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Seis audiências públicas movimentam
a programação de hoje das comissões

Seis reuniões com con-
vidados movimentam a agenda
das comissões hoje. A Comis-
são de Direitos Humanos dis-
cute denúncia de abuso prati-
cado contra um aluno da Esco-
la Anita Brina Brandão, em Belo
Horizonte, que teria sido preso
por comparecer ao colégio
quando estava suspenso das

aulas. A Comissão de Segurança
Pública debate o trabalho de-
senvolvido pela Defesa Civil.

Na Comissão de Meio
Ambiente, o debate é sobre a
produção de madeira de reflo-
restamento integrada com ati-
vidades agropecuárias. Já a
Comissão de Administração
Pública discute a possibilida-

de de terceirização dos servi-
ços de vistoria de veículos,
enquanto a Comissão Extraor-
dinária de Políticas Públicas
de Enfrentamento à Aids, DSTs,
Alcoolismo, Drogas e Entorpe-
centes debate estratégias para
redução de danos decorrentes
do uso prolongado de drogas.
Por fim, a Comissão de Políti-

ca Agropecuária discute o se-
guro rural.

Em Poços de Caldas, co-
meça hoje a etapa de
interiorização do Seminário
Legislativo Esporte, Infância
e Adolescência, com debates
e palestras de manhã e discus-
são de propostas à tarde.
Agenda e página 3

Problema em cadeia leva deputados a Oliveira
A Comissão de Direitos

Humanos visitou ontem a cadeia
pública de Oliveira (Centro Oes-
te do Estado) para investigar a
morte do detento Walisson Ta-
deu Ferreira. O preso, de 22 anos,
teria sido espancado até morte
na madrugada do dia 7 de ju-
nho, conforme denúncia rece-
bida pela comissão.

Os deputados foram apu-
rar também o motivo da para-
lisação das obras da nova ca-
deia pública de Oliveira, uma
vez que os recursos da Secre-
taria de Estado de Defesa So-
cial já teriam sido liberados. A
visita da comissão foi
requerida pelo deputado Padre
João (PT), que recebeu denún-
cia de que detentos controla-
riam o tráfico de drogas na ci-
dade de dentro da cadeia.

De acordo com Padre
João, cerca de  R$ 1,5 milhão
foram liberados para a constru-
ção da segunda etapa da ca-
deia de Oliveira. O deputado
disse que vai apurar junto à
Secretaria de Defesa Social se
essa verba já foi repassada para
a prefeitura e por que a obra
ainda não foi retomada. O de-
putado Domingos Sávio (PSDB)
informou que o Governo do
Estado liberou R$ 800 mil para
a primeira etapa das obras.

O delegado Isaías
Confort, apontado como um
dos envolvidos nas irregulari-

dades na cadeia, não se encon-
trava no local para receber os
deputados. O presidente da
Comissão de Direitos Humanos,
deputado Durval Ângelo (PT),
e o deputado Padre João fo-
ram impedidos de conhecer as
celas por um policial civil iden-
tificado como Daniel. A ordem
teria sido dada pela coordena-
dora do Núcleo de Gestão
Prisional da Polícia Civil, dele-
gada Cláudia Calhau. Daniel
empurrou Durval Ângelo, e em
consequência disso, a câmera
fotográfica da Assessoria de
Imprensa da ALMG teve o visor
quebrado.

Depois de muito tumul-
to, os deputados conseguiram
chegar até as celas. Dentro da
cadeia, eles ouviram denún-
cias de várias irregularidades.
“A situação parece muito gra-
ve e é reforçada pela declara-
ção do médico Gustavo Men-
des de que somente este ano
atendeu cerca de 150 presos
vítimas de agressão”, afirmou
Durval Ângelo.

Os presos apontaram
como autores das agressões o
policial identificado como
Daniel e outro identificado
como Rodrigo. Posteriormen-
te, os deputados receberam

informações de que Rodrigo
não seria policial civil, mas
segurança particular do dele-
gado Isaías Confort. Durval
Ângelo disse que vai pedir o
afastamento do delegado e do
policial Daniel, e que seja apu-
rada a situação do suposto
policial Rodrigo.

O deputado Durval Ân-
gelo apresentou requerimen-
tos de providências, que se-
rão colocados em votação na
próxima reunião da comissão.
Presenças – Deputados Durval
Ângelo (PT), presidente; Pa-
dre João (PT), Domingos Sávio
(PSDB) e Duarte Bechir (PMN).

Deputados da Comissão de Direitos Humanos negociam entrada na cadeia pública de Oliveira

Alair Vieira
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PENAS ALTERNATIVAS

Estão abertas as inscrições para curso
de capacitação para audiências públicas

A Assembleia Legislativa
abre amanhã as inscrições para
o curso Capacitação para Revi-
são do PPAG/2010, dirigido aos
representantes dos conselhos
setoriais de políticas públicas
e de entidades da sociedade
civil participantes do processo
de revisão do Plano Plurianual
de Ação Governamental (PPAG).
Desenvolvido pela Escola do
Legislativo, o curso vai oferecer
130 vagas e as inscrições de-
vem ser feitas pelo e-mail
escola.eventos@almg.gov.br,
até 9 de outubro. Na mensagem,
o interessado deve informar o
título da atividade, seu nome,
a entidade que representa, e-
mail e telefone de contato.

O curso será em 16 de
outubro, das 9 às 17 horas,
no auditório da Escola do
Legislativo. As aulas serão
ministradas pelas consultoras
da ALMG Maria Regina Álvares
Magalhães e Suzanne Bouchar-
det e pelo diretor da Superin-
tendência Central de Gestão
Estratégica de Recursos e
Ações do Estado da Secreta-
ria de Planejamento e Gestão
(Seplag), João Victor Silveira
Rezende.

O objetivo da atividade
é capacitar os participantes
para a compreensão do Sis-
tema de Planejamento Esta-
dual, a fim de que atuem de
forma qualificada no proces-
so de revisão do PPAG/2010.
O curso vai abordar os seguin-
tes tópicos: o Sistema de Pla-
nejamento Estadual; o proces-
so de revisão anual do PPAG e
os impactos orçamentários; as
audiências públicas; e o
processamento das sugestões
populares.
Etapas no interior – O pro-
cesso de revisão do PPAG 2010
terá cinco etapas no interior,
em cidades-polo do Estado,
além de uma final em Belo
Horizonte (4 a 6 de novem-
bro), para colher sugestões e
propostas da sociedade.

As reuniões no interior
serão todas em outubro. As

cidades e datas são as seguin-
tes: Iturama (14/10), Itaobim
(20/10), Montes Claros (22/
10), Poços de Caldas (27/10)
e Juiz de Fora (29/10).

As inscrições para par-
ticipar das reuniões são gra-

tuitas e poderão ser feitas no
local do evento. As propos-
tas de alteração devem ser
apresentadas por escrito, em
formulário próprio, durante a
realização dos trabalhos de
grupo. Posteriormente, serão

encaminhadas às Comissões de
Participação Popular e de
Fiscalização Financeira e Or-
çamentária da ALMG. Se apro-
vadas, as propostas serão in-
corporadas ao PPAG para o pe-
ríodo 2008-2011.

Inscrições para ciclo de
debates terminam amanhã

Terminam amanhã as ins-
crições para o Ciclo de Deba-
tes Alternativas à Privação de
Liberdade, que será aberto na
próxima segunda-feira. O
evento é realizado pela ALMG
juntamente com 15 entidades
parceiras, com o objetivo de
discutir as possibilidades de
adoção de uma política cri-
minal baseada em alternativas
aos tradicionais modelos de
privação de liberdade. As ins-
crições podem ser feitas pela
internet ou no Centro de Aten-
dimento ao Cidadão (CAC).

Estão convidados para a
abertura o ministro da Justi-
ça, Tarso Genro; o presidente
do TJMG, Sérgio Antônio de
Resende; e o procurador-geral
de Justiça, Alceu José Torres
Marques. A palestra inicial tra-
tará do tema “Alternativas à
privação de liberdade: outras
formas de promover justiça” e
será ministrada pelo professor
da Universidade Federal do
Paraná, Juarez Cirino dos San-
tos. O evento continua na pró-
xima terça-feira, com outras
exposições e debates.

O autor da proposta do
ciclo de debates é o deputa-
do Durval Ângelo (PT), que
foi o relator da Comissão Es-
pecial de Execução das Penas.
Segundo ele, as visitas e reu-
niões promovidas por essa co-
missão mostraram o sucesso de
experiências alternativas ao
sistema penitenciário tradi-
cional. O modelo convencio-
nal, segundo Durval Ângelo,
precisa ser revisto diante da
persistência de elevados indi-
cadores de violência e
criminalidade.

O objetivo do curso na Escola do Legislativo é capacitar os participantes da audiência do PPAG

Guilherme Bergamini – 5/11/08
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ORDEM DO DIA

Reunião Ordinária (14 horas)
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 (faixa constitucional)

(Os trabalhos serão interrompidos para a homenagem ao Dia do Oficial de
Justiça).

Reunião Extraordinária (20 horas)
Indicações

De Octávio Elísio Alves de Brito, Antônio Maurício Fortini e Teodoro Alves
Lamounier para a diretoria da Arsae-MG. Votação 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 (faixa constitucional)

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 2.926/08
Do deputado Lafayette de Andrada, que altera o valor mínimo para a
execução fiscal de crédito tributário inscrito na dívida ativa do Estado.
Votação em 2o turno

PL 2.123/08
Do deputado Walter Tosta, que isenta do IPVA os veículos novos e usados
adquiridos por pessoa deficiente sem condição de dirigir automóvel,
mesmo adaptado. Votação em 1o 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

PL 3.351/09
Do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que reconhece o relevante interesse
coletivo das Apaes. Discussão em 2o turno

PL 3.352/09
Do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que reconhece o relevante interesse
coletivo da Sociedade São Vicente de Paulo. Discussão em 2o turno

PL 3.441/09
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado ao município
de São João Evangelista. Discussão em 2o turno

PL 3.442/09
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado ao município
de Itamogi. Discussão em 2o turno

PL 3.480/09
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado ao município
de Itambacuri. Discussão em 2o turno

PL 2.962/09
Do governador, que  autoriza o Estado a permutar imóveis com José
Barcelos 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

PL 3.487/09
Do deputado Zé Maia, que altera a destinação de imóvel doado pelo
Estado ao município de Santo Antônio do Monte. Discussão em 1o turno

PL 3.515/09
Do deputado André Quintão, que altera a Lei 14.599, de 2003, que
autorizou doação de imóvel do Estado ao município de Matias Barbosa.
Discussão em 1o turno

PL 3.619/09
Do governador, que amplia o objeto social da Cemig. Discussão em 1o turno

Começa hoje em Poços de Caldas etapa
de interiorização de seminário legislativo

A ALMG realiza a partir de
hoje o Seminário Legislativo
Esportes, Infância e Adolescên-
cia – Caminho para a Cidadania,
com o encontro regional que
acontece em Poços de Caldas
(Sul de Minas). O encontro é o
primeiro dos quatro previstos
para o interior, antes da etapa
final, que será realizada no Ple-
nário, em novembro. O seminá-
rio tem como objetivos buscar
subsídios para a formulação de
políticas públicas nessa área e
discutir a importância do es-
porte como mecanismo de ci-
dadania, promoção da saúde e
garantia de direitos da criança
e do adolescente, além de de-
bater a prática da educação fí-
sica nas escolas.

As etapas no interior,
após Poços de Caldas, serão em
Patos de Minas (Alto Para-
naíba), Montes Claros (Norte de
Minas) e Juiz de Fora (Zona da
Mata). A interiorização tem o
objetivo de ampliar a partici-

pação da sociedade na discus-
são dos temas propostos. Após
a fase de discussões, os parti-
cipantes vão votar propostas e
será elaborado um documento
final a ser entregue ao presi-
dente da Assembleia, deputa-
do Alberto Pinto Coelho (PP).

Também será eleita uma
comissão de representação, que
terá o papel de acompanhar,
junto aos poderes públicos, os
desdobramentos das propostas
apresentadas.

O seminário terá painéis
com exposição de especialis-

tas em esportes, grupos de tra-
balho e debate final. Os temas
propostos foram divididos em
dois grandes eixos: o esporte
de formação e de participação
na infância e na juventude; e
o esporte de rendimento na
infância e na juventude.

O evento foi construído
com a colaboração dos gabine-
tes parlamentares e de entida-
des do setor, entre as quais As-
sociação de Garantia do Atleta
Profissional, Conselho Regional
de Educação Física, Federação
de Esportes Estudantis de Mi-
nas Gerais, Associação Mineira
das Federações Esportivas,
Coordenadoria Especial de Apoio
e Assistência à Pessoa com De-
ficiência, Federação Pan-Ameri-
cana de Levantamento de Peso,
Associação Mineira dos Profis-
sionais de Futebol, UFMG, Se-
cretaria de Estado de Esportes e
Juventude e Fórum Estadual de
Combate ao Trabalho Infantil e
Proteção ao Adolescente.

Poços de Caldas discute o esporte como instrumento de cidadania

Ricardo Barbosa – 6/9/06
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE

8h30

• Seminário Legislativo Esporte, Infância e Adolescência – Caminho para

a Cidadania (Poços de Caldas) – abertura com o presidente da ALMG,
deputado Alberto Pinto Coelho; o secretário executivo do Ministério
do Esporte, Wadson Ribeiro; o prefeito de Poços de Caldas, Paulo César
Silva; e o presidente da Câmara Municipal, Marcos Eliseu Togni

9 horas

• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho II) – apurar possível
violação de direitos humanos nas dependências da Escola Estadual
Anita Brina Brandão, em Belo Horizonte. Convidada: vice-diretora da
escola, Gláucia Valéria Marques Leite Souza. Requerimento do deputa-
do Durval Ângelo
• Seminário Legislativo Esporte, Infância e Adolescência (Poços de Cal-
das) – palestras da coordenadora do curso de Educação Física do Uni-
BH, Alessandra de Magalhães Campos Garcia; da integrante do Conselho
Regional de Educação Física Anísia Sudário Daniel; e do secretário
municipal de Esportes, Carlos Alberto dos Santos

9h30

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV) – discutir e votar
pareceres de 11 projetos, entre os quais o PL 3.466/09, do deputado
Lafayette de Andrada, que permite a alteração da destinação de imóveis
cedidos pelo Estado a prefeituras em decorrência da municipalização
do ensino; e o PL 1.040/07, do deputado Neider Moreira, que dispõe
sobre a isenção do pagamento de taxa de segunda via de documentos
expedidos por órgãos estaduais

9h45

• Comissão Especial do Veto Parcial à Proposição de Lei 19.257 (Audi-
tório) – eleger presidente e vice da comissão

10 horas

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho III) – discutir o trabalho
desenvolvido pela Defesa Civil. Convidado: secretário-executivo da
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, tenente-coronel Alexandre Lucas
Alves. Requerimento da deputada Maria Tereza Lara e dos deputados
João Leite, Rômulo Veneroso e Tenente Lúcio
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Auditó-
rio) – debater a temática ambiental relacionada à atividade
agrossilvipastoril. Convidados: ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc;
e secretário de Estado de Meio Ambiente, José Carlos Carvalho. Reque-
rimento do deputado Gil Pereira
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho I)
– discutir e votar proposições da comissão

10h30

• Seminário Legislativo Esporte, Infância e Adolescência (Poços de Cal-
das) – grupos de trabalho

12h30

• Programação dos 20 anos da Constituição do Estado (Teatro) –
exibição do filme Zuzu Angel

14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário) – a reunião será interrompida para a
comemoração do Dia do Oficial de Justiça, a requerimento do deputa-
do Sargento Rodrigues

14h30

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – avaliar as im-
plicações da Resolução 282/08 do Contran e da Portaria 131/08 do
Denatran, que preveem a possibilidade de os departamentos de trânsito
estaduais delegarem às empresas privadas os serviços de vistoria de
veículos. Convidados: diretor do Denatran, Alfredo Peres da Silva; chefe
do Detran-MG, Oliveira Santiago Maciel; promotor José Antônio Baeta
de Melo Cançado; e presidente da Associação Mineira de Empresas de
Vistoria em Veículos, Matheus Morandi de Almeida. Requerimento do
deputado Délio Malheiros

14h45

• Comissão Extraordinária de Políticas Públicas de Enfrentamento à
Aids, DSTs, Alcoolismo, Drogas e Entorpecentes (Plenarinho I) – deba-
ter estratégias para redução de danos decorrentes do uso de drogas.
Convidados: secretário de Estado de Defesa Social, Maurício Campos Jr.;
subsecretário de Estado de Políticas Antidrogas, Cloves Benevides; pre-
sidente do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, Fernanda
Flaviana de Souza Martins; promotora Andrea Mismotto Carelli; juiz da
Vara de Infância e Juventude, Marcos Flávio Lucas Padula; presidentes
dos conselhos tutelares Centro-Sul, Sandra Pereira da Silva; Leste, Samuel
Viana Moreira; Nordeste, Rosimeire Lessa Salvo; Noroeste, Elaine Gon-
çalves Ferreira; Oeste, Elizabete Rodrigues de Souza Ferreira da Silva;
Pampulha, Marsalina Feliz dos Santos; Venda Nova, Cláudio Luís Guima-
rães; e presidente do Conselho Nacional de Autorregulamentação Pu-
blicitária (Conar), Gilberto Carlos Leifert

15h15

• Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial (Plenarinho II) –
debater o seguro e o crédito rural no Estado. Convidado: secretário de
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Gilman Viana
Rodrigues. Requerimento dos deputados Vanderlei Jangrossi, Chico
Uejo e Carlos Gomes

15h30

• Seminário Legislativo Esporte, Infância e Adolescência (Poços de Cal-
das) – plenária final

20 horas

• Reunião Extraordinária (Plenário)

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

8h Mundo Político
8h30 Panorama (ao vivo) – Aquicultura

9h Assembleia ao Vivo
12h20 Via Justiça – Legislativo e STF

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 – Aquicultura

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
21h Memória e Poder – Washington Peluso, jurista

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

sobre a movimentação política no País

23h Plenário (reprise)
1h Panorama – Aquicultura

1h30 Repórter Assembleia
2h Comissão de Meio Ambiente – Expedição do Rio das Velhas

2009

5h Sala de Imprensa – Fim da crise econômica brasileira?

6h Segunda Musical


