
26 DE AGOSTO DE 2009 – QUARTA-FEIRA – ANO 18 – Nº 3.474

Plenário aprova projeto para estimular
reinserção social de ex-detentos em MG

O PL 1.857/07, do de-
putado Dinis Pinheiro (PSDB),
que dispõe sobre a concessão
de incentivo a empresas que
contratarem ex-detentos no
Estado, foi aprovado em 1o

turno na Reunião Extraordi-
nária de Plenário de ontem à
noite. O texto foi aprovado na
forma do substitutivo no 1, o
qual incorpora inovações do
PL 3.479/09, do governador,
que trata do mesmo assunto e
foi anexado ao projeto. Pelo
substitutivo, as empresas re-
ceberão subvenção econô-
mica no valor de dois salá-
rios mínimos para cada ex-
-detento contratado. Tam-
bém foi aprovada a subemenda
no 1 à emenda no 2, que inclui
no projeto a garantia de
contratação de mulheres
egressas do sistema prisional.
Leia mais na internet Deputados em Plenário ontem à noite: o PL 1.857/07 visa estimular empresas a contratarem ex-detentos

Violência no trânsito é
tema de audiência hoje

A violência no trânsito
é tema da audiência pública
que a Comissão de Saúde rea-
liza hoje, a partir das 9h30,
no Plenarinho I. A despeito
da legislação cada vez mais
rigorosa, os números de mor-
tos e feridos em acidentes de
trânsito são alarmantes. Se-
gundo o Denatran, anualmen-
te morrem 30 mil pessoas e
outras 350 mil ficam feridas
em acidentes de trânsito em
todo o Brasil. Em Minas Ge-
rais a situação é agravada
devido ao fato de que o Es-
tado possui a maior malha
rodoviária do País. Os cus-
tos do socorro às vítimas
chegam a R$ 10 bilhões para
os cofres públicos, ainda se-
gundo o Denatran.

A Comissão de Direitos
Humanos visita hoje a senho-
ra Florípedes Barbosa Cam-
pregher, no bairro Calafate. O
motivo da visita são denún-
cias feitas pela idosa, de que
a casa onde mora, na Rua Três
Corações, estaria correndo ris-
co de desabar após a cons-
trução de um prédio ao lado.
Outro destaque do dia é a
apresentação do relatório fi-
nal da Comissão Extraordiná-
ria para o Enfrentamento da
Crise Econômico-Financeira
Internacional, que se reúne às
15 horas, no Auditório. A co-
missão foi criada em março
com o objetivo de sugerir so-
luções para a superação dos
efeitos da crise mundial em
Minas. Agenda

Governo
combate gripe

em cadeias
O Governo do Estado to-

mou uma série de providências
para evitar a contaminação
por gripe suína na população
carcerária. Entre as medidas
já adotadas, estão o aumen-
to do tempo do banho de sol
e restrições a visitas. O assun-
to foi discutido ontem na Co-
missão de Segurança Pública.
Página 3

Nova
tecnologia
para o leite

O sistema Pouch de
empacotamento de leite pode
representar significativas re-
duções no preço final do pro-
duto. O custo médio da em-
balagem por litro de leite é de
R$ 0,17, contra R$ 0,42 da
Tetrapak. A Comissão de Polí-
tica Agropecuária conheceu a
nova tecnologia ontem.
Página 5

Estado libera recursos
para saúde em Guanhães

Em visita ontem ao se-
cretário de Estado de Saúde,
Marcus Pestana, os deputados
da Comissão de Assuntos Mu-
nicipais ouviram o compromis-
so da liberação de recursos para

melhorar o atendimento à saú-
de em Guanhães (Vale do Rio
Doce). Até o final do mês serão
liberados recursos para a insta-
lação de uma unidade básica de
saúde no município. Página 6

Alair Vieira
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Constituição e Justiça analisa projeto
que transforma cargos no Executivo

A Comissão de Consti-
tuição e Justiça aprovou on-
tem parecer pela constitu-
cionalidade do Projeto de Lei
(PL) 3.439/09, do governa-
dor, que altera as leis 15.787,
de 2005, e 17.006, de 2007,
e transforma cargos de carreira
pertencentes ao grupo de ati-
vidades de ciência e tecnologia
do Poder Executivo.

O relator, deputado
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB),
opinou pela aprovação do
projeto na forma do substi-
tutivo n° 1, que adequa o
texto à técnica legislativa,
determinando a extinção de
11 cargos vagos da carrei-
ra de técnico em ativida-
des de ciência e tecnologia
e a criação de 11 cargos de
gestor em atividades de ciên-
cia e tecnologia.

A Lei 15.787 dispõe so-
bre a Vantagem Temporária
Incorporável (VTI) devida aos
servidores do Poder Executi-
vo. O artigo 9º dessa norma
mantém o valor correspon-
dente à VTI percebida por de-
signado em caso de nova de-
signação, a não ser que a
nova designação ocorra após
um lapso temporal de 300
dias, hipótese em que o de-
signado receberá a VTI rela-
tiva à nova designação.

Isso significa que, na
hipótese de nova designação
em prazo superior a 300 dias,
o valor da VTI corresponderá
ao valor estabelecido em lei
para o servidor que ingressar
em cargo de carreira após a
data de publicação da lei. O
servidor designado nessa con-
dição não fará jus aos adicio-
nais por tempo de serviço.

A alteração proposta
suprime o parágrafo 2º do ar-
tigo e altera a parte final do
seu parágrafo 1º. Ela tem
como objetivo permitir o pa-
gamento dos adicionais por
tempo de serviço para o servi-
dor designado que se encon-
tre na hipótese prevista nesse
artigo, ou seja, exclui a con-

dição que lhe negava o direi-
to à percepção dos adicionais.

Já a alteração propos-
ta para a Lei 17.006 suprime
do texto a previsão de paga-
mento da VTI para os servi-
dores que ingressarem nas
carreiras de assistente téc-
nico educacional e de analis-
ta educacional, uma vez que
os ocupantes dos cargos das
referidas carreiras na data da
publicação da norma não re-
cebem mais a VTI.
Conselho – Foi aprovado tam-
bém parecer pela constitu-
cionalidade do PL 3.553/09,
do governador, que altera a
Lei Delegada 166, de 2009,
sobre o Conselho Estadual
de Ciência e Tecnologia. A
alteração se refere especifi-
camente à redução no nú-
mero de conselheiros de 14
para 11, para efeitos de
quórum de funcionamento do
órgão. O relator, deputado
Dalmo Ribeiro Silva, opinou
pela aprovação do projeto
na forma do substitutivo
n° 1, que adequa o texto à
técnica legislativa.

Instalação de sanitários
em rodovias com pedágio

O PL 3.528/09, do de-
putado Carlos Gomes (PT), que
dispõe sobre a instalação de
sanitários nos postos de pe-
dágio das rodovias estaduais,
teve parecer de 1o turno apro-
vado ontem na CCJ. O relator
do projeto, deputado Sebas-
tião Costa (PPS), apresentou
o substitutivo n° 1, que de-
termina que as concessioná-
rias de rodovias estaduais
privatizadas ficam obrigadas a
disponibilizar gratuitamente
aos usuários instalações sani-
tárias nos postos de pedágio.
Medalha – Teve parecer de 1o

turno aprovado o PL 3.588/09,
do deputado Gustavo Valadares
(DEM), que institui o Selo Jo-
vem. O relator, deputado Gilber-
to Abramo (PMDB), apresentou
o substitutivo n° 1, que trans-
forma o benefício em Meda-
lha Entidade Amiga do Jovem.

A comissão aprovou tam-
bém parecer de 1o turno do PL

3.542/09, do deputado Dou-
tor Viana (DEM), que reconhe-
ce o relevante interesse co-
letivo, a importância social
das obras e a utilidade pú-
blica das unidades da maço-
naria localizadas em Minas
Gerais. O relator, deputado
Delvito Alves (DEM), concluiu
pela constitucionalidade da
matéria na forma original.

Foi aprovado ainda pare-
cer de 1o turno do PL 3.521/09,
do governador, de doação de
imóvel do Estado ao municí-
pio de Mateus Leme.
Requerimento – A comissão
aprovou requerimento do de-
putado Gilberto Abramo para
a realização de audiência para
debater a autonomia adminis-
trativa da Defensoria Pública.
Presenças – Deputados Dalmo
Ribeiro Silva (PSDB), presidente;
Padre João (PT), Ronaldo Maga-
lhães (PSDB), Sebastião Costa
(PPS) e Sávio Souza Cruz (PMDB).

Os deputados da Comissão de Constituição e Justiça analisaram ontem o Projeto de Lei 3.439/09

Marcelo Metzker
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Presídios adotam medidas de vigilância,
assistência e informação contra gripe suína

Apesar de todos os pre-
sídios e cadeias públicas de
Minas apresentarem superlota-
ção, ainda não há casos con-
firmados de gripe suína no
sistema carcerário mineiro. A
garantia foi dada ontem aos
deputados da Comissão de
Segurança Pública, pelo sub-
secretário de Vigilância em
Saúde da Secretaria de Esta-
do de Saúde (SES), Luiz Felipe
Caram, e pela coordenadora do
Núcleo de Gestão Prisional da
Polícia Civil, Cláudia Calhau. Em
audiência pública requerida
pelos deputados João Leite
(PSDB) e Tenente Lúcio (PDT)
e pela deputada Maria Tereza
Lara (PT), foram debatidas as
ações do Estado para evitar a
propagação do vírus H1N1 nos
presídios de Minas.

As iniciativas estão sen-
do coordenadas por um comi-
tê formado por vários órgãos
e entidades. Criado em abril,
quando a Organização Mundial
de Saúde (OMS) emitiu um
alerta de pandemia do novo
vírus, o grupo decidiu imple-
mentar ações baseadas em três
diretrizes: vigilância, informa-
ção e assistência. No caso es-
pecífico dos presídios, foram
passadas às respectivas dire-

ções várias orientações, como
aumento do tempo destinado
aos banhos de sol e algumas
restrições às visitas.

Para o superintendente
de Atendimento ao Preso da
Secretaria de Defesa Social,
Guilherme Augusto Soares de
Lima, essas orientações foram
recebidas como ordens e es-
tão sendo rigorosamente apli-
cadas. “Caso haja denúncias
de não observância desses

procedimentos, será aberto
imediatamente um processo
administrativo”, garantiu.

Como medida preventi-
va, ele citou ainda a trans-
ferência de seis detentas grá-
vidas, do Estado para a Pe-
nitenciária Estêvão Pinto, em
Belo Horizonte. Questionan-
do pelo deputado João Leite
se o Centro de Referência à
Gestante, em Vespasiano, não
seria o local mais indicado

para recebê-las, ele explicou
que ali não há celas, apenas
quartos, e que a penitenciária
possui um pavilhão adequado
para o isolamento das presas.

Todas as medidas toma-
das têm o objetivo de limitar
e retardar a disseminação do
H1N1, já que deter o avanço do
vírus é tarefa impossível, se-
gundo declaração do superin-
tendente de Epidemiologia da
SES, Francisco Leopoldo Lemos.

Deputados pedem cautela no cuidado dos detentos
Mesmo reconhecendo a

importância das iniciativas
tomadas pelo Estado, a depu-
tada Maria Tereza Lara afirmou
que é necessário avançar mui-
to em relação à saúde dos
detentos. Ela quer que as Se-
cretarias de Estado de Saúde
e de Defesa Social estudem a
possibilidade de oferecer tra-
tamento psiquiátrico aos pre-
sos. A sugestão foi bem re-
cebida pelo subsecretário
Caram, que prometeu dar en-
caminhamento à ideia.

Defensores públicos pre-
sentes à reunião pediram que
o mesmo rigor aplicado na
disciplina dos presos e seus
parentes exista na fiscalização

dos procedimentos para evi-
tar a contaminação, tanto dos
detentos quanto dos familia-
res e dos próprios agentes de
segurança. Maria Tereza Lara
sugeriu ainda que entidades
religiosas como a Pastoral
Carcerária e os grupos evan-
gélicos que prestam assistên-
cia espiritual aos detentos
sejam envolvidos nas ações
de prevenção e informação.

O deputado Tenente Lú-
cio informou que, no Triân-
gulo Mineiro, foram cancela-
dos diversos eventos onde
haveria aglomeração de pes-
soas. Com relação a esse as-
sunto, o deputado João Lei-
te também se mostrou preo-

cupado com a realização dos
Jogos Escolares Brasileiros,
previsto para o próximo mês
em Poços de Caldas (Sul de
Minas). Ele disse que está
tentando, em contato com os
organizadores, o adiamento
por mais alguns dias.

Ao final da fala dos con-
vidados, o deputado Tenente
Lúcio se mostrou satisfeito
com as medidas que estão sen-
do tomadas, mas alertou que
ainda é necessário ter muita
cautela com relação ao vírus.
João Leite indagou se seria
eficaz a vacinação dos pre-
sos, dos agentes penitenciá-
rios e dos agentes de polí-
cia. Luiz Felipe Caram infor-

mou que a vacina só deve
ficar pronta no ano que vem,
se o vírus não sofrer muta-
ções muito significativas.

Luiz Felipe Caram trou-
xe também os números da gri-
pe suína no Estado: são 201
casos confirmados, com oito
mortes. Cerca de mil casos
suspeitos e 61 mortes estão
sendo investigados. “A pro-
posta é adiarmos ao máximo
a disseminação do vírus, para
termos o calor como aliado”,
afirmou o subsecretário.
Presenças – Deputados João
Leite (PSDB), presidente; Te-
nente Lúcio (PDT); e depu-
tada Maria Tereza Lara (PT),
vice-presidente.

Secretaria de Saúde e Polícia Civil garantem que não há casos confirmados da doença no sistema carcerário de Minas

Marcelo Metzker
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Projeto que amplia o Conselho da
Criança pode ser votado em 2º turno

Comissão da
Arsae elege
presidente
A Comissão Especial

que emitirá parecer sobre
a indicação dos diretores
da Agência Reguladora de
Serviços de Abastecimen-
to de Água e de Esgota-
mento Sanitário do Esta-
do (Arsae-MG) definiu os
nomes do presidente, do
vice e dos relatores dos
trabalhos, em reunião re-
alizada ontem. São eles,
respectivamente, deputa-
dos Fahim Sawan (PSDB),
Getúlio Neiva (PMDB), Fá-
bio Avelar (PSC) e Carlos
Mosconi (PSDB). A próxima
reunião será na terça-feira
(1º/9), às 15 horas, para a
sabatina dos indicados.

Fábio Avelar vai anali-
sar a indicação de Antônio
Maurício Fortini e Teodoro
Alves Lamounier; Carlos
Mosconi, a de Octávio Elísio
Alves de Brito. O projeto de
criação da Arsae estabele-
ceu que a agência terá
uma diretoria colegiada,
composta por três mem-
bros, nomeados pelo go-
vernador após sabatina e
aprovação na ALMG.
Indicados – Antônio Mau-
rício Fortini é bacharel em
Direito com especialização
em Direito Tributário. Des-
de 2003 ocupa o cargo de
assessor do governador. É
serv idor  públ ico desde
1959. Octávio Elísio Alves de
Br i to é engenheiro. Foi
diretor do BDMG (1995--
1996), secretário de Es-
tado de Cultura (1998) e
presidente do Iepha (2004-
-2006). É subsecretário de
Estado de Ensino Superior.
Teodoro Alves Lamounier é
economista. Foi presiden-
t e  d o  I n d i  ( 1 9 8 7 -
- 1 9 8 8 )  e secretário de
Estado de Desenvolvimen-
to Regional e Política Ur-
bana (2004-2005).
Presenças – Deputados
Fahim Sawan (PSDB), presi-
dente; Getúlio Neiva (PMDB),
vice; Fábio Avelar (PSC) e
Carlos Mosconi (PSDB).

Está pronto para ser vo-
tado em 2º turno o Projeto
de Lei (PL) 2.134/008, do
deputado Ademir Lucas
(PSDB), que aumenta o nú-
mero de membros do Conse-
lho Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente, cria-
do pela Lei 10.501, de 1991.
O projeto inclui, na compo-
sição do conselho, represen-
tantes das Secretarias de Es-
tado de Esportes e Juventu-
de, de Cultura e de Gover-
no. O parecer sobre o pro-
jeto foi aprovado na reunião
de ontem da Comissão de
Administração Pública.

O relator, deputado Pa-
dre João (PT), apresentou o
substitutivo nº 1 ao vencido
em 1º turno. O substitutivo
apenas adequa o texto à téc-
nica legislativa e à Lei Dele-
gada 112, de 2007, que pro-
moveu mudanças na estru-
tura administrativa do Esta-
do, com alteração de deno-
minação e competências de
secretarias de Estado.

Dessa forma, o poder
público será representado no

Conselho Estadual dos Direi-
tos da Criança e do Adoles-
cente pelo titular ou por ser-
vidor com poder de decisão
dos seguintes órgãos: Secre-
tarias de Estado de Cultura; de
Defesa Social; de Educação;
de Esportes e da Juventude;
de Fazenda; de Governo; de
Planejamento e Gestão; de
Saúde; Subsecretarias de Es-
tado de Assistência Social;
e de Trabalho, Emprego e
Renda; Polícia Militar; e
Assembleia Legislativa.

Reunidas em fórum pró-
prio, convocado pela Secreta-
ria de Estado de Desenvolvi-
mento Social e fiscalizado por
um membro do Ministério Pú-
blico, as entidades não gover-
namentais de promoção,
atendimento direto, defesa,
garantia, estudo e pesquisa
dos direitos da criança e do
adolescente escolherão os 12
representantes da sociedade
civil e os respectivos suplen-
tes que integrarão o conse-
lho. O mandato dos represen-
tantes terá início na primei-
ra reunião do conselho, no

exercício de 2010. No to-
tal, serão 24 membros.
Diário eletrônico – O Proje-
to de Lei Complementar (PLC)
52/09, do Tribunal de Con-
tas (TCMG), que institui o
diário oficial eletrônico do
órgão, em substituição à ver-
são impressa, também teve
parecer analisado. O relator,
deputado Neider Moreira
(PPS), foi favorável à apro-
vação do projeto com a
emenda nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ).

Essa emenda altera a re-
dação do parágrafo único do
artigo 1º. O texto original
fala apenas que o diário ofi-
cial eletrônico substituirá a
versão impressa. Já a emen-
da indica expressamente o
órgão em que se dá a publi-
cação impressa a ser substi-
tuída pela versão eletrônica.
Presenças – Deputados
Délio Malheiros (PV), pre-
sidente da comissão; Do-
mingos Sávio (PSDB), Neider
Moreira (PPS), Ivair Noguei-
ra (PMDB), Padre João (PT)
e Gustavo Valadares (DEM).

 Parecer aprovado pela comissão garante assento no órgão colegiado a mais três secretarias de Estado

Ricardo Barbosa
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Política Agropecuária conhece tecnologia
alternativa de empacotamento de leite

O sistema Pouch de em-
pacotamento de leite, desen-
volvido pela multinacional
norte-americana DuPont, foi
apresentado ontem à Comis-
são de Política Agropecuária
e Agroindustrial. A reunião
aconteceu a requerimento do
presidente da comissão, de-
putado Vanderlei Jangrossi
(PP), e dos deputados Antô-
nio Carlos Arantes (PSC) e
Chico Uejo (PSB).

Vanderlei Jangrossi elo-
giou a tecnologia, para ele
mais econômica e ecologica-
mente correta do que as al-
ternativas da embalagem
Tetrapak ou do saco plástico,
este para acondicionamento
do leite pasteurizado. Ele dis-
se que apresentará requeri-
mento para que as informa-
ções colhidas na reunião se-
jam encaminhadas a órgãos
federais e estaduais.

O sistema Pouch con-
siste em uma embalagem plás-
tica, com três a cinco cama-
das superpostas, que garan-
tem uma resistência a até 80
quilos de pressão direta. O
filme de três camadas garan-
te a conservação do leite por
até 60 dias, enquanto o de
cinco camadas se estende a
até 120 dias, mesma durabi-
lidade do Tetrapak, que con-
siste em uma caixa de car-
tonado feita com camadas de
papel, plástico e alumínio.

De acordo com o re-
presentante da DuPont na
reunião, Daniel Neto, o sis-
tema Pouch é mais barato e
mais facilmente reciclável que
o Tetrapak, por não ter alu-
mínio em sua composição.
A tecnologia não é nova,
sendo utilizada há 11 anos na
Colômbia, oito nos Estados
Unidos e sete na Europa. O
custo médio por litro de lei-
te é de R$ 0,17, contra R$
0,42 do Tetrapak e R$ 0,05
do saco plástico.

As pesquisas mercadoló-
gicas da DuPont, no entanto,
indicaram que no Brasil o mer-

cado para o novo sistema con-
siste essencialmente nas clas-
ses C, D e E. Isso porque nas
classes A e B, a praticidade da
caixinha Tetrapak pesa mais
do que a economia de R$
0,20. Por esse motivo, o di-
retor executivo do Sindicato
da Indústria de Laticínios de

Minas Gerais (Silemg), Celso
Costa Moreira, chamou aten-
ção para o fato de que o gran-
de rival do Pouch no Brasil
não será o Tetrapak, mas o saco
plástico, que custa R$ 0,05.

Daniel Neto, no en-
tanto, afirmou que essa di-
ferença de preço da emba-

lagem desaparece quando se
considera o custo do trans-
porte refrigerado de um
produto que tem uma vida
útil muito mais curta. “Há
empresas que têm que en-
tregar leite pasteurizado em
5 mil pontos a cada dia”,
afirmou o gerente.

Sistema já foi testado em Minas
Em Minas Gerais, o siste-

ma Pouch já foi testado pela
Cotochés, mas fracassou. Daniel
Neto afirmou que isso aconte-
ceu por falta de apoio ao fabri-
cante e que outros projetos no
Brasil, onde houve maior en-
trosamento com os clientes, fo-
ram bem-sucedidos. Ao contra-
tar a DuPont, a Cotochés ad-
quiriu exclusividade para o sis-
tema Pouch em Minas. A nova
dona da Cotochés, a Perdigão,
ainda não decidiu se manterá a
exclusividade e, por isso, a
DuPont já se prepara para bus-
car novos parceiros no Estado.

Entre esses parceiros, a
empresa estuda investir espe-
cialmente em pequenos produ-
tores, que hoje não têm capa-
cidade para operar com o sis-
tema Tetrapak. Por ter um cus-
to de manutenção muito mais

caro, o cartonado só é econo-
micamente viável para quem
produz pelo menos 120 mil li-
tros por dia, segundo Daniel Neto.
Já o Pouch, por ter uma máqui-
na mais simples, com manuten-
ção seis vezes mais barata, é viá-
vel para produtores de pelo me-
nos 30 mil litros diários.

O deputado Vanderlei
Jangrossi destacou as vanta-
gens ambientais e sociais
como as mais importantes, em
sua visão. Isso porque o pro-
duto plástico, segundo o fa-
bricante, permitiria uma
reciclagem de quase 100%. Já
do ponto de vista social, o
custo menor da embalagem é
vantajoso para formação de
estoques, os quais não podem
ser feitos com leite pasteuri-
zado. Isso também facilita a
execução de programas dire-

cionados à população de bai-
xa renda.

O deputado Carlos Gomes
(PT) criticou o fato de o preço
do leite, no atual modo de pro-
dução, triplicar até chegar ao
consumidor. “É preciso cuidar
para que o benefício da nova
tecnologia não fique só para a
indústria, mas chegue também
ao consumidor e ao pequeno
produtor”, afirmou o deputado.
Já o deputado Antônio Carlos
Arantes (PSC) elogiou a apresen-
tação da DuPont, que, para ele,
tem potencial para melhorar um
setor que precisa de incentivos.
Presenças – Deputados
Vanderlei Jangrossi (PP),
presidente da comissão; An-
tônio Carlos Arantes (PSC),
vice; Carlos Gomes (PT), Do-
mingos Sávio (PSDB) e
Adelmo Carneiro Leão (PT).

O sistema Pouch, desenvolvido pela DuPont, foi apresentado à Comissão de Política Agropecuária

Marcelo Metzker
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Deputados pedem mais recursos do
Estado para Hospital Regional de Guanhães

O secretário de Estado
da Saúde, Marcus Pestana, in-
formou que até o fim deste mês
vai liberar a primeira parcela
dos R$ 375 mil necessários
para a instalação da uma Uni-
dade Básica de Saúde (UBS)
em Guanhães (Vale do Rio
Doce). A unidade contará com
duas equipes do Programa de
Saúde da Família (PSF) para
atender também outros mu-
nicípios da região. O secre-
tário se reuniu ontem com a
Comissão de Assuntos Muni-
cipais e Regionalização para
tratar das dificuldades enfren-
tadas pelo Hospital Regional
Imaculada Conceição.

Com 90 leitos para aten-
der cerca de 290 mil pessoas
de 23 municípios, o hospital
está endividado. Segundo o
provedor, Fernando dos San-
tos, 87% das internações são
de pacientes provenientes do
SUS, que não remunera os pro-
cedimentos de forma satisfa-
tória. “Temos problemas na
área de custeio, e a deman-
da está aumentando. Em
2008, fizemos 42 mil aten-
dimentos ambulatoriais. Em
2009, já são 32 mil. Além
disso, temos uma demanda
muito grande na área de or-
topedia: no ano passado, fo-
ram 420 cirurgias”, afirmou.

Fernando dos Santos
informou que só para manter
o pronto-socorro são neces-

sários R$ 200 mil por mês, e as
cidades vizinhas contribuem
de forma espontânea. “Gua-
nhães, que responde por 60%
da demanda, contribui com
R$ 50 mil, mas há municípios
que dão muito menos ou nada.
Além disso, temos dificuldade
para atrair profissionais. Os
médicos preferem outros cen-
tros maiores, onde são mais
bem remunerados”, explicou.
O atual provedor reconheceu
que a unidade foi mal admi-
nistrada durante anos, o que
resultou na dívida, que era de

R$ 2 milhões quando assumiu,
há dois anos.
Soluções – O secretário
Marcus Pestana informou aos
representantes do hospital e
aos prefeitos e vereadores que
participaram do encontro que
o Estado investiu R$ 3,5 mi-
lhões na rede hospitalar local
nos últimos seis anos, inclu-
indo recursos do Pró-Hosp. Ele
chamou atenção para a impor-
tância de uma gestão profis-
sional do Imaculada Concei-
ção e informou que vai fazer
outra reunião de caráter mais

técnico com representantes
da instituição, além de ava-
liar a possibilidade de
remanejamento de verba.

Atendendo sugestão do
secretário, a deputada Cecília
Ferramenta (PT) e o deputa-
do Carlin Moura (PCdoB) de-
cidiram encaminhar um pedi-
do à Comissão de Saúde para
a realização de uma visita ofi-
cial ao ministro da Saúde,
José Gomes Temporão, a fim
de pleitear um aumento do
teto máximo de distribuição
de recursos para Minas.

Reclamações de taxistas motivam reunião
Também na tarde de on-

tem, a Comissão de Assuntos
Municipais se reuniu com o
secretário de Estado de Trans-
porte e Obras Públicas, Fuad
Noman. Na pauta, queixas de
taxistas de Guanhães em rela-
ção à fiscalização do transpor-
te de passageiros.

Os taxistas da região re-
clamam de arbitrariedades de
policiais e fiscais do DER-MG,
que estariam impedindo os
motoristas de transportarem
passageiros de uma cidade

para outra. O representante
da categoria, José do Carmo
Neto, reclama do rigor do
Decreto 44.035/05, que dis-
ciplina o transporte rodoviá-
rio intermunicipal, e, princi-
palmente, da falta de infor-
mação. “Os casos de abuso de
poder são recorrentes. Nossa
tarefa é imprevisível. Não te-
mos como saber para onde o
passageiro quer ir. Se alguém
quer ser levado a outro mu-
nicípio, temos o direito de
atender”, afirmou.

O secretário de Trans-
porte disse que vai convo-
car uma reunião de taxistas
e policiais com representan-
tes do DER-MG, a fim de que
possam ser esclarecidos os
pontos duvidosos do decre-
to. Segundo ele, não houve
aumento do rigor da fiscali-
zação, mas “há dificuldade
de interpretação da norma”.

Na opinião do deputa-
do Carlin Moura (PCdoB), os
fiscais do DER-MG estão equi-
vocados, confundindo trans-

porte intermunicipal com ser-
viços de táxi. “Os taxistas
podem, sim, levar um passa-
geiro até outra cidade. O que
não podem é fazer isso de for-
ma regular, o que é tarefa dos
ônibus”, disse. Ele foi o au-
tor do requerimento das duas
visitas de ontem, juntamen-
te com a deputada Cecília Fer-
ramenta (PT).
Presenças – Deputada Cecí-
lia Ferramenta (PT), presidente
da comissão; e deputado
Carlin Moura (PCdoB).

Os deputados da Comissão de Assuntos Municipais se reuniram ontem com o secretário Marcus Pestana

Alair Vieira
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Diretor do IPSM defende aposentadoria
diferenciada para militares do Estado

Os militares mineiros de-
vem continuar a ser tratados de
forma diferente dos funcioná-
rios públicos civis, no que diz
respeito às regras de aposen-
tadoria. A opinião é do dire-
tor-geral do Instituto de Pre-
vidência dos Servidores Mili-
tares (IPSM), coronel José Bar-
roso de Resende Filho. Ele fa-
lou sobre o assunto ontem
aos deputados da Comissão
Extraordinária dos 20 Anos da
Constituição do Estado.

O deputado Lafayette de
Andrada (PSDB), coordenador
da comissão, questionou o
diretor do IPSM sobre o que
deve mudar na Constituição
Estadual, nos artigos que tra-
tam da previdência do servi-
dor militar. Resende Filho afir-
mou que a legislação ordiná-
ria precisa ser atualizada, mas
descartou a necessidade de
alterações constitucionais.
“Nós entendemos que as Cons-

tituições Federal e Estadual
tratam de forma clara da pre-
vidência dos militares”, decla-
rou o diretor do IPSM.

Como just i f icat iva
para o tratamento diferen-

ciado, Resende Filho disse
que o militar submete-se a
normas de hierarquia e dis-
ciplina próprias e a um re-
gime de trabalho rigoroso.
O policial militar de Minas

aposenta-se integralmente
após 30 anos de permanên-
cia na ativa, sem limite de
idade. A aposentadoria do
servidor civil obedece tan-
to a parâmetros de tempo de
serviço quanto de idade.

Após a exposição do
diretor do IPSM, o deputa-
do Ademir Lucas (PSDB)
apresentou requerimento,
aprovado pelos deputados,
para que a comissão realize
reunião com representantes
de associações de praças e
oficiais da Polícia Militar e
do Corpo de Bombeiros. O
objetivo é ouvir opiniões
diversas sobre a previdência
dos servidores militares.
Presenças – Deputados
Lafayette de Andrada (PSDB),
coordenador; Ademir Lucas
(PSDB), Carlos Gomes (PT),
Sebastião Costa (PPS), Adelmo
Carneiro Leão (PT) e Sargento
Rodrigues (PDT).

REUNIÃO ESPECIAL

ALMG homenageia comunidades terapêuticas
A defesa das comunida-

des terapêuticas para usuários
de drogas marcou a Reunião
Especial de Plenário realizada
na última segunda-feira, em
homenagem às instituições
da Rede Complementar de Su-
porte Social na Atenção ao
Dependente Químico. Criada
por meio de decreto do Go-
verno do Estado, a rede reúne
29 entidades que desenvol-
vem projetos de tratamento
e reinserção de dependentes
na sociedade.

O requerimento para rea-
lização da reunião foi do de-
putado Eros Biondini (PHS).
Em seu pronunciamento, ele
homenageou o trabalho das
instituições da rede e das de-
mais comunidades terapêuti-
cas. “Não há situação na vida
de um ser humano que seja
irreversível”, disse, comentado
a atuação dessas entidades.

Eros Biondini destacou que
Minas Gerais foi o primeiro
Estado a reconhecer a neces-
sidade de adotar uma postura
de enfrentamento e prevenção
simultâneos do uso de drogas.

A coordenação da Rede
Complementar de Suporte So-
cial na Atenção ao Dependen-
te Químico é feita pela
Subsecretaria de Estado de
Políticas Antidrogas. De acor-
do com o subsecretário Cloves
Benevides, os militantes do
terceiro setor ocupam lacunas
da ação do poder público e,
por isso, o Estado não pode
fechar os olhos para sua exis-
tência: “São instituições que
nasceram para fazer valer a
vida. Para muitas pessoas, são
a única alternativa”.
Esforço conjunto – Na opi-
nião do deputado Célio Moreira
(PSDB), que representou o pre-
sidente da ALMG, deputado

Alberto Pinto Coelho (PP), a
existência da rede é decisiva
para que cada instituição
atinja seus objetivos. “Tra-
ta-se do esforço conjunto
dos poderes públicos, de
médicos, psicólogos, en-

fermeiros e, sobretudo, das
famílias envolvidas, para fa-
zer despertarem de um som-
brio pesadelo tantos indi-
víduos que necessitam retomar
uma vida afirmativa perante a
coletividade”, afirmou.

Deputados entregam placa a dirigentes de comunidades terapêuticas

Ricardo Barbosa

Marcelo Metzker

O diretor do IPSM, José Barroso: PM precisa de tratamento diferenciado
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Projeto Antifumo
O projeto de lei antifumo,
aprovado em primeiro turno na
ALMG, foi tema do pronunci-
amento do deputado Alencar
da Silveira Jr. (PDT). O proje-
to (PL 3.035/09) é de auto-
ria dele em parceria com o
deputado Gilberto Abramo
(PMDB). Alencar afirmou
que tem recebido críticas
dizendo que a proposta

de Minas é branda compa-
rada à lei aprovada em São
Paulo. De acordo com ele, o
projeto aprovado naquele es-
tado é inconstitucional e fere
a liberdade individual do
paulista. O deputado desta-
cou que apresentará emendas
ao PL antifumo em Minas.
Uma delas prevê a proibição
do fumo em carros oficiais. A
segunda estipula a punição

com multa de R$ 7.500,00
para quem acender cigarro
dentro das dependências da
ALMG e do mesmo valor para
quem permitir que isso acon-
teça. Alencar ressaltou que
esses recursos serão doados
ao Hospital do Câncer. Ele
reiterou que o projeto que
restringe o cigarro em Minas
foi feito com seriedade e por
pessoas competentes.

Tortura
O deputado Durval Ângelo
(PT) relembrou em seu pro-
nunciamento o caso de tor-
tura ocorrido em Itaobim (Vale
do Jequitinhonha), quando
sete PMs teriam torturado um
adulto e dois adolescentes acu-
sados de tentativa de homicí-
dio. Ele refutou os ataques di-
rigidos ao Juiz de Direito da

Comarca de Medina, Neanderson
Martins, por ter acatado o pe-
dido de prisão preventiva dos
policiais, apresentado pela pro-
motora de Justiça da mesma
comarca, Sumara Aparecida
Marçal. O deputado afirmou
que, de acordo com a Lei
9.455, de 1997, a tortura é
consagrada como crime do-
loso. “Não há regime democrá-

tico em que se permitam prá-
ticas atentatórias aos direitos
fundamentais”, salientou. Ân-
gelo enalteceu a atitude do
Juiz e engrandeceu a magis-
tratura mineira. O deputado
concluiu dizendo que “repro-
va e abomina qualquer práti-
ca delituosa” e expressou seu
apoio aos representantes do
Ministério Público.

Cemig
A inauguração da Usina do
Parque Eólico de Praias de
Parajuru, no Ceará, foi tema
do pronunciamento do de-
putado Carlos Mosconi
(PSDB). O projeto foi implan-
tado pela Cemig em parceria
com a IMPSA, empresa argen-
tina de energias renováveis.
De acordo com o parlamen-
tar, serão instaladas mais

duas usinas no Ceará. Os três
parques eólicos vão gerar
cerca de 7,6 mil postos de
trabalho e terão investimen-
tos de R$ 500 milhões.
Mosconi ressaltou que a
concessionária mineira é a
que mais investe em gera-
ção de energia no Brasil. Se-
gundo ele, a Cemig está pre-
sente em 11 estados brasi-
leiros e também no Chile. “A

estatal produz  90% de ener-
gia limpa, o que é excelente
para o meio ambiente”, elo-
giou. O deputado disse que
os investimentos da Cemig
em geração de energia eólica
irão continuar. A empresa
está finalizando o mapea-
mento do potencial eólico de
Minas Gerais, a fim de iden-
tificar locais promissores para
implantação do projeto.

Brinquedoteca Móvel
O projeto Brinquedoteca Mó-
vel, do Governo Estadual em
parceria com o Serviço Volun-
tário de Serviço Social (Ser-
vas), foi tema do deputado
Juarez Távora (PV). Ele res-
saltou que a Brinquedoteca
foi desenvolvida para benefi-
ciar crianças e adolescentes
internados em hospitais pú-

blicos e filantrópicos que par-
ticipam do Pro-Hosp. Para o
parlamentar, esse projeto pro-
move a humanização do am-
biente hospitalar, além de ter
um efeito terapêutico positi-
vo. O deputado explicou que
a Brinquedoteca Móvel é for-
mada por dois grandes cubos
sobrepostos e articulados,
equipados com 96 itens. Ela

possui 1,40 m de altura e 60
cm de profundidade e dispõe de
rodas para ser levada a diversos
ambientes. Távora salientou,
ainda, que pessoas físicas e
instituições podem doar uma
Brinquedoteca a um hospital.
A doação pode ser feita por
meio de repasse de recursos ao
Servas ou ao Fundo para a In-
fância e Adolescência.

BHTrans
O deputado Weliton Prado
(PT) reclamou do excesso
de multas aplicadas pela
BHTrans, empresa de Trans-
portes e Trânsito de Belo Ho-
rizonte. Segundo ele, a cha-
mada indústria de multas
está preocupada somente em
arrecadar e não em educar os
motoristas. O parlamentar de-
nunciou que a cada minuto

um motorista é multado em
BH. “São 1.700 multas por
dia, que geram mais de R$
23 milhões em arrecadação
por mês”, alertou. Weliton
Prado comentou ainda a de-
cisão da Prefeitura de dar
autorização à Guarda Muni-
cipal para aplicar multas.
Para ele, a Guarda tem a fun-
ção de preservar o patri-
mônio público, além de ter

um caráter preventivo e
educativo no trânsito. “Não
se deve dar poder de polí-
cia à BHTrans e à Guarda
Municipal. O artigo 144,
parágrafo 8 da Constituição
Federal dispõe sobre isso”,
salientou. O parlamentar re-
forçou que é necessária uma
campanha educativa para
prevenir acidentes no trân-
sito na Capital.
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Reunião Ordinária (14 horas)
PL 1.857/07

Do deputado Dinis Pinheiro, que dispõe sobre a concessão de
incentivo a empresas que contratarem egressos do sistema prisional.
Votação em 1o turno

PL 2.715/08
Do deputado Gilberto Abramo, que proíbe as imobiliárias de transferirem
contas de água e luz para os nomes dos fiadores. Discussão em 2o turno

PL 2.827/08
Do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que dispõe sobre a divulgação do
direitos de realizar separação e divórcio consensual em cartório. Discus-
são em 2o turno

PL 2.926/08
Do deputado Lafayette de Andrada, que altera o limite para execução fiscal
de créditos tributários inscritos em dívida ativa. Discussão em 2o turno

PL 2.984/09
Do deputado Braulio Braz, que autoriza doação de imóvel do Estado ao
município de Silveirânia. Discussão em 2o turno

PL 3.163/09
Do deputado Zé Maia, que autoriza doação de imóvel do Estado ao
município de Conquista. Discussão em 2o turno

PL 3.210/09
Do deputado Domingos Sávio, que autoriza doação de imóvel do Estado
ao município de Martinho Campos. Discussão em 2o turno

PL 3.338/09
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado ao município
de Governador Valadares. Discussão em 2o turno

PL 1.309/07
Do deputado Sargento Rodrigues, que amplia a definição de represen-
tante legal como adquirente de veículo para fins de concessão de bene-
fício fiscal. Discussão em 1o turno

PL 2.123/08
Do deputado Walter Tosta, que concede isenção de IPVA para pessoas
deficientes sem condições de dirigir automóveis, mesmo adaptados. Dis-
cussão em 1o turno

ORDEM DO DIA

Crise no Senado motiva discussões
de deputados na Reunião Ordinária

Um acalorado debate
entre deputados do PT e da
base do governo ocupou on-
tem boa parte da Reunião Or-
dinária de Plenário. As trocas
de acusações e críticas foram
acompanhadas com interesse
por estudantes que participam
do projeto Parlamento Jovem,
os quais estavam nas galerias.

Tudo começou com o dis-
curso do líder do PT, deputado
Padre João, que reclamou de o
governador Aécio Neves ter
relembrado o episódio do
mensalão na tentativa de “des-
moralizar” o governo Lula. “O pai
do mensalão é o próprio PSDB”,
devolveu o parlamentar. Segun-
do ele, o atual Governo Federal
é o mais transparente da histó-
ria. Ele citou alguns exemplos
como a autonomia da Contro-
ladoria-Geral da União e da Po-
lícia Federal e a implantação do
portal da transparência. “O Lula
respeita a liberdade de impren-
sa, o que não acontece aqui em
Minas Gerais”, acusou.

Padre João também co-
locou em dúvida as críticas de
que Lula esteja protegendo o
presidente do Senado, José
Sarney, ao afirmar que os go-
vernadores Aécio Neves e José
Serra, de São Paulo, se soli-
darizaram com ele.

O líder da Maioria, de-
putado Domingos Sávio
(PSDB), saiu em defesa dos

governadores tucanos, afir-
mando que eles ligaram para
o senador “num gesto cris-
tão”, após a internação de
sua esposa, Marly Sarney,
submetida a uma cirurgia no
final de julho. Ele criticou
a divisão do próprio PT no
caso do presidente do Se-
nado, ponderando que al-
guns componentes do par-
tido estão muito insatisfei-
tos, enquanto outros prote-
gem o parlamentar. “Alguns
acham que o Sarney é imor-

tal na Academia Brasileira de
Letras e também é imortal no
Senado”, ironizou.

Domingos Sávio disse
que a crise só foi mais branda
no Brasil, como destacou Pa-
dre João, porque encontrou o
sistema financeiro mais con-
solidado em consequência do
Proer, programa de ajuda aos
bancos implantado por Fer-
nando Henrique Cardoso. “Esse
discurso de que o País está
maravilhoso é blasfêmia. É
maracutaia por todo lado”.

Os ânimos se acirraram
com o aparte solicitado pelo de-
putado Paulo Guedes (PT) que,
em discurso inflamado, soltou
várias acusações contra o go-
verno tucano. “Nem CPI tinha
porque não deixavam e coloca-
vam tudo debaixo do tapete”.
Ele também atacou os democra-
tas, após crítica do deputado
Gustavo Valadares (DEM). Se-
gundo ele, o ex-PFL é o mesmo
que um dia foi PDS, “do Maluf”,
e Arena, “que foi a base de sus-
tentação da ditadura militar”.

Apoio ao presidente Lula opõe PT e PSDB
Em seus discursos, os

deputados citaram os nomes de
vários parlamentares, para cri-
ticar os partidos contrários.
Padre João lembrou as acusa-
ções que pesam contra o sena-
dor Eduardo Azeredo, de que ele
teria utilizado caixa dois em sua
campanha para governador.

Paulo Guedes citou o se-
nador Arthur Virgilio, também
tucano, que admitiu usar di-
nheiro do Senado para gastos
com a mãe e com um assessor
que foi estudar fora . Os dois
petistas também não poupa-
ram o ex-presidente Fernando
Henrique Cardoso nem o go-
vernador Aécio Neves.

O presidente Lula foi o
principal alvo dos opositores.
Gustavo Valadares afirmou que o

presidente brasileiro “gosta da
companhia” de chefes de Estado
controversos como Hugo Chávez,
da Venezuela, e Fidel Castro, de
Cuba. “O Brasil está mergulhado
na corrupção, e o presidente fa-
zendo coro com Collor”, comple-
tou Domingos Sávio.

Mais ponderado, o depu-
tado Durval Ângelo (PT) admitiu
que o atual governo cometeu al-
guns erros, mas ressaltou que o
País está melhor. Segundo ele, a
crise no Senado é profunda e está
gerando debates de baixo nível
político. “É preciso ficar de olho
na reeleição”, advertiu.
Outra controvérsia – Também ocu-
pou a tribuna o deputado Sargento
Rodrigues (PDT) que, mais uma vez,
mostrou indignação contra a pro-
motora Sumara Aparecida Marçal e o

juiz Neanderson Martins Ramos, os
quais em 17 de agosto pediram a
prisão preventiva de sete policiais
militares em Itaobim (Vale do
Jequitinhonha). A alegação é de prá-
tica de tortura contra dois menores.

Sargento Rodrigues afir-
mou que os menores são os mes-
mos que em janeiro deste ano
assaltaram e balearam Paulo José
Francisco, que ficou paraplégico
em consequência dos disparos.
“O que mais nos entristece nes-
se momento é a total inversão
de valores na decisão judicial”,
lamentou. O mesmo assunto foi
tema do discurso do deputado
Durval Ângelo. Ao contrário do
parlamentar militar, ele elogiou
a decisão judicial e disse que a
tortura é uma prática que não
pode ser aceita nem justificada.
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ORDEM DO DIA (continuação)

6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte
7h30 Repórter Assembleia

8h Mundo Político
8h30 Panorama (ao vivo) – Anistia política

9h Assembleia ao Vivo – Reunião Extraordinária

12h Memória e Poder – Depoimento do jornalista Guy de Almeida

13h Mundo Político
13h30 Repórter Assembleia – 1ª edição (ao vivo) – O que acontece

na Assembleia e as principais notícias do Estado

14h Assembleia ao Vivo
14h15 Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamen-

tos, discussão e votação de proposições

18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte
19h Panorama – Anistia política

19h30 Repórter Assembleia – 2ª edição (ao vivo) – O que acontece

na Assembleia e as principais notícias do Estado

19h55 Trabalho de base
20h Compacto Pinga-Fogo

20h15 Assembleia ao Vivo – Reunião Extraordinária

21h Assembleia Debate (inédito) – 20 anos da Constituinte –

Parlamento e redemocratização

22h Repórter Assembleia
22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas

sobre a movimentação política no País

23h Plenário (reprise)
1h Panorama – Anistia política

1h30 Repórter Assembleia
2h Encerramento

9 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – discutir e votar parecer:
para o 2o turno do 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; e para o 1o turno do
PL 1.981/08, do deputado Carlin Moura, que institui a política de
desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais

9h30
• Comissão de Saúde (Plenarinho I) – discutir a violência no trânsito
em Minas Gerais. Convidados: secretário de Estado de Saúde, Marcus
Pestana; superintendente regional da Polícia Rodoviária Federal, Waltair
Vasconcelos Sobrinho; superintendente regional do Dnit, Sebastião
Donizete de Souza; subchefe do Estado-Maior da Polícia Militar, coronel
Luciene Magalhães de Albuquerque; comandante-geral do Corpo de
Bombeiros, coronel Gilvan Almeida Sá; secretário municipal de Saúde
de Luz, José Márcio Zanardi; diretor-presidente da BHTrans, Ramon
Victor Cesar; diretor-presidente da TransBetim, Eduardo Lucas; profes-
sora do Departamento de Medicina Preventiva da UFMG, Elza Machado
de Melo; médicos Fernando Pimentel de Souza e Roberto Marini Ladei-
ra; presidente do Instituto da Mobilidade Sustentável, João Luiz da
Silva Dias. Requerimento do deputado Adelmo Carneiro Leão

9h45
• Comissão Especial do Veto Parcial à Proposição de Lei 19.230
(Plenarinho IV) – eleger presidente e vice

10 horas
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho III) – discutir e votar propo-
sições que dispensam a apreciação do Plenário
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) –
discutir e votar parecer sobre: o PL 3.040/09, do deputado Gilberto
Abramo, que dispõe sobre o material didático exigido dos alunos pelas
escolas; o PL 3.255/09, do governador, que cria a Fundação Internaci-
onal de Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas; e o PL
3.368/09, do deputado João Leite, que dispõe sobre a afixação de
cartaz informando a diferença percentual entre os preços do álcool e da
gasolina nos postos de combustível
• Comissão de Direitos Humanos (Belo Horizonte) – visita à casa
de Florípedes Barbosa Campregher para verificar os problemas cau-

sados pela construção de um prédio ao lado. Requerimento do deputa-
do Durval Ângelo

10h30
• Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática (Plenarinho
II) – discutir e votar proposições que dispensam a apreciação do Plenário
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ampliada com
membros das demais comissões permanentes (Plenarinho IV) – discutir
e votar parecer sobre o PL 3.520/09, do governador, que autoriza a
abertura de crédito especial para a Agência RMBH

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social (Plenarinho I) –
discutir e votar parecer: de 2o turno sobre o PL 3.352/09, do deputado Dalmo
Ribeiro Silva, que reconhece a utilidade pública da Sociedade São Vicente de
Paulo; e de 1o turno do PL 359/07, do deputado Durval Ângelo, que determi-
na a instalação de sinalização educativa nas rodovias estaduais
• Comissão de Redação (Plenarinho II) – discutir e votar pareceres em
fase de redação final
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho
IV)  – discutir e votar parecer sobre o PL 3.249/09, do deputado
Inácio Franco, que estabelece obrigação para a venda de passagens
de ônibus intermunicipais
• Comissão Especial do Veto Parcial à Proposição de Lei 19.219
(Auditório) – eleger presidente e vice

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 Extraordinária para o Enfrentamento da Crise Econômico-
-Financeira Internacional (Auditório) – apresentação do relatório final

19 horas
• Debate “O Estado brasileiro e as arbitrariedades da ditadura militar:
Reparação, responsabilidade e memória” (Teatro) – cessão de espaço

20 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)

PL 2.962/09
Do governador, que autoriza o Estado a permutar imóveis com José Bar-
celos Costa. Discussão em 1o turno

PL 3.149/09
Do deputado Fábio Avelar, que autoriza reversão de imóvel do Estado ao
município de Laranjal. Discussão em 1o turno

PL 3.300/09
Do deputado Domingos Sávio, que altera a destinação de imóvel doado
pelo Estado ao município de Ijaci. Discussão em 1o turno

PL 3.441/09
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado ao município
de São João Evangelista. Discussão em 1o turno

PL 3.480/09
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado ao município
de Itambacuri. Discussão em 1o turno

Reuniões Extraordinárias (9 e 20 horas)
Destinam-se à apreciação da mesma pauta da Reunião Ordinária


