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Punições de PMs e instalação de comarca:
assuntos em pauta nas comissões hoje
A denúncia de que ofi-

ciais da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros estariam
lançando mão de atos nor-
mativos internos para punir
subordinados vai ser investi-
gada pela Comissão de Cons-
tituição e Justiça. O assunto
é tema de reunião da comis-
são hoje, às 15 horas, no
Plenarinho I, a requerimento
do deputado Sargento Ro-
drigues (PDT).

Militares que se sentiram
prejudicados fizeram recla-
mações, ao gabinete do depu-
tado, de que seus superiores
estariam se valendo da Instru-
ção nº 2 da Corregedoria Mi-
litar, ferindo a hierarquia das
leis. Com base nessas normas
internas, comandantes esta-
riam fundamentando decisões
punitivas sem observar pre-
ceitos constitucionais como
o direito à ampla defesa e ao
contraditório.

Na Comissão de Admi-
nistração Pública, que se reú-
ne às 14h30 no Plenarinho
IV, o debate é sobre o ter-
mo de ajuste de conduta fir-
mado entre o Ministér io
Público e a prefeitura de
Ba rbacena ,  que  to rnou
sem efeito a eleição de
conselheiros de Saúde do
município. Para o deputa-
do Lafayette de Andrada
(PSDB), que solicitou a reu-
nião, a atuação da promo-
tora Elissa Maria do Carmo
Lourenço Xavier foi irregular.

Já a Comissão de Assun-
tos Municipais e Regionalização
visita hoje, às 10 horas, o pre-
sidente do TJMG, desembar-
gador Sérgio Resende, para agra-
decer seu empenho na instala-
ção da comarca de Belo Oriente.
O requerimento é da deputada
Cecília Ferramenta (PT) e do de-
putado Carlin Moura (PCdoB).

Semana terá outras dez audiências
Outras dez reuniões com

convidados e uma visita estão
programas pelas comissões nes-
ta semana. Em Januária, a Co-
missão de Educação vai deba-
ter o fechamento de 26 das 27
creches do município, deixan-
do sem atendimento quase 3
mil crianças. A audiência está
marcada para amanhã, às 9h30.

No mesmo dia, às 18
horas, a Comissão de Educa-
ção se reúne em Montes Cla-
ros. Desta vez, para avaliar a
implantação do restaurante
universitário da Unimontes,
bem como a eleição direta para
reitor da instituição.

Mais quatro audiências
públicas na sede da ALMG estão
previstas para amanhã. A situa-
ção atual e o cenário futuro da
matriz energética mineira é o
tema da audiência da Comissão
de Minas e Energia. A situação
dos servidores contratados da

Fhemig está na pauta da audiên-
cia da Comissão do Trabalho.
Os servidores estão preocupa-
dos depois que receberam no-
tificação de dispensa.

Já a Comissão de Trans-
porte, Comunicação e Obras
Públicas convidou dirigentes
das maiores empresas aéreas
brasileiras para discutir o in-
teresse das companhias no
mercado de voos intermunici-
pais do Estado. A Comissão de
Direitos Humanos, por sua vez,
vai discutir o resultado do jul-
gamento do assassinato de
João Alves Calazans, líder de
um acampamento de trabalha-
dores sem-terra em Pingo
D’Água (Vale do Rio Doce).
Meio ambiente – A situação
da cobertura vegetal na Bacia
Hidrográfica do Rio Doce é o
tema da reunião da Cipe Rio Doce
na quinta-feira. Já a Comissão de
Meio Ambiente vai conhecer os

resultados da expedição do
Projeto Manuelzão pelo Rio
das Velhas e propor soluções
para os problemas encontrados.

Ainda na quinta-feira, a
Comissão Extraordinária de
Integração ao Parlamento do
Mercosul receberá convidados
de países vizinhos, para de-
baterem questões relevantes de
saúde pública no âmbito do
bloco econômico. Já a Comis-
são de Direitos Humanos par-
ticipa, na Escola Superior Dom
Helder Câmara, do Seminário
do Núcleo de Atendimento às
Vítimas de Crimes Violentos.

Finalizando as ativi-
dades de comissão na quin-
ta-feira, haverá reunião con-
junta da Comissão de Parti-
cipação Popular com a de
Transporte, Comunicação e
Obras Públicas, para tratar da
cobrança de pedágio na ro-
dovia MG-050. Agenda

A cobrança de pedágio na MG-050 é tema de reunião conjunta de comissões na quinta-feira

Marcelo Metzker – 22/10/07

ASSEMBLÉIA INFORMA
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PROGRAMAÇÃO SEMANAL DA GERÊNCIA-GERAL DE APOIO ÀS COMISSÕES
PERÍODO DE 8/9/2009 A 12/9/2009

HORÁRIO
TERÇA-FEIRA

8/9
QUARTA-FEIRA

9/9
QUINTA-FEIRA

10/9

9h
DIREITOS HUMANOS

Auditório
CIPE RIO DOCE
Plenarinho I

9h30
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Plenarinho IV

SAÚDE
Plenarinho I

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INFORMÁTICA

Januária

TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
COOPERATIVISMO

Plenarinho IV

10h

DEFESA DO CONSUMIDOR E DO
CONTRIBUINTE
Plenarinho I

SEGURANÇA PÚBLICA
Plenarinho III

ASSUNTOS MUNICIPAIS E
REGIONALIZAÇÃO - VISITA

Belo Horizonte

MINAS E ENERGIA
Plenarinho III

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA
Plenarinho IV

COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
INTEGRAÇÃO AO PARLAMENTO DO

MERCOSUL
Plenarinho II

MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Auditório

14h

DIREITOS HUMANOS
VISITA

Belo Horizonte

14h30

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA

Plenarinho I

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Plenarinho IV

TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO
SOCIAL

Plenarinho I

REDAÇÃO
Plenarinho II

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS
PÚBLICAS

Plenarinho IV

PARTICIPAÇÃO POPULAR
Auditório

14h45

REUNIÃO CONJUNTA: PARTICIPAÇÃO
POPULAR E TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO

E OBRAS PÚBLICAS
Auditório

15h
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Plenarinho I

ASSUNTOS MUNICIPAIS E
REGIONALIZAÇÃO

Plenarinho III

CULTURA
Plenarinho II

DIREITOS HUMANOS
Auditório

15h15

POLÍTICA AGROPECUÁRIA E
AGROINDUSTRIAL

Plenarinho II

18h
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E

INFORMÁTICA
Montes Claros

ESTA PROGRAMAÇÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES NO DECORRER DA SEMANA
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Quarta-feira (9/9/09)
8h30

• Ciclo de debates sobre a lei de consórcios para atendentes de Procons
(Escola do Legislativo) – cessão de espaço

9h30
• Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática (Januária)
– discutir o fechamento de 26 das 27 creches no município, deixan-
do sem atendimento quase 3 mil crianças. Convidados: prefeito de
Januária, Maurílio Neris de Andrade Arruda; presidente da Câmara
Municipal, Adelson Batista Magalhães; bispo diocesano de Januária,
Dom José Moreira da Silva; promotora Daniela Yokoyama; superin-
tendente regional de Ensino, Tânia Maria de Matos Normanha; repre-
sentante da Creche Medalha Milagrosa, Luiz Carlos de Souza Matos.
Requerimento do deputado Ruy Muniz

10 horas
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho III) – discutir a situa-
ção atual e o cenário futuro da matriz energética de Minas Gerais.
Convidados: secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico,
Sérgio Barroso; diretor-presidente da Cemig, Djalma Bastos de Morais;
diretor-presidente da Gasmig, José Carlos de Mattos; presidente da
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Robson
Braga de Andrade; presidente da Federação da Agricultura do Esta-
do de Minas Gerais (Faemg), Roberto Simões. Requerimento do
deputado Sávio Souza Cruz
• Reunião preparatória do ciclo de debates sobre o setor sucroalcooleiro
e a matriz energética do Estado (Diretoria-Geral)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Videoconferência (Escola do Legislativo) – discussão do estatuto do
consultor técnico parlamentar

14h30
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
(Plenarinho I) – avaliar a situação dos servidores contratados da
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig). Convi-
dados: secretário de Estado de Saúde, Marcus Pestana; presidente
da Fhemig,  Luiz  Márcio Araújo Ramos;  promotor Eduardo
Nepomuceno de Souza; diretor do Sind-Saúde, Renato Barros. Re-
querimento do deputado Adelmo Carneiro Leão
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho
IV) – debater o interesse das companhias aéreas na implantação de
voos para Montes Claros. Convidados: presidente da Gol, Costantino de
Oliveira Júnior; presidente da TAM, David Barioni Neto; presidente da
Ocean Air, German Efromovich; presidente da Trip, José Mário Caprioli
dos Santos; presidente da Azul, Pedro Janot; presidente da Air Minas,
Urubatan Helou. Requerimento do deputado Gil Pereira

15 horas
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – discutir o resultado
do julgamento do assassinato de João Alves Calazans, ocorrido no
dia 11 de dezembro de 2007 em Pingo d’Água (Vale do Rio Doce).
Convidados: procurador-geral de Justiça, Alceu José Torres Mar-
ques; ouvidor agrário nacional, desembargador Gercino José da
Silva Filho; superintendente regional do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (Incra), Gilson de Souza; coordena-
dor do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Conflitos
Agrários, procurador Afonso Henrique de Miranda Teixeira; presi-
dente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de
Minas Gerais (Fetaemg), Vilson Luis da Silva; delegado-adjunto da
Delegacia de Homicídios/Leste da Polícia Civil, Rodrigo Augusto
Fragas de Almeida; coordenadora da Comissão Pastoral da Terra,
Lucimere da Silva Leão; advogado Ananias Bispo Caroba Neto.
Requerimento do deputado Durval Ângelo

18 horas
• Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática (Montes
Claros) – discutir a implantação do restaurante universitário da
Unimontes e a eleição direta para reitor da universidade, confor-
me previsto no PL 1.968/07, em tramitação na ALMG. Convida-
dos: secretária de Estado de Planejamento e Gestão, Renata
Vilhena; subsecretário de Estado de Ensino Superior, Octávio Elísio
Alves de Brito; presidente do Diretório Central dos Estudantes da
Unimontes, Daniel Dias da Silva; presidente da União Estadual
dos Estudantes, Luiza Adelaide Lafetá; delegado de base do Sind-
Saúde, Isael Soares de Queiroz; diretor do Sind-Saúde, Milton
Ricardo Silveira Brandão; integrante da Comissão Pró-Restauran-
te Universitário da Unimontes, Danniel Ferreira Coelho; presi-
dente da Associação dos Docentes da Unimontes, Antônio Gon-
çalves Maciel. Requerimento do deputado Ruy Muniz

Quinta-feira (10/9/09)
8h30

• Educação para a Cidadania – visita de alunos da Escola Municipal
Padre Henrique Brandão, do bairro Vista Alegre

9 horas
• Cipe Rio Doce (Plenarinho I) – debater a situação da cobertura
vegetal na Bacia Hidrográfica do Rio Doce; os projetos que visam à
ampliação das áreas de vegetação nativa, à recuperação ambiental de
áreas degradadas e ao manejo integrado de sub-bacias; o aperfeiçoa-
mento das formas de cooperação entre entidades que atuam na melhoria
das condições socioambientais da bacia; e as deliberações normativas
96/06 e 128/08, do Conselho Estadual de Política Ambiental
(Copam), que dispõem sobre critérios e prazos para implantação de
sistema de tratamento de esgoto. Convidados: secretário de Estado
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, José Carlos Car-
valho; presidente da Emater, José Silva Soares; diretor-geral do Ins-
tituto Estadual de Florestas (IEF), Humberto Candeias Cavalcanti;
presidente da Cenibra, Fernando Henrique da Fonseca; diretor do
programa Mata Atlântica, Luiz Paulo de Souza Pinto; presidente do
Instituto Terra, Fazenda Bulcão, Lélia Deluiz Wanick Salgado; presiden-
te do Instituto Xopotó, Geraldo Rivelli

10 horas
• Comissão Extraordinária de Integração ao Parlamento do
Mercosul (Plenarinho II) – debater questões de saúde pública no
âmbito do Mercosul. Convidados: ministro da Saúde, José Gomes
Temporão; ministro da Saúde da Argentina, Juan Luis Manzur;
ministra da Saúde Pública do Uruguai, Maria Julia Muñoz; presi-
dente da Comissão de Saúde do Parlatino, Nídia Diana Martinez
Piti; membro da Representação Brasileira do Parlamento do
Mercosul no Congresso Nacional, deputado federal George Hilton
(PP-MG); membros da Frente Parlamentar da Saúde, deputados
federais Darcísio Perondi (PMDB-RS) e Rafael Guerra (PSDB-MG);
secretário de Estado de Saúde, Marcus Pestana; secretário muni-
cipal de Saúde de Belo Horizonte, Marcelo Gouvêa Teixeira; pro-
fessora da UFMG, Magna Maria Inácio
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Au-
ditório) – discutir os resultados da Expedição pelo Rio das Velhas
2009, promovida pelo Projeto Manuelzão. Convidados: prefeito
de Belo Horizonte, Márcio Lacerda; secretários de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, José Carlos Carvalho; e
de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, Dilzon Melo; pre-
sidente da Copasa, Márcio Augusto Vasconcelos Nunes; diretora-
-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), Cleide
Izabel Pedrosa de Melo; presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica
do Rio das Velhas, Rogério de Oliveira Sepúlveda; coordenador de
Educação Ambiental da Meta 2010, Marcus Vinícius Polignano;
empreendedora pública do Sistema Estadual de Meio Ambiente,
Myriam Mousinho. Requerimento do deputado Fábio Avelar
• Filiação do jogador Marques ao PTB (Espaço Democrático José Apare-
cido de Oliveira) – cessão de espaço

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Direitos Humanos (Escola Superior Dom Helder Câmara)
– visita para participar do Seminário do Núcleo de Atendimento às
Vítimas de Crimes Violentos. Requerimento do deputado Durval Ângelo

14h45
• Comissões de Participação Popular e de Transporte, Comunicação
e Obras Públicas (Auditório) – discutir a cobrança de pedágio na
MG-050. Convidados: secretário de Estado de Transportes e Obras Pú-
blicas, Fuad Noman; diretor-geral do Departamento de Estradas de
Rodagem (DER-MG), José Elcio Santos Monteze; presidente da Associa-
ção Mineira dos Municípios (AMM), José Milton; diretor-executivo da
concessionária Nascente das Gerais, José Roberto Ometto. Requerimen-
to dos deputados André Quintão, Carlin Moura, Domingos Sávio,
Adalclever Lopes, Gustavo Valadares e Rêmolo Aloise

Sexta-feira (11/9/09)
8h30

• Procon na Escola – alunos da Escola Estadual Engenheiro Prado
Lopes, do bairro Alto Vera Cruz

12 horas
• Projeto Zás (Teatro) – espetáculo Plural, com o grupo Im’Cena (dança)

14 horas
• Reunião Especial (Plenário) – lançamento do Plano Safra, a requeri-
mento do deputado Padre João
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Mercado Central completa 80 anos e
recebe homenagem na Assembleia

Muito mais do que ape-
nas um local de compra, o
Mercado Central de Belo Hori-
zonte representa hoje um es-
paço gastronômico, cultural e
religioso, onde se encontram
objetos ou tradições de todo
o território mineiro. Essa ex-
pansão da finalidade original
do local foi lembrada pelas
autoridades que participa-
ram de Reunião Especial de
Plenário, na última quinta-
-feira, em que se comemora-
ram os 80 anos de fundação
do mercado.  Na solenidade,
o 1o-vice-presidente da
ALMG, deputado Doutor Viana
(DEM), representou o presiden-
te Alberto Pinto Coelho (PP).

O deputado Célio
Moreira (PSDB), autor do re-
querimento para realização da
homenagem, destacou que o
Mercado Central, durante
suas oito décadas, venceu os
desafios da modernidade e
manteve a sua importância
em Belo Horizonte. “O merca-
do é hoje um local de
visitação obrigatória e de
orgulho para a população
mineira”, afirmou.

Ele destacou que o mer-
cado é testemunha da evolu-
ção histórica de Belo Horizon-
te, além de representar todo

o território mineiro e suas
inúmeras manifestações cultu-
rais. “Há muito tempo o mer-
cado deixou de ser apenas um
local de compras e expandiu
os limites de sua finalidade,
abrindo espaço para a gas-
tronomia, a religiosidade e o
entretenimento artístico”,
afirmou. No seu discurso, o
deputado prestou uma home-
nagem aos comerciantes do

mercado, lembrando seus no-
mes e os produtos caracterís-
ticos que vendem.

O presidente do Merca-
do Central, Macoud Patrocí-
nio, lembrou as dificuldades
vividas pelos comerciantes ao
longo da história do local.
“Vivemos toda nossa vida no
mercado e vimos essa cidade
crescer e tornar-se uma me-
trópole”. Segundo ele, quan-

do o mercado foi inaugurado,
a população de Belo Horizon-
te era de 40 mil habitantes,
sendo que hoje, apenas no sá-
bado, o local recebe cerca de
50 mil visitantes. “O espaço
é hoje um local de visita a
diferentes culturas, diferen-
tes cidades, diferentes esti-
los de vida, que convivem har-
monicamente em uma única
estrutura”, afirmou.

Centro de manifestação da cultura mineira
O discurso do presiden-

te da ALMG, lido pelo depu-
tado Doutor Viana (DEM),
destacou que mais do que um
local de compras, o Mercado
Central é um centro de mani-
festação da cultura mineira,
pela diversidade regional dos
produtos ali encontrados,
pelas histórias que se contam
sobre eles e pelos persona-
gens que circulam pelos seus
corredores. “Por tudo o que
oferece como centro comer-
cial e cultural, o mercado tor-
nou-se uma das maiores atra-
ções turísticas da cidade, um
ponto de encontro de pesso-
as de variadas faixas etárias,

um centro de convivência de
homens e mulheres de todas
as classes sociais”, destacou
Alberto Pinto Coelho.

O presidente da ALMG
ainda lembrou alguns núme-
ros do mercado, que atual-
mente conta mais de 400 lo-
jas, por onde passam diaria-
mente cerca de 30 mil pes-
soas. “No exercício de uma
profissão, ou em busca de
produtos, ou ainda à procu-
ra de lazer, essas pessoas mo-
bilizam uma economia supe-
rior à de muitos municípios
mineiros”, considerou.
História – O Mercado Central
nasceu em 7 de setembro de

1929, quando o então prefei-
to de Belo Horizonte, Cristia-
no Machado, reuniu os feiran-
tes num terreno de 22 lotes,
com o objetivo de centralizar
o abastecimento da cidade. Na
época, o mercado era apenas
um campo aberto, com barra-
cas simples, e funcionava
como um centro de distribui-
ção de alimentos. Porém, em
1964, o prefeito Jorge Ca-
rone resolveu vender o ter-
reno, alegando impossibili-
dade de administrar a feira.

Para impedir o fecha-
mento do mercado, os co-
merciantes do local criaram
uma cooperativa, a fim de

comprar da prefeitura o imó-
vel. No entanto, o galpão
deveria ser coberto dentro
de cinco anos, caso contrá-
rio, teriam que devolver a
área. Com a ajuda dos fun-
dadores do Banco Mercantil
do Brasil, que acreditaram
no empreendimento e in-
vestiram no projeto, os co-
merciantes conseguiram que
o galpão fosse fechado no
prazo estabelecido.

Atualmente, o Mercado
Central reúne mais de 400 lo-
jistas, 355 associados e 150
empregados na administra-
ção, gerando empregos dire-
tos para 2.400 pessoas.

Os deputados Doutor Viana e Célio Moreira entregam placa comemorativa a Macoud Patrocínio

Ricardo Barbosa
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Eficácia do toque de recolher para
menores é tema de debate em Itajubá

A construção de um cen-
tro de reeducação de jovens
e de uma unidade de Associa-
ção de Proteção e Assistência
aos Condenados (Apac) foram
dois aspectos enfatizados
pelos participantes de deba-
te promovido na última sex-
ta-feira na Câmara Municipal
de Itajubá (Sul de Minas), do
qual participou a deputada
Maria Tereza Lara (PT), repre-
sentando a Comissão de Se-
gurança Pública da ALMG.
Também foi discutido o pro-
jeto de toque de recolher para
crianças e adolescentes.

A audiência foi solici-
tada à Assembleia pelas comis-
sões de Direitos Humanos e de

Segurança da Câmara Munici-
pal de Itajubá, diante da im-
plantação de medidas seme-
lhantes em cidades do interior
paulista, como forma de di-
minuir os casos de violência
envolvendo menores. A audi-
ência contou com a presença
do prefeito e do vice-prefei-
to da cidade, Jorge Rennó
Moualen e Adelino Augusto,
respectivamente, e dos presi-
dentes das duas comissões,
vereadores Sebastião Silvestre
e Avelino Gonçalves.

Cerca de 50 entidades
compareceram à audiência,
além de jovens, pais e pro-
fessores, de acordo com in-
formações da deputada Ma-

ria Tereza Lara. Ela disse que
os debates convergiram para
uma decisão de aprofundar o
tema, antes de se implantar
qualquer medida concreta.
“Isto porque não há um con-
senso sobre o toque de reco-
lher”, afirmou Maria Tereza.
Segundo ela, não adianta
baixar medidas por decreto,
sem a concordância da socie-
dade. Uma das autoridades
contrárias ao toque de reco-
lher foi o juiz Guilherme Lima
Nogueira da Silva, que repre-
sentou o Juizado da Infân-
cia e Adolescência.

Outro aspecto discuti-
do, segundo a deputada, foi
a necessidade de mais ilumi-

nação pública nas ruas, como
forma de diminuir a violên-
cia. “São pontos que iremos
levar para a Comissão de Se-
gurança Pública da Assem-
bleia, para ver o que é pos-
sível ser feito pelo Estado”.
Maria Tereza Lara destacou
que a segurança pública é
uma política de Estado e não
de governo, segundo deci-
são da Conferência Nacional
de Segurança Pública reali-
zada em Brasília, em agosto.
“Por isso precisamos envol-
ver os três níveis de poder
nas discussões sobre o tema”,
arrematou a deputada.
Presença – Deputada Maria
Tereza Lara (PT).

ESPORTE

Definidas datas de encontros regionais
de seminário que acontece em novembro

Já estão definidas as
datas dos quatro encontros
regionais confirmados na pro-
gramação do Seminário Le-
gislativo Esportes, Infância e
Adolescência. O evento será
promovido pela ALMG e enti-
dades parceiras nos dias 25,
26 e 27 de novembro.

Os encontros antece-
dem o evento em Belo Hori-
zonte e têm o objetivo de
ampliar a participação da
sociedade na discussão dos
temas propostos. Outros
quatro encontros, promovi-
dos pelas entidades parcei-

ras ,  a inda podem ser
agendados para o período
de 9 a 30 de outubro.

Na região Sul, o evento
será em Poços de Caldas, no dia
29 de setembro. No Alto
Paranaíba, a cidade escolhida
foi Patos de Minas, no dia 1º de
outubro. Montes Claros sediará
o encontro do Norte de Minas
no dia 6 de outubro, e Juiz de
Fora reunirá os participantes da
Zona da Mata no dia 8 de outu-
bro. Cada uma dessas regiões
poderá encaminhar para a etapa
final em Belo Horizonte 20 pro-
postas e 12 representantes.

O seminário terá pai-
néis com exposição de espe-
cialistas em esportes, grupos
de trabalho e debate final.
Os temas propostos foram di-
vididos em dois grandes ei-
xos: o esporte de formação
e de participação na infân-
cia e na juventude; e o es-
porte de rendimento na in-
fância e na juventude.

Entre entidades e ór-
gãos que têm participado das
reuniões preparatórias do
seminário, estão: Associação
de Garantia do Atleta Profis-
sional; Conselho Regional de

Educação Física; Federação
de Esportes Estudantis de
Minas Gerais; Associação Mi-
neira das Federações Espor-
tivas; Coordenadoria Especial
de Apoio e Assistência à Pes-
soa com Deficiência; Fede-
ração Pan-Americana de Le-
vantamento de Peso; Associ-
ação Mineira dos Profissio-
nais de Futebol; Universida-
de Federal de Minas Gerais;
Secretaria de Estado de Es-
por tes  e  Juventude;  e
Fórum Estadual de Combate
ao Trabalho Infantil e Pro-
teção ao Adolescente.
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ORDEM DO DIA

6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte
7h30 Segunda Musical – Alessandro Fonseca, Irene Porzio (piano),

Orquestra Sinfônica da UFMG
8h Mundo Político

8h30 Panorama (ao vivo) – Orçamento (em parceria com o Ceac)
9h Assembleia ao Vivo

12h20 Via Justiça – 20 anos de Constituinte – Equilíbrio Federativo
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 os pronuncia-

mentos, discussão e votação de proposições
18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

19h Panorama – Orçamento (em parceria com o Ceac)
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 Memória e Poder – Depoimento do frei Fernando de Brito
22h Repórter Assembleia

22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas
sobre a movimentação política no País

23hPlenário (reprise)
1h Panorama – Orçamento (em parceria com o Ceac)

1h30 Repórter Assembleia
2h Encerramento

9h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV) – discutir e votar
pareceres de dez projetos, entre os quais: o PL 3.546/09, do deputado
Carlos Gomes, que inclui o Festivale no calendário turístico do Estado;
o PLC 53/09, do governador, que cria o adicional de desempenho para
os servidores militares; e o PL 3.475/09, do deputado Alencar da
Silveira Jr., que dispõe sobre a exigência de diploma de Jornalismo em
concursos públicos no Estado

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Tribunal de Jus-
tiça) – visita ao presidente do TJMG, desembargador Sérgio Resende,
para agradecer seu empenho na instalação da comarca de Belo Oriente.
Requerimento da deputada Cecília Ferramenta e do deputado Carlin
Moura
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho I)
– discutir e votar parecer sobre o PL 3.489/09, do deputado Délio
Malheiros, que institui a Semana do Consumo Consciente
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho III) – discutir e votar
proposições que dispensam a apreciação do Plenário
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Au-
ditório) – discutir e votar parecer: para o 2o turno do PL 16/07, do
deputado Eros Biondini, que obriga a implantação de coleta seleti-
va de lixo em shoppings; e para o 1o turno do PL 2.131/08, do
deputado Walter Tosta, que dispõe sobre diretrizes para reciclagem e
destinação final de lixo tecnológico

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – avaliar o termo
de ajuste de conduta firmado entre a prefeitura de Barbacena e o

Ministério Público a respeito da 5º Conferência Municipal de Saúde.
Convidada: promotora Elissa Maria do Carmo Lourenço Xavier. Requeri-
mento do deputado Lafayette de Andrada
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho III) –
discutir e votar parecer de 2o turno sobre o PL 3.255/09, do governa-
dor, que cria a Fundação Internacional de Educação, Capacitação e
Pesquisa Aplicada em Águas

15 horas
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho I) – debater a Instru-
ção nº 2 da Corregedoria Militar, que criou o relatório de investigação
preliminar e outros atos normativos usados pela Polícia Militar e pelo
Corpo de Bombeiros, em relação a aspectos dos direitos e garantias
fundamentais. Convidados: comandantes-gerais da PM, coronel Rena-
to Vieira de Souza; e do Corpo de Bombeiros, coronel Gilvam Almeida
Sá; corregedores da PM, coronel Cezar Romero Machado Santos; e do
Corpo de Bombeiros, coronel Israel Marcos Rosa Pereira; coordenador
do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Defesa dos Direitos
Humanos e Apoio Comunitário, promotor Rodrigo Filgueira de Oliveira;
coordenadora da Promotoria de Direitos Humanos de Belo Horizonte,
promotora Andrea de Figueiredo Soares; presidente da Associação dos
Praças Policiais e Bombeiros Militares (Aspra), Luiz Gonzaga Ribeiro;
diretor do Centro Social de Cabos e Soldados, Álvares Rodrigues Coe-
lho; presidente da Associação de Servidores do Corpo de Bombeiros e
da Polícia Militar, Alexandre Rodrigues. Requerimento do deputado
Sargento Rodrigues

15h15
• Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial (Plenarinho II) –
discutir e votar proposições que dispensam a apreciação do Plenário

20 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)

Reunião Ordinária (14 horas)
Indicações

De Octávio Elísio Alves de Brito, Antônio Maurício Fortini e Teodoro
Lamounier para a diretoria da Arsae-MG. Discussão em turno único

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

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

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

Veto Parcial à Proposição de Lei 19.168
Que autoriza doação de imóvel do Estado ao município de Sabinópolis.

Discussão em turno único
Veto Parcial à Proposição de Lei 19.219

Que institui a Política Estadual do Livro. Discussão em turno único

Veto Parcial à Proposição de Lei 19.230
Que contém as diretrizes para a elaboração do Orçamento do Estado para
2010 (LDO). Discussão em turno único

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

PL 3.255/09
Do governador, que cria a Fundação Centro Internacional de Educação,
Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas. Discussão em 1o turno

Reunião Extraordinária (20 horas)
Destina-se à apreciação da mesma pauta da Reunião Ordinária.


