entre usu-
ário e traficante.

Para o superintendente
de Articulação e Descentra-
lização de Políticas Antidrogas
do Estado, José Geraldo de Oli-
veira Silva, a separação não re-
flete a realidade, uma vez que
os papéis, hoje, se misturam.
Essa diferenciação estaria in-
centivando o consumo. Opi-
nião semelhante mostrou o pre-
sidente da Associação de As-
sistência Judiciária (Aajud),
Stanley Ramos Gusman. “Esta
lei é terrível. O usuário recebe
apenas uma admoestação do
juiz”, criticou.

Apesar de todos defen-
derem o aprimoramento da lei,

que tem apenas três anos,
houve quem advertisse contra
um endurecimento do trata-
mento ao usuário. A assesso-
ra do Conselho Estadual
Antidrogas, Dilma Rocha, res-
saltou que seria um retroces-
so voltar a tratar o usuário
como um delinquente.
Educação – Mais consensual
foi a necessidade de investir
em campanhas educacionais
de prevenção ao uso de dro-
gas. “Hoje temos campanhas
duas vezes por ano. É como
se estivesse controlado algo
sobre o qual perdemos o con-
trole”, afirmou o coordenador

da comissão, deputado Fahim
Sawan (PSDB).

Quem mais enfatizou a
necessidade de investimentos
em conscientização foi o mé-
dico e assessor técnico do
Conselho Estadual Antidrogas,
Charles Carvalho Castro. Se-
gundo ele, é a forma mais in-
teligente de se investir em
prevenção, porque evita gas-
tos maiores com tratamento
do vício. Fahim ressaltou que
só cerca de 30% dos viciados
conseguem se recuperar com
o tratamento.

Também foram cobrados
investimentos na área de tra-
tamento, principalmente com a
regionalização dos centros de re-
ferência de atenção e reinserção
social dos dependentes, hoje
concentrados na Região Metro-
politana de Belo Horizonte. O
deputado Eros Biondini (PHS)
elogiou as iniciativas de parce-
ria entre Estado e entidades do
terceiro setor.

O deputado Célio
Moreira (PSDB) cobrou a cria-
ção de um fundo estadual para
financiar políticas antidrogas.
Ele destacou a vulnerabilidade
das escolas em relação ao trá-
fico e criticou a ausência de
representantes da Secretaria de
Estado de Educação nas reu-
niões da ALMG sobre o tema.

Estado não tem dados sobre consumo
Uma carência que fi-

cou clara na reunião foi a
de pesquisas e dados que
indiquem o crescimento ou
a queda do consumo de dro-
gas no Estado, assim como
a efetividade dos programas
de prevenção. O major PM
Weltom José da Silva Baião,
um dos coordenadores do
Programa Educacional de
Resistência às Drogas
(Proerd), da PMMG, disse
desconhecer qualquer pes-
quisa científica sobre o as-
sunto em Minas, a não ser
em circunstâncias e ambi-

entes mais restritos, como
as universidades.

Ana Regina Machado,
da Secretaria de Estado de
Saúde, disse que a criação
de métodos de avaliação dos
programas hoje implanta-
dos pelo Estado, tais como
o Saúde na Escola, o Papo
Legal e o Proerd, é indis-
pensável. Baião afirmou
que está em andamento
uma pesquisa de avaliação
de resultados feita pela Se-
cretaria de Defesa Social e
pôs em destaque a implan-
tação de um segundo

programa, o Jovens Cons-
truindo a Cidadania (JCC), di-
rigido à prevenção ao uso de
drogas e à violência.
Debate – O deputado Fahim
Sawan aproveitou a reunião
para solicitar a participação
de todos no 1º Debate Públi-
co sobre Aids e Drogas da
RMBH, que a ALMG realizará no
dia 15 de junho, no Plenário.
Presenças – Deputados
Fahim Sawan (PSDB), coor-
denador da comissão; Célio
Moreira (PSDB), Eros
Biondini (PHS) e Adelmo Car-
neiro Leão (PT).

A grande maioria dos convidados fez críticas à lei antidrogas

Guilherme Bergamini
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Política Agropecuária quer discutir
proposta voltada para juventude rural
O Projeto de Lei (PL)

437/07, que cria o Programa
Primeiro Crédito para  a Juven-
tude Rural, deverá ser tema de
debate na Comissão de Políti-
ca Agropecuária e Agroin-
dustrial. Ontem, a comissão
aprovou requerimento do de-
putado Leonardo Moreira
(DEM), também autor do pro-
jeto, para a realização da au-
diência pública. A proposição
prevê, entre outros benefíci-
os, crédito para custeio, in-
vestimento e aquisição de ter-
ras por jovens de 18 a 32 anos.

O deputado Domingos
Sávio (PSDB) solicitou aos
membros da comissão uma aná-
lise detalhada do PL 2.771/08,
do governador, que contém a
nova legislação ambiental do
Estado. A matéria não foi dis-
tribuída à Comissão de Polí-
tica Agropecuária e Agroin-
dustrial, mas Sávio entende
que seu conteúdo tem rela-
ção com a atividade agrária.

“É fundamental garantir
a preservação do meio ambi-
ente, mas precisamos definir
uma política de lavouras flo-

restais. Elas fornecem insumo
para atividades básicas da
economia do Estado. Só as-
sim será possível adotar a to-
lerância zero para o carvão de
mata nativa”, apontou.

O parlamentar defende a
exigência de licenciamento
para as florestas plantadas, mas
avalia que, a partir daí, elas de-
vem ser tratadas como atividade
agrícola, sem burocracia e sem
necessidade de novas autori-
zações para o corte, no caso

do eucalipto, por exemplo.
Uma proposta de substitutivo
para o PL 2.771/08 já está
sendo analisada pelo deputa-
do e deve incluir no projeto a
contagem de Área de Preser-
vação Permanente (APP)
como reserva legal.

O deputado Padre João
(PT) voltou a criticar a comissão
por ela não realizar as audiênci-
as públicas aprovadas. Segundo
ele, alguns debates perdem o pra-
zo, como o da gripe suína, que

trouxe impactos para produto-
res rurais. “Outros assuntos per-
manecem importantes. Algumas
demandas estão na comissão há
três anos”, afirmou. O parlamen-
tar disse que a saída será levar
os debates para outras comis-
sões que tenham alguma rela-
ção com os temas propostos.
Presenças – Deputados Antô-
nio Carlos Arantes (PSC), vice-
-presidente; Chico Uejo (PSB),
Domingos Sávio (PSDB) e Pa-
dre João (PT).

ORADORES

Ouvidoria
O deputado Inácio Franco (PV)
fez um balanço dos dois anos e
cinco meses em que esteve à
frente da Ouvidoria Parlamen-
tar da Assembleia. Ele se diz or-
gulhoso por ter respondido ou
encaminhado para solução os
quase 7 mil contatos feitos no
período. “Fico feliz por ter co-
laborado na consolidação des-

se importante instrumento, elo
entre o povo mineiro e seus re-
presentantes no Legislativo”,
disse. Ele agradeceu ao presi-
dente Alberto Pinto Coelho pela
confiança e aos servidores da
Ouvidoria pelo apoio. Além dis-
so, o parlamentar desejou su-
cesso ao novo ouvidor da Casa,
deputado Wander Borges (PSB).
Em seguida, ele falou sobre a

proximidade e a importância do
Dia Mundial do Meio Ambien-
te, comemorado em 5 de junho.
Inácio lembrou que o Partido
Verde tem o ecossistema como
um de seus 12 valores funda-
mentais. “Defendemos a preser-
vação do meio ambiente, o desen-
volvimento sustentável, a
reciclagem e a recuperação am-
biental permanente”, ressaltou.

Letargia
O deputado Getúlio Neiva
(PMDB) demonstrou preocupa-
ção com o que percebeu em sua
última viagem pelo Nordeste de
Minas. Segundo ele, os habitan-
tes das cidades da região estão
ansiosos para que as obras da
Copanor se iniciem logo. Além
disso, Neiva lembrou que a si-
tuação dos municípios minei-

ros preocupa a todos. “O Esta-
do parece anestesiado”, disse.
Segundo ele, a inadimplência
de municípios, a contenção de
gastos do Governo e a proximi-
dade das eleições de 2010 po-
dem ser as causas desse qua-
dro. “Talvez seja necessária uma
reunião entre os líderes da Casa
para combater o estado de le-
targia instaurado”. Em aparte,

Vanderlei Miranda (PMDB) cha-
mou de vergonhosa a situação
da Vila São Tomás, em Belo Ho-
rizonte, que possui esgoto a céu
aberto. Antônio Júlio (PMBD)
disse que a base governista não
discute projeto algum, apenas
vota sob orientação. Jayro Lessa
(DEM) criticou o PL 2.771/08,
já que, segundo ele, a legisla-
ção ambiental já é impeditiva.

Marcelo Metzker

Deputados da Comissão de Política Agropecuária aprovaram requerimento para a realização de audiência pública
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Encerrada a discussão do projeto que
cria agência reguladora de saneamento
O Projeto de Lei (PL)

3.186/09, que está tramitan-
do em 1º turno, teve a discus-
são encerrada em Plenário, na
Reunião Ordinária de ontem.
De autoria do governador, ori-
ginalmente, a proposição cria
a Agência Reguladora de Águas
e Saneamento do Estado de
Minas Gerais (Aras-MG).

De acordo com o depu-
tado José Henrique (PMDB),
que presidiu a reunião, o pro-
jeto estava há seis reuniões
na pauta. Durante a fase de
discussão, foram apresentados
cinco substitutivos, sendo: um
do deputado Gilberto Abramo
(PMDB), que recebeu o nº 3;
um do deputado Weliton Pra-

do (PT), com o nº 4; e três do
deputado Padre João (PT), de
números 5, 6 e 7.

Foram recebidas também
43 emendas: 14 do deputado
Gilberto Abramo (13 a 26); uma
do deputado Rômulo Veneroso
(PV), que recebeu o nº 27;
uma do deputado Délio
Malheiros (PV), de nº 28;  21
emendas do deputado Weliton
Prado (29 a 49); cinco do
deputado Padre João (50 a
54); e uma do deputado André
Quintão (PT), com o número
55. O projeto foi encaminha-
do à Comissão de Administra-
ção Pública, juntamente com
as emendas e os substitutivos,
para emissão de parecer.

Polêmica – Desde que chegou
à ALMG, o PL 3.186/09 tem
causado polêmica. Os depu-
tados contrários à iniciativa
afirmam que a intenção do
governo, ao criar a agência,
é facilitar o reajuste de tari-
fas da Copasa. Os parlamen-
tares favoráveis, por sua vez,
alegam que o projeto vai ade-
quar o Estado à Lei Federal
11.445, que estabelece dire-
trizes nacionais para o sane-
amento básico.

Após muitas negocia-
ções, o governador pediu a
retirada do regime de urgên-
cia, o que obrigava a Assem-
bleia a apreciar a matéria no
prazo máximo de 45 dias. De

acordo com o texto original,
a Aras-MG será uma autarquia
vinculada à Secretaria de
Estado de Desenvolvimento
Regional e Política Urbana
(Sedru) e vai regular a pres-
tação e a comercialização
dos serviços públicos de
abastecimento de água e es-
gotamento sanitário, com
poderes para estabelecer o
regime tarifário.
Escolas – Também na reunião
de ontem, o Plenário recebeu
duas mensagens do governador
contendo projetos de lei que
dão denominação a escolas es-
taduais no interior: uma em
Tapira (Alto Paranaíba) e outra
em Pequeri (Zona da Mata).

CAFÉ PARLAMENTAR

Presidente defende atuação ampla da ALMG
Ao participar do “Café

Parlamentar” da Associação Co-
mercial de Minas (ACMinas), na
manhã de ontem, o presidente
Alberto Pinto Coelho (PP) de-
fendeu a ampliação das atribui-
ções dos legislativos estaduais.
Na palestra que fez na sede da
entidade, intitulada “O Parla-
mento e seus desafios”, ele
mencionou que as assembleias
legislativas estão se mobilizan-
do para terem o direito de le-
gislar sobre temas hoje restri-
tos à União ou aos municípios,
como transporte, direito agrá-
rio, licitação e outros.

Alberto Pinto Coelho,
que preside o Colegiado de
Presidentes das Assembleias
Legislativas, informou que
uma Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) Federal
nesse sentido já tem o apoio
de quatro parlamentos esta-
duais, mas para que ela possa
tramitar no Congresso Nacio-
nal é necessária a aprovação
em 14 casas legislativas.

O presidente falou para
deputados, lideranças políticas
e empresariais sobre a busca

constante de aprimoramento e
correção de rumos do Le-
gislativo. Uma proposta que ele
defendeu, por exemplo, foi a
adoção do subsídio único para
os parlamentares. Segundo
Alberto Pinto Coelho, em que
pese estar prevista em lei a for-
ma como a remuneração dos
deputados é feita, alguns se-
tores da sociedade têm feito
questionamentos e, portanto,
o subsídio único poderia eli-
minar quaisquer suspeitas.

Em sua fala, o presidente
da ALMG argumentou contra a
imagem distorcida do papel do
Parlamento. Além da prerroga-
tiva de legislar, os deputados
têm também “a importante mis-
são de representação política”,
segundo ele, que afirmou ser
fundamental o intercâmbio com
as bases. “Essa atividade tem
que ser exercida de uma manei-
ra latente, pois é ela que dá a
dimensão da boa atuação de
cada deputado”, explicou.

Alberto Pinto Coelho
também ressaltou o trabalho de
interlocução com a sociedade,
exercido pela ALMG de diver-

sas formas. As audiências pú-
blicas, os fóruns técnicos e os
grandes seminários são, de acor-
do com ele, exemplos dessa
interação. Ele chamou a aten-
ção ainda para a promoção da
cidadania, citando a Escola do
Legislativo, o Expresso Cidada-
nia e o Parlamento Jovem como
instrumentos dessa missão.

O deputado registrou
também que “Minas vive um

momento virtuoso na políti-
ca” e que o Parlamento mi-
neiro é um parceiro do Exe-
cutivo nas definições funda-
mentais para o Estado. Nesse
sentido, Alberto Pinto Coelho
destacou a atitude responsá-
vel dos deputados de oposi-
ção, que “desempenham seu
papel com altivez, buscan-
do uma solução consensual
sempre que possível”.

Alberto Pinto Coelho fez palestra na ACMinas

Marcelo Metzker
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Associação dos Praças completa 42
anos e recebe homenagem no Plenário
A pedido do deputado

Sargento Rodrigues (PDT), a
ALMG prestou uma homena-
gem à Associação dos Praças
Policiais e Bombeiros Milita-
res de Minas Gerais (Aspra),
que está completando 42
anos. A solenidade aconteceu
no Plenário, em Reunião Espe-
cial realizada na noite da úl-
tima segunda-feira.

O parlamentar, que é o
30-secretário da ALMG, ressal-
tou que, em seus dez anos de
mandato, a entidade sempre
o ajudou na luta pelos direi-
tos de policiais e bombeiros,
no que diz respeito a questões
previdenciárias, salariais e re-
lativas a promoções.

Sargento Rodrigues recor-
dou ainda o passado difícil dos
militares, que, por muitos anos,
não tiveram seus direitos míni-
mos respeitados. “Nos quartéis,
respirava-se opressão, num pe-
ríodo em que havia constante
violação de direitos. Após a
Constituição de 1988 e ao lon-
go dos anos 90, a situação me-
lhorou. Mas ainda temos muitos
desafios pela frente. Ser militar
não é sinônimo apenas de deve-
res, mas de direitos”, afirmou.

Criada para representar
os interesses de praças da Po-
lícia Militar e do Corpo de

Bombeiros, a Aspra oferece as-
sistência jurídica, prestação
de serviços e convênios mé-
dicos e educacionais, além de
organizar atividades culturais
e de lazer em suas unidades,
em Belo Horizonte e no inte-
rior do Estado.

O presidente da entida-
de, o subtenente PM Luiz
Gonzaga Ribeiro, fez um re-
cuo histórico da Associação,
fundada em 1967. Ele agra-
deceu e mostrou-se emocio-

nado com a homenagem do
Parlamento mineiro.

“Estamos acostumados
a ocupar as galerias deste Ple-
nário para reivindicar direi-
tos. Além disso, já participa-
mos de mais de 50 reuniões
de comissões. Agora, pela
primeira vez, o Estado (por
meio do Legislativo) reco-
nhece a importância da ins-
tituição”, disse. A exemplo
de Sargento Rodrigues,
Luiz Gonzaga Ribeiro la-

mentou o “sofrimento, o
conformismo e o silêncio”
que marcaram historicamen-
te a categoria.

O 1º-vice-presidente da
ALMG, deputado Doutor Viana
(DEM), elogiou a Polícia Mi-
litar e o Corpo de Bombeiros
e parabenizou o trabalho da
Aspra, instituição que, segun-
do ele, é “fruto do sonho de
homens que lutaram por seus
ideais”. “E, sem luta, não há
conquista”, finalizou.

Os deputados Doutor Viana e Sargento Rodrigues entregam placa comemorativa a Luiz Gonzaga, da Aspra

 Willian Dias

ORDEM DO DIA

Reunião Ordinária (14 horas)
PL 1.723/07
Do deputado Wander Borges, que estabelece a política habitacional de
interesse social. Votação em 1o turno

PL 2.177/08
Do governador, que cria o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade
Racial. Discussão em 2o turno

PL 1.856/07
Do deputado Carlos Mosconi, que autoriza transferência de imóvel doado
pelo Estado à Coopervás. Discussão em 1o turno

PL 2.771/08
Do governador, que dispõe sobre a adoção de procedimentos vi-
sando à sustentabilidade ambiental das atividades econômicas.
Discussão em 1o turno

PL 2.858/08
Do governador, que autoriza a desafetação de parte da Reserva Biológica
Serra Azul. Discussão em 1o turno

PL 2.985/09
Do deputado Braulio Braz, que autoriza doação de imóvel do Estado ao
município de Muriaé. Discussão em 1o turno

PL 3.188/09
Do governador, que muda garantias oferecidas pelo Estado em emprésti-
mo contratado com o Banco do Brasil. Discussão em 1o turno

PL 3.248/09
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado ao município
de Lavras. Discussão em 1o turno

Reuniões Extraordinárias (9 e 20 horas)
Destinam-se a apreciar a mesma pauta da Reunião Ordinária
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8 horas

• Comissão de Direitos Humanos (Itabira) – discutir denúncias de
práticas de constrangimento, por parte da Vale, contra donos de imó-
veis nas proximidades de sua mina. Convidados: prefeito de Itabira,
João Izael Querino Coelho; secretária municipal de Ação Social, Maria
das Graças Carvalho Lima; comandante do 26º Batalhão da Polícia
Militar, tenente-coronel Evandro Jaques de Mendonça; coordenador da
Defensoria Pública de Itabira, Mauro Márcio de Alvarenga; coordenado-
ra da Secretaria das Promotorias de Justiça de Itabira, Adriana Torres
Beck; presidente da Associação dos Moradores do Bairro Drummond,
Adilson Gualberto Campos; 2ª-secretária da Associação dos Moradores
do Bairro Drummond, Márcia Ferreira de Jesus; advogado da Associação
dos Moradores do Bairro Drummond, Carlos Francisco Benorio Gueiros.
Requerimento do deputado do Durval Ângelo

9 horas

• Reunião Extraordinária (Plenário)

9h30

• Comissão de Saúde (Plenarinho I) – discutir o aumento do número de
clínicas odontológicas em condições sanitárias inadequadas. Convida-
dos: presidente do Sindicato dos Odontologistas de Minas Gerais, Luciano
Eloi Santos; titular da gerência de Vigilância Sanitária de Belo Horizon-
te, Mara Machado Guimarães Corradi; presidente do Conselho Regional
de Odontologia, Arnaldo de Almeida Garrocho; presidente da Associa-
ção Brasileira de Odontologia, Carlos Augusto Jayme Machado; supe-
rintendente de Vigilância Sanitária Estadual, Cristiana Laboissiere Muzzi;
promotora Giovanna Araújo da Cruz Attanasio. Requerimento do depu-
tado Délio Malheiros

9h45
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Auditó-
rio) – discutir e votar parecer: do PL 16/07, do deputado Eros Biondini,
que obriga a implantação de coleta seletiva em shoppings; e do PL
2.966/09, do governador, que define nova categoria de manejo para a
Área de Proteção Especial da Gruta Rei do Mato

10 horas
• Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática (Plenarinho
II) – discutir o trabalho realizado pelo Núcleo de Esportes de Base da
UFV. Convidados: presidente da Comissão Técnica da Lei de Incentivo
ao Esporte do Ministério dos Esportes, Ricardo Garcia Capelli; secretário
de Estado de Esportes e Juventude, Gustavo Corrêa; coordenador-geral
do Núcleo de Esportes de Base da UFV, João Carlos Bouzas Marins;
presidente da Associação Mineira de Atletismo, Nilson Moura de Olivei-
ra; presidente da Federação Mineira de Basquete, Márcio de Oliveira
Pinto; presidente da Federação Mineira de Ciclismo, Welington Souza;
presidente da Federação Mineira de Judô, Luiz Augusto Martins Teixeira;
presidente da Federação Mineira de Tênis de Mesa, Davison Augusto
Pedrosa Silva. Requerimento do deputado Carlin Moura
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar
parecer do PL 3.187/09, do governador, que cria a ouvidoria do DER-MG
• Comissão de Minas e Energia (Auditório) – discutir a construção de

pequenas centrais hidrelétricas no Rio Santo Antônio, em Ferros. Convida-
dos: secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentá-
vel, José Carlos Carvalho; procurador-geral de Justiça, Alceu José Torres
Marques; superintendente regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável Leste, Dorgival da Silva; coordenador do Codema de Ferros,
José Hermínio de Andrade; presidente e coordenadora da ONG Associação
de Defesa de Desenvolvimento Ambiental de Ferros, Tereza Cristina Silveira
e Beatriz de Aquino Ribeiro Lisboa. Requerimento do deputado Padre João

12 horas
• Apresentação cultural da 2a Divinópolis Arte e Cultura (Galeria de Arte)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social (Plenarinho I)
– discutir e votar parecer do PL 3.142/09, do deputado Célio Moreira,
que institui a Semana de Combate à Pedofilia
• Comissão de Redação (Plenarinho II) – discutir e votar pareceres em
fase de redação final
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)
– discutir e votar pareceres de 11 projetos, entre eles: em 2o turno, o
PL 3.188/09, do governador, que altera garantias oferecidas pelo
Estado na contratação de empréstimo com o Banco do Brasil; em 1o

turno, o PL 2.936/08, do governador, que autoriza a transformação
da Codemig em empresa pública; e o PL 2.987/09, do deputado
Leonardo Moreira, que obriga a contratação de seguro de vida e
assistência funeral nas rodovias estaduais com pedágio

15 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho II) – discutir e votar proposições
que dispensam a apreciação do Plenário
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho III) –
discutir e votar proposições que dispensam a apreciação do Plenário
• Comissão Especial da Execução das Penas no Estado (Plenarinho IV)
– discutir a atuação da Subsecretaria de Estado de Políticas Antidrogas
e sua relação com a execução das penas. Convidado: subsecretário
Cloves Benevides. Requerimento do deputado João Leite
• Comissão de Direitos Humanos (Raul Soares) – discutir denúncias de
supostas práticas delituosas pelo detetive da Polícia Civil Edeilson Carlos
Araújo. Convidados: prefeito de Raul Soares, Vicente de Paula Barbosa;
presidente da Câmara Municipal, Eimard Rodrigues Ribeiro; delegado regi-
onal João Xingó de Oliveira; delegado João Lopes de Sá Neto; promotor
Emerson Henrique do Prado Martins; vereador Ramiro Andrade Grossi; pre-
sidente do Conselho de Segurança Pública de Raul Soares, Maria Lúcia de
Miranda Rios; corregedor-geral da Polícia Civil, Geraldo de Morais Júnior; e
Carlos Magno Fernandes Grossi. Requerimento do deputado Durval Ângelo

15h30
• Cipe São Francisco (Auditório) – reunião para discutir a agenda de
trabalhos da comissão

20 horas

• Reunião Extraordinária (Plenário)

6h30Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

7h30 Repórter Assembleia

8h Mundo Político

8h30Panorama (ao vivo) – Gravidez na adolescência

9h Assembleia ao Vivo – Reunião Extraordinária

12h Memória e Poder – Depoimento do dominicano Frei Betto

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 pronunciamen-
tos, discussão e votação de proposições

18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

19h Panorama – Gravidez na adolescência

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

20h Compacto Pinga-Fogo

20h15Assembleia ao Vivo – Reunião Extraordinária

21h Assembleia Debate (inédito) – Proibição do fumo

22h Repórter Assembleia

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

23h Plenário (reprise)

1h Panorama – Gravidez na adolescência

1h30 Repórter Assembleia

2h Encerramento


