
Hospital do Barreiro deverá 
iniciar atendimento em 2012
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As obras de constru-
ção do Hospital Metropoli-
tano do Barreiro devem ser 
concluídas no segundo se-
mestre de 2012, segundo o 
secretário Municipal de Saú-
de da Prefeitura de Belo Ho-
rizonte, Marcelo Teixeira. O 
anúncio foi feito durante a 
visita da Comissão de Trans-
porte, Comunicação e Obras 
Públicas. Os deputados vi-
sitaram também as obras 
de revitalização da Avenida 
Tereza Cristina, que estão 
atrasadas, e de construção 
do centro de convivência 
“Point Barreiro”, com previ-
são de entrega para 2012.  
Página 3 Outro ponto visitado foi o viaduto em frente à Mannesmann, na Avenida Teresa Cristina

Marcelo Metzker

Centenas de servidores 
da Fundação Hospitalar de Mi-
nas Gerais (Fhemig) em greve 
estiveram ontem na ALMG em 
busca do apoio dos parlamen-
tares. Eles foram recebidos 
pela Comissão de Saúde por 

Servidores da Fhemig em greve
buscam auxílio dos deputados

Moradores 

não querem 

mais presídios 

em Neves
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Aprovado

 parecer a 

projeto sobre

fruticultura
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Deputados

vão a Brasília

discutir reforma

política 
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Parlamentares defendem diálogo entre os trabalhadores e o Poder Executivo

Guilherme Bergamini 

solicitação do deputado Ro-
gério Correia (PT) e, depois, 
no Salão Nobre, pelo presi-
dente Dinis Pinheiro (PSDB). 
O presidente da Comissão de 
Saúde, deputado Carlos Mos-
coni (PSDB), trouxe a notícia 

aguardada pelos servidores: a 
de que eles serão recebidos 
hoje, na Secretaria de Estado 
de Saúde. Dinis Pinheiro des-
tacou que o diálogo é o cami-
nho para resolver o impasse. 
Página 9
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População de Ribeirão das Neves 
protesta contra construção de presídio

Moradores alegam que a cidade já abriga muitas unidades prisionais

Ricardo Barbosa

de prisional ou não. As pes-
soas que moram em Ribeirão 
das Neves é que devem opinar 
sobre essa construção”, disse. 

O presidente da 137ª 
Subseção da OAB/MG de Ri-
beirão das Neves, José Ale-
xandre da Costa, afi rmou que 
a cidade não tem como rece-
ber mais um presídio. Para 
ele, é necessário colocar em 
prática uma política de rein-
serção dos atuais detentos na 
sociedade. 
Risco – O presidente da comis-
são, deputado Durval Ângelo 
(PT), afi rmou que o governo 
está cometendo um grave er-
ro. “Estão fazendo um caldei-
rão que pode explodir a cada 
momento”, disse. Ele também 
lembrou que a legislação de-
termina que os presos cum-
pram a pena no seu município 
ou na sua comarca, e a cons-
trução de um novo presídio em 
Ribeirão das Neves irá provocar 
mais deslocamentos.

O autor do requerimento 
para a reunião, deputado Ro-
gério Correia (PT), afi rmou que 
a luta ainda não está perdida. 
“O governador tem que sentir 
a força de Ribeirão das Neves 
e da sua população”, disse. 
Ele parabenizou a população 
do município pela mobilização 
e considerou que a força da 
população ainda pode mudar a 
história da cidade.

A deputada Liza Prado 
(PSB) também se manifestou 
contrariamente à construção 
do complexo.  A parlamentar 
cobrou a implementação de 
outras políticas públicas em 
Ribeirão das Neves, que ga-
rantam melhores condições 
para a população do municí-
pio e para os presos e suas 
famílias. 
Requerimentos – Na reunião 
foram aprovados nove reque-
rimentos que tratam de pedi-
dos de providências sobre o 
que foi debatido. 
Presenças – Deputados Dur-
val Ângelo (PT), presidente; e 
Rogério Correia (PT); e depu-
tada Liza Prado (PSB). 

Líderes comunitários e 
representantes da sociedade 
civil organizada manifestaram 
sua posição contrária à cons-
trução de um complexo pri-
sional em Ribeirão das Neves. 
Eles lotaram o salão paroquial 
da Igreja Nossa Senhora das 
Neves, localizado no municí-
pio, onde foi realizada audi-
ência pública da Comissão de 
Direitos Humanos, na noite de 
terça-feira (26). 

Na reunião, eles alega-
ram que Ribeirão das Neves já 
abriga muitas unidades pri-
sionais, e pediram que o mu-
nicípio receba investimentos 
em outras áreas, como saúde, 
transportes e educação.

Atualmente, estão na 
cidade mais de 5 mil detentos, 
o que representa mais de 10% 
dos presos de Minas. A previ-
são é de que o novo comple-
xo, composto por seis prédios, 
abrigue mais 3 mil presos. 

O novo presídio está 
sendo construído pelo Governo 
do Estado por meio de Parceria 
Público-Privada (PPP), sendo 
que as obras estão na fase de 
terraplenagem. Ele fi cará na Fa-
zenda Mato Grosso, atrás da Pe-
nitenciária José Maria Alkimin.
Organização – Na reunião, o 
padre José Geraldo de Souza 
explicou como a população 
tem procurado se organizar 
para impedir a construção do 
presídio. “Entretanto, parece 

que o nosso grito nunca che-
ga ao governador, que toma 
as decisões de forma autori-
tária, sem consultar o povo e 
as autoridades municipais”, 
disse. Ele também cobrou um 
posicionamento mais fi rme 
dos representantes do muni-
cípio, que estariam agindo de 
forma omissa. 

Já a presidente da As-
sociação Ambientalista Na-
turae Vox, Márcia Aparecida 
Silva, lembrou que a comu-
nidade tem continuamente 
feito uma série de manifesta-
ções contrárias à construção 
do presídio. 
Manifesto – O vice-presidente 
da Associação do Cidadão pelo 
Bem Nevense, Wilson de Sou-
sa Carlos Filho, destacou que 
a população da cidade está 
unida contra a construção do 
presídio. Durante a reunião, 
foi distribuído e lido um ma-
nifesto, assinado por várias 
associações comunitárias e or-
ganizações sociais de Ribeirão 
das Neves (Rede “Nós Amamos 
Neves”), repudiando a cons-
trução do novo complexo. 

O coordenador de Direi-
tos Humanos da Defensoria 
Pública, Gustavo Corgosinho 
Alves de Meira, afi rmou que 
a população do município de-
veria ter sido consultada an-
tes. “É muito fácil quem não 
está morando aqui resolver se 
devemos ter uma nova unida-

A Comissão pretende 
ouvir, na próxima segunda-fei-
ra (2), representantes da De-
fensoria Pública de Contagem 
sobre a situação de presos que 
teriam sido feridos durante 
operação realizada na Peni-
tenciária Nelson Hungria para 
apreender celulares em poder 
de detentos. O anúncio foi 
feito ontem pelo presidente, 
deputado Durval Ângelo (PT). 
O deputado esperava ouvir as 
defensoras Marina Lage Pessoa 
e Márcia Valéria Valle sobre o 
assunto, mas elas ainda não 
concluíram o levantamento 
das condições dos presos.

A operação relacionada 
aos celulares teria sido reali-
zada pela nova direção da uni-
dade, deixando vários deten-
tos feridos na terça-feira (25). 
O presidente da comissão fez 
um relato dos últimos acon-
tecimentos referentes à Peni-
tenciária Nelson Hungria, cuja 
direção anterior foi trocada 
pelo Estado no último sábado 
(23), devido a suspeitas de 
envolvimento em corrupção e 
irregularidades.  

Durval  disse ter recebido 
dois telefonemas com a revela-
ção de que agentes penitenciá-
rios contrários à substituição 
da direção estariam incenti-
vando uma rebelião dos presos 
para ter início na noite de do-
mingo (24), após a visita de fa-
miliares. Diante das consequên-
cias que o movimento poderia 
ter, o parlamentar relatou que 
era seu dever entrar em contato 
com as autoridades da área de 
segurança do Estado, o que le-
vou à antecipação da operação.
Presenças – Deputado Durval 
Ângelo (PT), presidente. Tam-
bém estiveram presentes o 
defensor Gustavo Corgozinho,  
e o presidente da Comissão de 
Direitos Humanos da OAB-MG, 
William Santos.

Situação de
presos será
apurada
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Deputados visitam obras em viaduto, 
hospital e centro de convivência

As obras de construção 
do Hospital Metropolitano do 
Barreiro devem ser concluí-
das no segundo semestre de 
2012, segundo o secretário 
Municipal de Saúde da Prefei-
tura de Belo Horizonte, Mar-
celo Teixeira. O anúncio foi 
feito durante a visita da Co-
missão de Transporte, Comu-
nicação e Obras Públicas ao 
local, realizada na manhã de 
ontem, a requerimento do de-
putado Célio Moreira (PSDB). 
Na ocasião, os parlamentares 
visitaram também as obras 
de revitalização da Av. Tereza 
Cristina e de construção do 
centro de convivência “Point 
Barreiro”.

Segundo Teixeira, o hos-
pital terá um investimento to-
tal de R$ 210 milhões, sendo 
R$ 40 milhões viabilizados pe-
lo Estado, R$ 10 milhões pelo 
município e R$ 160 milhões 
por meio de uma parceria pú-
blico-privada (PPP). 

Durante a visita, ele 
destacou que o centro de 
saúde será uma âncora no 
atendimento de urgência e 
emergência no vetor sul da 
Capital, além de um estabe-
lecimento de referência em 
traumas. “Em funcionamento, 

ção será entregue no segundo 
semestre de 2012. 
Comunidade – A presidente 
do Conselho Distrital do Bar-
reiro, Aparecida Rodrigues, 
disse que a entidade está 
fazendo o acompanhamento 
das obras. 

O deputado Anselmo 
José Domingos (PTC) também 

elogiou o andamento das 
obras. Para ele, o hospital vai 
atender com mais efi ciência 
a região, em especial, no ca-
so das vítimas de acidentes 
no Anel Rodoviário. “A obra 
é bem feita e está no prazo. 
A comissão vai continuar fi s-
calizando o que vem sendo 
feito”, disse.

o hospital vai realizar 1.400 
internações por mês e aten-
derá cerca de 500 pessoas 
todos os dias. Teremos 40 lei-
tos de UTI, espalhados pelos 
13 pavimentos construídos”, 
descreveu. Marcelo Teixeira 
lembrou que as obras seguem 
o cronograma estabelecido, 
sem atrasos, e que a institui-

Point Barreiro será espaço de convivência para a comunidade, com previsão para entrega em 2012

Marcelo Metzker

O local abrigará um centro 
cultural, de profi ssionalização 
e de lazer, que demandará in-
vestimento de R$ 23 milhões 
na segunda etapa das obras. 
O espaço receberá quadras 
esportivas, escola em tempo 
integral, ofi cinas de trabalho, 
pomar, biblioteca e auditório. 

Segundo o deputado Cé-
lio Moreira, a previsão de en-
trega é 2012, em atendimento 
a um anseio antigo da comuni-
dade. O parlamentar lamentou 
a ausência dos representantes 
do Governo Estadual, que é o 
responsável pela obra. “Não 
temos como saber o andamen-
to das obras, mas acredito que 
esteja caminhando bem. Infe-
lizmente o Estado não mandou 

ninguém para prestar esclare-
cimentos à ALMG e à socieda-
de, mas apresentaremos um 
requerimento solicitando es-
sas informações”, disse. 

O deputado fez um balan-
ço das visitas, em que se disse 
impressionado com o andamen-
to da construção do Hospital 
Metropolitano e animado com 
a continuidade da revitalização 
da malha viária da região, ape-
sar dos atrasos. Segundo ele, a 
comissão continuará a fi scalizar 
e a cobrar o cumprimento dos 
prazos das obras.
Presenças – Deputados Adal-
clever Lopes (PMDB), presi-
dente; Anselmo José Domin-
gos (PTC); e Célio Moreira 
(PSDB).

zonte e Contagem. De acordo 
com Caixeta, há recurso, o Es-
tado garante o fi nanciamento, 
mas a burocracia tem travado 
o cumprimento do prazo.

O presidente da comis-
são, deputado Adalclever Lopes 
(PMDB), mostrou-se preocupa-
do. Para ele, as chuvas no ano 
passado trouxeram prejuízo e 
perdas, e o atual atraso pode 
repetir o problema. “Quando 
forem concluídas, as obras vão 
desafogar o trânsito da região 
e melhorar a qualidade de vida 
da população. Nosso receio é 
que tudo se perca com a chuva 
novamente”, salientou.
Point – A última etapa da 
visita foi a ida às obras de 
construção do Point Barreiro. 

Outro ponto visitado foi 
o viaduto localizado em frente 
à Mannesmann, na Av. Tere-
sa Cristina. Segundo o enge-
nheiro supervisor das obras da 
Secretaria de Estado de Trans-
portes e Obras Públicas (Se-
top), Hélder Caixeta, o crono-
grama está atrasado, uma vez 
que ainda existem impasses 
na desapropriação das famílias 
que viviam no local. 

O prazo de entrega era 
maio deste ano, mas a conclu-
são está prevista, agora, para 
junho de 2012. O investimen-
to total será R$ 50 milhões 
nas pontes e de R$ 200 mi-
lhões em infraestrutura, divi-
didos pelo PAC, pelo Estado e 
pelas prefeituras de Belo Hori-

Burocracia na revitalização da Teresa Cristina



 4 • quinta-feira – Assembleia Informa 28 de abril de 2011COMISSÕES

Substitutivo faculta a escolas pedir
cartão da criança no ato da matrícula

A Comissão de Saúde 
apresentou ontem propos-
tas de mudanças no projeto 
do deputado Elismar Prado 
(PT) que obriga a apresen-
tação da caderneta de saúde 
da criança ou do cartão da 
criança no ato de inscrição 
em creches, maternais e 
jardins de infância. O depu-
tado Doutor Wilson Batista 
(PSL), relator do Projeto de 
Lei (PL) 196/11, apresentou 
o substitutivo nº 2. 

O novo texto faculta às 
escolas solicitarem o cartão 
ou a caderneta no momen-
to da matrícula, bem como 
orientarem os pais sobre a 
importância de manter es-
ses documentos atualizados 
e observar o calendário de 
vacinação. Agora o projeto 
está pronto para o Plenário, 
em 1º turno.

O substitutivo nº 2 
determina que as escolas 
públicas e privadas pode-
rão solicitar aos pais dos 
alunos com até 10 anos 
de idade que apresentem 
o cartão ou a caderneta de 
saúde da criança no ato da 
matrícula. Se o documento 
estiver desatualizado, a es-
cola orientará os pais sobre 
a importância da vacinação 
e dos cuidados com a saúde 
de seu filho.

O relator disse não 
concordar com o projeto 
original nem com o substi-
tutivo nº 1, apresentado pe-
la Comissão de Constituição 
e Justiça. Ele entende que 
a apresentação da caderne-
ta não deve ser obrigató-
ria, seja na rede pública de 
saúde, seja na de ensino. O 
substitutivo nº 1 mantém a 
obrigatoriedade, mas permi-
te que a matrícula seja feita 
mesmo sem a apresentação 
do documento. 
Conscientização – Também 
está pronto para o Plenário 
o PL 70/11, do deputado 
Fred Costa (PHS), que ins-
titui a Semana Estadual de 
Prevenção da Epidermóli-

Guilherme Bergamini

O deputado Doutor Wilson Batista (à esquerda) foi o relator do PL 196/11 na Comissão de Saúde

se Bolhosa. Relatado pelo 
deputado Doutor Wilson 
Batista, o projeto recebeu 
parecer pela aprovação na 
forma do substitutivo nº 1, 
da Comissão de Constitui-
ção e Justiça. 

O substitutivo insti-
tui, na verdade, a Semana de 
Conscientização sobre o Tra-
tamento  da Epidermólise Bo-
lhosa, a ser realizada anual-
mente na primeira semana 
de março. Nesse período, o 
poder público e as entidades 
civis promoverão atividades 
voltadas à conscientização da 
população acerca da doença e 
de  seu tratamento. O termo 
“prevenção” foi substituído 
por “conscientização”, tendo 
em vista ser a doença deter-
minada por genes e transmi-
tida por descendência.

A epidermólise carac-
teriza-se pela formação de 
bolhas na pele, que surgem 
em áreas de maior atrito, 
como pés, mãos, cotovelos e 
joelhos. Quando não tratada, 
a doença pode provocar uma 
infecção generalizada que le-
va o paciente à morte. 

Problemas na Fhemig
serão tema de reunião

Entre os requerimentos 
aprovados ontem pela Co-
missão de Saúde, está o dos 
deputados Rogério Correia e 
Adelmo Carneiro Leão, ambos 
do PT, para realização de au-
diência pública para discutir 
a situação de cerca de 4 mil 
profi ssionais contratados da 
Fundação Hospitalar de Minas 
Gerais (Fhemig) que serão de-
mitidos a partir de maio. 

Centenas deles acom-
panharam a etapa fi nal da 
reunião, quando os deputa-
dos apresentaram o reque-
rimento. Após a reunião, os 
trabalhadores foram recebi-
dos pelos deputados Carlos 
Mosconi (PSDB), presidente 
da comissão, e Rogério Cor-
reia, em encontro informal. 
O objetivo foi buscar apoio 
parlamentar para a retomada 
de negociações dos trabalha-
dores com o governo.
Hospital São Bento – O presi-
dente Carlos Mosconi informou 

à comissão a situação fi nancei-
ra crítica vivida pelo Hospital 
São Bento, na Capital, referên-
cia em ortopedia, e relatou os 
últimos acontecimentos que 
envolveram a unidade de saú-
de. O hospital estaria impedido 
de receber recursos porque não 
teria cumprido exigências da 
Vigilância Sanitária.

Ontem, Mosconi rece-
beu telefonema da direção do 
hospital, em que foi prestada 
a informação de que o esta-
belecimento seria obrigado a 
fechar as portas. Em seguida, 
o próprio Mosconi entrou em 
contato com o secretário de 
Saúde de Belo Horizonte e 
obteve dele o compromisso de 
uma inspeção emergencial. 
Presenças – Deputados Car-
los Mosconi (PSDB), presi-
dente; Hely Tarqüínio (PV), 
vice; Adelmo Carneiro Leão 
(PT), Doutor Wilson Batista 
(PSL), Neider Moreira (PPS) e 
Rogério Correia (PT).
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Projeto de divulgação de telefones de 
emergência recebe parecer favorável
O Projeto de Lei (PL) 

692/11, do deputado Arlen 
Santiago (PTB), que dispõe 
sobre a afi xação, nas esco-
las do Estado, de números 
de telefones de serviços de 
emergência, recebeu ontem 
parecer de 1° turno favorá-
vel da Comissão de Educa-
ção, Ciência, Tecnologia e 
Informática. O parecer do re-
lator, deputado Carlin Moura 
(PCdoB), foi pela aprovação 
na forma do substitutivo n° 
1, da Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ). 

O substitutivo estabe-
lece que a escolha dos locais 
para afi xação dos números de 
telefone deve ser feita pe-
la escola, considerando-se a 
fácil visibilidade para os alu-
nos. O projeto original previa 
que as informações fossem 
afi xadas, obrigatoriamente, 
nas salas de aula. 

O substitutivo também 
extingue a previsão de regula-
mentação da matéria pelo Poder 
Executivo, por entender que a 
prerrogativa para regulamenta-
ção da lei é prevista pela pró-
pria Constituição, não havendo, 
portanto, a necessidade de in-
serção formal dessa atribuição 
no texto do projeto.

Já o PL 105/11, do de-
putado Elismar Prado (PT), re-
cebeu parecer pela rejeição. A 
proposição trata da inclusão, 
nos currículos das escolas mi-
neiras, de conteúdos relativos 
ao processo de envelhecimen-
to das pessoas.

De acordo com o rela-
tor, deputado Dalmo Ribeiro 
Silva (PSDB), já existe legis-
lação estadual e federal que 
trata do tema “gerontologia” 
e que podem subsidiar a prá-
tica pedagógica do assunto 
nas escolas. O PL 692/11 foi 
analisado anteriormente pe-
la CCJ, que concluiu por sua 
constitucionalidade na forma 
do substitutivo n° 1.
Presenças – Deputados Bos-
co (PTdoB), presidente; Dal-
mo Ribeiro Silva (PSDB) e 
Carlin Moura (PCdoB).

Ricardo Barbosa

A Comissão de Educação analisou ontem o PL 692/11, de divulgação de telefones de emergência

A deputada Rosângela 
Reis (PV) e o deputado Carlos 
Mosconi (PSDB) foram eleitos, 
respectivamente, presidente e 
vice-presidente da Comissão 
Especial que emitirá parecer 
sobre a indicação de Fernan-
do Viana Cabral ao cargo de 
presidente do Instituto Esta-
dual do Patrimônio Histórico e 
Artístico (Iepha). Na reunião 
realizada ontem, o deputado 
Paulo Lamac (PT) foi designa-
do relator da comissão.

Fernando Cabral tem tra-
jetória profi ssional voltada para 
o movimento sindical e a admi-
nistração pública. Foi secretá-
rio municipal de Administração 
de Belo Horizonte, presidente 
da Benefi cência da Prefeitura 
Municipal (Beprem) e secretá-
rio da Regional Centro-Sul.  
Presenças – Deputados Carlos 
Mosconi (PSDB), presidente ad 
hoc; Rogério Correia (PT) e de-
putada Rosângela Reis (PV).

Comissão
elege

presidente

Luz para Todos terá
audiência pública
A Comissão de Assun-

tos Municipais e Regionali-
zação aprovou ontem reque-
rimento de seu presidente, 
deputado Almir Paraca (PT), 
para a realização de audiên-
cia pública para conhecer 
o andamento, as metas e 
a previsão de conclusão do 
programa Luz para Todos.

Almir Paraca também 
apresentou pedido de au-
diência conjunta com a Co-
missão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável 
para debater decreto de desa-
propriação de cerca de 4 mil 
hectares pela prefeitura de 
Patrocínio (Alto Paranaíba). 
Outra audiência pública apro-
vada, solicitada pelo deputa-
do João Leite (PSDB), terá 
como objetivo debater a si-
tuação dos distritos mineiros.

Outros nove requeri-
mentos aprovados tratam de 
temas referentes à reunião 

da comissão realizada em 
Caxambu (Sul de Minas) na 
última terça-feira, quando 
foram debatidos problemas 
da prefeitura com a Copasa. 
Os requerimentos são de au-
toria do vice-presidente da 
comissão, deputado Pompi-
lio Canavez (PT), e da depu-
tada Liza Prado (PSB).

Vários dos requeri-
mentos são dirigidos à Co-
pasa e pedem que a empre-
sa regularize a situação de 
projetos técnicos para liga-
ção de água e esgoto, nor-
malize o fornecimento de 
água, encaminhe o funda-
mento legal para a cobran-
ça de taxa mínima e apoie 
a prefeitura na manutenção 
do Parque das Águas.
Presenças – Deputados Al-
mir Paraca (PT), presidente; 
João Leite (PSDB), Sebas-
tião Costa (PPS) e deputada 
Liza Prado (PSB).
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Cartórios de todo o Es-
tado deverão ser obrigados a 
afi xar, em local visível, cartazes 
que informem sobre a isenção 
de algumas de suas taxas e ou-
tras cobranças. Isso é o que pre-
vê o Projeto de Lei (PL) 438/11, 
do deputado Célio Moreira (PS-
DB), que recebeu ontem parecer 
de 1º turno favorável da Comis-
são de Fiscalização Financeira 
e Orçamentária. O relator foi o 
vice-presidente da comissão, 
deputado Doutor Viana (DEM).

O relator opinou pela 
aprovação do projeto na forma 
do substitutivo nº 1, da Comis-
são de Constituição e Justiça, 
que acrescenta à Lei 15.424, de 
2004, dispositivo com previsão 
de fi xação das placas ou car-
tazes sobre a isenção. Essa lei 
já trata de procedimentos re-
lativos aos cartórios. O projeto 
agora está pronto para ser vo-
tado em 1º turno pelo Plenário.

A comissão aprovou 
ainda pareceres de 1º turno 
favoráveis a projetos que tra-
tam da doação de imóveis. 
Presenças – Deputados Dou-
tor Viana (DEM), vice-presi-
dente; Antônio Júlio (PMDB), 
Gustavo Perrella (PDT) e Ulys-
ses Gomes (PT).

FFO analisa
projeto sobre

cartórios

Requerimento para audiência pública 
sobre movimento sindical é aprovado 

do Sinttrocel (PCdoB).
Na mesma reunião fo-

ram aprovados outros três 
requerimentos do mesmo 
deputado. O primeiro solici-
ta que seja encaminhado ao 
governador do Estado pedi-
do de providências para a 
disponibilização de veículo 
para o Conselho Tutelar de 
Marliéria (Rio Doce). 

O segundo solicita seja 
encaminhado à Secretaria de 
Desenvolvimento Social e ao 
governador do Estado pedido 

de providências para a constru-
ção de um centro de convivên-
cia no mesmo município. 

O último propõe vo-
to de congratulações com a 
Associação Internacional do 
Lions Clubes – Distrito LC 12 
– pela realização da VII Con-
venção Distrital – A Conven-
ção da Liderança.
Presenças – Rosângela Reis 
(PV), presidente; Luiz Carlos 
Miranda (PDT), vice-presiden-
te; Pompilio Canavez (PT) e 
Tadeuzinho Leite (PMDB).

Em reunião na tarde de 
ontem, a Comissão do Traba-
lho, da Previdência e da Ação 
Social  aprovou requerimento 
para a realização de audiên-
cia pública conjunta com a 
Comissão de Direitos Huma-
nos. O objetivo é debater a 
forma como o Judiciário Tra-
balhista, o Ministério Público 
e o Ministério do Trabalho e 
Emprego vêm se relacionan-
do com o movimento sindical 
mineiro. O autor do requeri-
mento é o deputado Celinho 

Audiência aprovada ontem deve ser em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos

Lia Priscila 

Deputados participam de debate 
sobre a reforma política em Brasília

coni (PSDB), coordenador da 
comissão da ALMG, expôs aos 
presentes que o debate so-
bre a reforma política já está 
adiantado no Estado. “Minas 
criou uma comissão só para 
discutir o assunto. Já foram 
realizadas seis reuniões. Nós 
estamos ouvindo autoridades, 
juristas, acadêmicos e entida-
des civis. O debate em Minas 
está sendo feito de modo am-
plo e democrático, envolven-

do toda a sociedade”, relatou. 
Para a próxima terça-feira (3), 
está programanda uma reu-
nião com prefeitos mineiros.
Iniciativa – O objetivo da 
reunião em Brasília foi es-
tabelecer os trabalhos e os 
cronogramas de audiências 
públicas que a Câmara vai 
realizar em alguns Estados 
sobre a reforma política. Em 
Minas Gerais, a reunião será 
no dia 23 de maio, na ALMG.

Integrantes da Comis-
são Extraordinária de Acompa-
nhamento da Reforma Política 
da ALMG estiveram em Brasília 
ontem para participar de deba-
te sobre o tema no Congresso 
Nacional. O encontro foi rea-
lizado pela Comissão Especial 
de Reforma Política da Câma-
ra Federal, com a presença de 
deputados de vários Estados e 
ainda de vereadores.

O deputado Carlos Mos-

Presenças – Deputada Luzia 
Ferreira (PPS) e deputados 
Carlos Mosconi (PSDB), coor-
denador, Alencar da Silveira Jr.  
(PDT) e Dalmo Ribeiro Silva 
(PSDB). Também participaram 
o assessor especial da comissão 
mineira, o ex-deputado federal 
Virgílio Guimarães (PT); além 
dos deputados federais Marcus 
Pestana (PSDB), Eduardo Aze-
redo (PSDB), Newton Cardoso 
(PMDB) e Mauro Lopes (PMDB).
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A Comissão de Cultu-
ra aprovou requerimento dos 
deputados Elismar Prado (PT) 
e Sebastião Costa (PPS), de 
audiência pública em conjun-
to com a Comissão de Esporte 
para debater os Projetos de 
Lei 106/11, que visa à am-
pliação do acesso da popula-
ção às manifestações cultu-
rais, e 408/11, que trata de 
incentivo ao incremento da 
receita tributária estadual.

Também o deputado Fa-
biano Tolentino (PRTB) requer 
audiência pública com o intui-
to de buscar alternativas para 
que micro e pequenas empresas 
possam usufruir dos incentivos 
da Lei de Incentivo à Cultura. 

Por fi m, o deputado 
Duarte Bechir (PMN) solicita 
audiência para debater a des-
tinação do antigo Colégio Dom 
Bosco, em Cachoeira do Cam-
po, distrito de Ouro Preto.
Presenças – Deputados Elis-
mar Prado (PT), presidente;  
Carlos Mosconi (PSDB) e Te-
nente Lúcio (PDT). 

Cultura
aprova 

audiências
de polos de fruticultura em 
todas as regiões.

A emenda nº 1 acres-
centa artigo ao substitutivo 
para incluir propostas apre-
sentadas no Plano Setorial 
da Fruticultura, aprovado 
em 2007 no Conselho Esta-
dual de Política Agrícola. 

O artigo proposto 
prevê que o Executivo esti-
mulará a criação, o desen-
volvimento e a expansão 
de polos de produção e de 
industrialização de frutas 
no Estado, observando como 
diretrizes o reconhecimento 
da cadeia agroindustrial de 
frutas como estímulo para o 
desenvolvimento do Estado 
e a integração entre órgãos, 
empresas e entidades de 
produtores para tomada de 
decisões.
Requerimentos – Ainda na 
reunião, foram aprovados 
três requerimentos. O de-
putado Rogério Correia (PT) 
solicitou audiência conjunta 
com a Comissão de Saúde 
para debater a implementa-

ção do Serviço de Inspeção 
Municipal de Produtos de 
Origem Animal e Vegetal, 
com adesão ao Sistema úni-
co de Atenção à Sanidade 
Agropecuária (Suasa) em 
Minas Gerais. 

O deputado Rômulo 
Viegas (PSDB) requereu audi-
ência em Jaboticatubas (Re-
gião Central do Estado), para 
discutir questões relativas 
às atividades produtivas nos 
segmentos de cachaça e ba-
nanicultura.

O presidente da co-
missão, deputado Antônio 
Carlos Arantes (PSC), teve 
aprovado requerimento para 
que os membros da comis-
são participem da abertura 
da Expozebu e de reunião 
do Núcleo dos Sindicatos 
Rurais do Triângulo Mineiro, 
Alto Paranaíba e Noroeste 
de Minas, em Uberaba na 
próxima terça-feira.
Presenças – Deputados Fabia-
no Tolentino (PRTB), vice-pre-
sidente; Rômulo Viegas (PSDB) 
e Antônio Lerin (PSB).

O Projeto de Lei (PL) 
126/11, do deputado Elis-
mar Prado (PT), que pre-
vê diretrizes para o apoio 
do Estado à fruticultura no 
Triângulo Mineiro, recebeu 
ontem parecer favorável da 
Comissão de Política Agro-
pecuária e Agroindustrial. 

O relator, deputa-
do Rômulo Viegas (PSDB), 
opinou pela aprovação do 
projeto na forma do subs-
titutivo nº 1, da Comissão 
de Constituição e Justiça 
(CCJ), com a emenda nº 1, 
que ele apresentou. 

O substitutivo acres-
centa o inciso V ao artigo 2° 
da Lei 12.998, de 1998, que 
criou o Programa Mineiro de 
Incentivo à Fruticultura e já 
prevê as medidas contidas 
na proposição. 

De acordo com o pare-
cer, o substitutivo tem o intui-
to de consolidar numa única 
lei as disposições relacionadas 
ao incentivo das atividades de 
fruticultura e dispor sobre o 
estímulo ao desenvolvimento 

Projeto que visa a estimular
fruticultura recebe emenda

SUPERAÇÃO DA POBREZA

A ALMG realizará, nos 
dias 9 e 10 de junho, o Ciclo 
de Debates Estratégias para 
Superação da Pobreza. A pri-
meira reunião preparatória 
do evento reuniu ontem mais 
de 50 pessoas, representan-
tes de órgãos públicos, de 
instituições de pesquisa e 
ensino e da sociedade orga-
nizada. Para o autor do re-
querimento, deputado André 
Quintão (PT), essa será a 
contribuição da ALMG no sen-
tido de aprofundar em Minas 
a discussão nacional sobre 
a superação da pobreza ex-
trema, uma das prioridades 
anunciadas pela presidente 
Dilma Rousseff. A próxima 
reunião preparatória será na 
quarta-feira, às 14h30, na 
Escola do Legislativo.

Ricardo Barbosa

ALMG prepara ciclo de debates
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ORADORES

Balanço de mandato
O deputado Ulysses Gomes 
(PT) subiu à tribuna para 
fazer um balanço dos seus 
primeiros meses de manda-
to. Segundo ele, foram rea-
lizadas sete reuniões plená-
rias no Sul de Minas, com a 
presença de lideranças de 70 
municípios, com a intenção 
de levar à população o que 
está sendo realizado na ALMG 

em benefício da região. 
Ulysses Gomes destacou a 
importância das visitas que 
realizou a diversas secreta-
rias de Estado com o objetivo 
de conhecer a estrutura do 
governo. O parlamentar ain-
da falou de duas audiências 
públicas que serão realizadas 
em Varginha e Itajubá pelas 
Comissões de Esporte, Lazer 
e Juventude e de Turismo, 

Indústria, Comércio e Coope-
rativismo. O deputado tam-
bém citou projeto de sua au-
toria, juntamente com o de-
putado Rogério Correia (PT), 
que propõe eleições diretas 
para o cargo de superinten-
dente regional de ensino. Em 
aparte, os deputados Rômu-
lo Viegas (PSDB), João Leite 
(PMDB) e Rogério Correia pa-
rabenizaram o colega. 

Reforma política
Em seu pronunciamento, o de-
putado Carlos Mosconi (PSDB) 
falou da importância da re-
forma política. Ele relatou 
reunião realizada na última 
terça-feira em Brasília com a 
Comissão Especial da Câmara 
dos Deputados, e destacou a 
disposição dos parlamenta-
res federais de apresentar um 
projeto de reforma política ao 

fi nal de seus trabalhos, em 
agosto. “Ao contrário do que 
se pensa, a reforma política 
vai acontecer”, afi rmou. Se-
gundo o deputado, já existe 
um consenso para o fi m das 
coligações nas eleições pro-
porcionais. Outras mudanças 
em discussão, segundo Mos-
coni, são a mudança das datas 
de posse dos eleitos, redução 
do número de suplentes de se-

nador e unifi cação das datas 
das eleições. Carlos Mosconi 
disse que a ALMG receberá no 
próximo mês uma reunião da 
Comissão Especial da Reforma 
Política do Congresso Nacio-
nal. Em aparte, os deputados 
Rogério Correia (PT), Alencar 
da Silveira Jr. (PDT), Luiz Hen-
rique (PSDB) e Bosco (PTdoB) 
defenderam mudanças no sis-
tema eleitoral do País.

Saúde pública
A deputada Luzia Ferreira 
(PPS) elogiou o Sistema Único 
de Saúde (SUS) por oferecer 
atendimento básico e também 
tratamento de doenças raras 
e complexas. A parlamentar 
destacou o aumento de 161% 
dos investimentos em saúde 
feitos pelo Estado no período 
entre 2003 e 2009. Um dos 
programas desenvolvidos nos 
últimos anos é o Pro-Hosp, 

que remunera hospitais es-
tratégicos para melhorar o 
atendimento prestado pelo 
SUS. Segundo Luzia Ferrei-
ra, foram repassados R$ 470 
milhões para 130 hospitais 
de todas as regiões do Esta-
do. Outro programa destacado 
pela deputada é o Viva Vida, 
que permitiu a criação de lei-
tos de CTI neonatal em 120 
maternidades. Graças a esse 
programa, a mortalidade in-

fantil foi reduzida de 17,5 por 
mil para 14 por mil no Estado, 
de acordo com a deputada. 
Em aparte, os deputados Luiz 
Henrique (PSDB) e Bonifácio 
Mourão (PSDB) reconheceram 
os avanços conquistados na 
saúde em Minas. Em outro 
aparte, o deputado Dr. Wilson 
Batista (PSL) afi rmou que o 
Brasil é o país com os piores 
índices de investimento na 
saúde na América Latina.

PLENÁRIO

Comissão que vai analisar indicação 
para Agência RMBH é designada

do dia por seis reuniões.
Discursos – O deputado Sar-
gento Rodrigues (PDT) fez 
uso da palavra para criticar 
as matérias publicadas em 
jornais de Belo Horizonte 
contrárias ao pagamento pelo 
comparecimento às reuniões 
extraordinárias de Plenário. 
“Por que a imprensa não vai 
ao Ministério Público, ao 
Tribunal de Contas, ao Judi-
ciário e ao Executivo cobrar 
a mesma transparência do Le-
gislativo? A moralidade tem 

que ser a mesma para todos 
os Poderes”, afi rmou.

Já o deputado João Lei-
te (PSDB) fez um discurso elo-
giando os servidores da Fun-
dação Hospitalar do Estado de 
Minas Gerais (Fhemig), que 
lotavam as galerias do Ple-
nário. O deputado Luiz Carlos 
Miranda (PDT), por sua vez, 
pediu um minuto de silêncio 
em memória do ex-presidente 
da Usiminas, Rinaldo de Cam-
pos Soares, falecido na última 
quinta-feira (21).

Está constituída a Co-
missão Especial que vai ana-
lisar a indicação de Camillo 
Fraga Reis para a diretoria 
da Agência de Desenvolvi-
mento da Região Metropo-
litana de Belo Horizonte 
(Agência RMBH). Na Reu-
nião Ordinária de Plenário 
de ontem, foram designados 
os membros da comissão.

Os efetivos são os depu-
tados Anselmo José Domingos 
(PTC), João Vítor Xavier (PRP), 
André Quintão (PT), Rômulo 

Veneroso (PV) e Luiz Carlos 
Miranda (PDT). Os suplentes 
são os deputados Célio Morei-
ra (PSDB), Durval Ângelo (PT), 
Délio Malheiros (PV), Tenente 
Lúcio (PDT) e a deputada Lu-
zia Ferreira (PPS).

A Presidência ainda de-
feriu vários requerimentos re-
lativos à retirada de tramitação 
e à anexação de projetos. Foi 
encerrada a discussão de várias 
indicações de dirigentes de ór-
gãos e autarquias do Estado, 
que permaneceram na ordem 
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ORDEM DO DIA
Indicação Arsae

Votação da indicação do nome de Antônio Abrahão Caram Filho para 
o cargo de diretor da Agência Reguladora de Serviços de Abasteci-
mento de Água e de Esgotamento Sanitário.

Indicação Ipem
Votação da indicação do nome de Tadeu José de Mendonça para o car-
go de presidente do Instituto de Metrologia e Qualidade.

Indicação Utramig
Votação da indicação do nome de Jorge André Periquito para o cargo 
de presidente da Fundação de Educação para o Trabalho.

Indicação Fucam

Votação da indicação do nome de José Geraldo Oliveira Silva para o 
cargo de presidente da Fundação Educacional Caio Martins.

Indicação Faop
Votação da indicação do nome de Ana Maria Pacheco para o cargo de 
presidente da Fundação de Arte de Ouro Preto.

Indicação Imprensa Ofi cial
Votação da indicação do nome de Carlos Alberto Pavan Alvim para o cargo 
de diretor-geral da Imprensa Ofi cial.

Indicação IPSM
Votação da indicação do nome do coronel PM Eduardo Mendes de Sousa 
para diretor-geral do Instituto de Previdência dos Servidores Militares.

Deputados viabilizam reunião entre 
Governo e servidores da Fhemig

Os deputados mineiros 
voltaram a fazer mediação 
entre servidores da saúde e 
Governo, em busca de en-
tendimentos sobre a pauta 
de reivindicações da cate-
goria. Ontem, centenas de 
servidores da Fundação Hos-
pitalar de Minas Gerais (Fhe-
mig) em greve estiveram na 
ALMG em busca do apoio 
dos parlamentares. 

Eles foram recebidos pe-
la Comissão de Saúde por so-
licitação do deputado Rogério 
Correia (PT) e depois, no Salão 
Nobre, pelo presidente Dinis 
Pinheiro (PSDB). O presidente 
da Comissão de Saúde, depu-
tado Carlos Mosconi (PSDB), 
trouxe a notícia aguardada 
pelos servidores: a de que eles 
serão recebidos hoje, na Secre-
taria de Estado de Saúde.

Cerca de 4 mil profi s-
sionais contratados da Rede 
Fhemig, em sua maioria téc-
nicos de enfermagem e en-
fermeiros, começarão a ser 
demitidos no início de maio, 
conforme determina a legis-
lação. Eles cobram do Execu-
tivo o pagamento de direitos 
trabalhistas e indenização 
por serviços prestados. 

O encontro foi agenda-
do em telefonema do depu-
tado Carlos Mosconi para a 
secretária de Estado de Pla-
nejamento e Gestão, Renata 
Vilhena. A reunião, marcada 
para as 11 horas, será com o 
secretário adjunto de Estado 
de Saúde, Wagner Eduardo 
Ferreira, e com um represen-
tante da Secretaria de Esta-
do de Planejamento e Gestão 

Diálogo – Ao receber os tra-
balhadores da saúde, o pre-
sidente da ALMG, deputado 
Dinis Pinheiro, acentuou que 
o diálogo deve ser o caminho 
buscado para resolver o pro-
blema, que tem um aspecto 
legal, mas também um com-
ponente social. Para o depu-
tado Carlos Mosconi, o Gover-
no demonstra disposição para 
negociar, com bom avanço na 
análise das reivindicações. 
Ex-presidente da Fhemig, 
Mosconi opinou que o pleito 
dos trabalhadores é “justo e 
procedente”, acrescentando 
que eles precisam ter garan-
tias no momento da dispensa.

Já o deputado Rogério 
Correia, líder do Bloco Minas 
sem Censura, ponderou que a 
reunião de hoje, entre traba-
lhadores e Governo, é apenas 
o início da negociação. Ele e 

o deputado Adelmo Carneiro 
Leão (PT) apresentaram re-
querimento ontem, durante 
reunião da Comissão de Saú-
de, para realização de audiên-
cia pública sobre o assunto. 
“A audiência é um elemento 
importante, pois pressiona o 
Executivo a vir à Assembleia e 
dar uma solução para os pro-
fi ssionais contratados”, opinou 
Correia, que cobrou mais in-
vestimentos na área da saúde 
e respeito aos profi ssionais. 
Para Adelmo Carneiro Leão, os 
direitos trabalhistas precisam 
ser pagos, pois são universais. 

O deputado Arlen San-
tiago (PTB), que também 
participou da reunião no Sa-
lão Nobre, quis saber mais 
sobre a indenização que os 
trabalhadores reivindicam do 
Governo e obteve esclareci-
mentos. Íntegra na internet 

(Seplag). Segundo o deputa-
do Carlos Mosconi, o encon-
tro antecipa reunião de ne-
gociação que estava marcada 
para 6 de maio.
Greve – Os 19 hospitais da 
Rede Fhemig, na Capital e no 
interior, estão funcionando 
com escala mínima. O hospi-
tal João XXIII e a Maternidade 
Odete Valadares, na Capital, 
estão entre os afetados pela 
paralisação. Em assembleia 
no início da tarde, após o en-
contro com os deputados, os 
trabalhadores decidiram sus-
pender a greve a partir das 
19 horas de ontem. Nova as-
sembleia fi cou marcada para 
amanhã (29), às 7 horas, no 
Pronto-Socorro do Hospital 
João XXIII, para decidir os 
rumos do movimento a partir 
da reunião de negociação na 
Secretaria de Estado de Saúde.

Trabalhadores foram recebidos pelo presidente e por deputados no Salão Nobre da ALMG

Guilherme Bergamini

SAÚDE
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ACONTECE HOJE

TV ASSEMBLEIA
 6h30 Horário da Câmara Municipal de BH / Memória e Poder

 7h30 Repórter Assembleia

 8h Mundo Político

 8h30 Panorama (ao vivo) – Transplantes

 9h Assembleia ao Vivo – Comissões

 12h Assembleia Debate – Aeroportos

 13h Mundo Político

 13h30 TV Escola – O Pacto Republicano e a Transferência da Capital 

Mineira de Ouro Preto para Belo Horizonte (1897)

 13h45 Visão Parlamentar (ao vivo)

 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 

 18h Horário da Câmara Municipal de BH / Memória e Poder

 19h Panorama – Aeroportos

 19h30 Repórter Assembleia (ao vivo) – O que acontece na Assembleia 

e as principais notícias do Estado

 19h55 Trabalho de Base

 20h Compacto Pinga-Fogo

 20h15 Palestra – A lei a serviço do cidadão, do encontro “Legislativo 

Mineiro, uma Visão em Perspectiva”

 21h Sala de Imprensa (inédito) – Precocidade na infância

 22h Repórter Assembleia 

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

sobre a movimentação política no País

 23h TV Escola – O Pacto Republicano e a Transferência da Capital 

Mineira de Ouro Preto para Belo Horizonte (1897)

 23h15 Plenário (reprise)

 1h Panorama – Aeroportos

 1h30 Repórter Assembleia

 2h Fórum Democrático – Painel “Saúde”

 5h30 Segunda Musical – Carla Mattioli e Rize Lorentz

 6h TV Escola – Os Primeiros Vinte Anos da República no Brasil: 

Reivindicações Operárias e Revoltas Militares

7 horas
• Terceiro encontro dos Movimentos Sociais Mineiros (Espaço Democrático 

José Aparecido de Oliveira) – cessão de espaço para Centrais e Via Campesi-
na – Dia Mundial contra os acidentes de trabalho e contra os agrotóxicos

9 horas
• Eleição para escolha dos membros do CAP (Espaço Político-Cultural Gus-

tavo Capanema) – cessão de espaço até as 17 horas
10 horas

• Comissão de Constituição e Justiça (Auditório) – discussão e votação de 
pareceres a proposições sujeitas ao Plenário. Entre elas, o PL 717/11 (1º 
turno), do Tribunal de Contas, que altera a estrutura de cargos de direção 
e assessoramento do Tribunal de Contas do Estado de Minas e dá outras 
providências

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Sabará) – visita à 
Ponte Borges, no km 455 da BR-381 para averiguar as reais condições da via, 
interditada na última quarta-feira, bem como verifi car as medidas adotadas 
para garantir a segurança no trânsito de veículos e pedestres e as condições 
do desvio do tráfego no local. Requerimento: deputado Délio Malheiros

11 horas
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho IV) – discussão e votação de 

proposições que dispensam o Plenário 

13 horas
• Comissão de Segurança Pública (Simonésia) – participar do Fórum Mu-

nicipal de Segurança Pública e Meio Ambiente, promovido pela Câmara 
Municipal. Requerimento: deputada Maria Tereza Lara e deputados João 
Leite e Sargento Rodrigues 

14 horas
• Comissão de Direitos Humanos (Itabira) – discutir o direito à moradia 

no bairro Drummond, a fi m de verifi car a falta de serviços básicos à 
população. Convidados: prefeito de Itabira, João Izael Querino Coe-
lho; presidente da Câmara de Itabira, vereador Sebastião Ferreira Lei-
te; presidente da Comissão de Assistência Social e Direitos Humanos 
da Câmara Municipal de Itabira, vereador Sebastião Ferreira da Silva; 
presidente da Associação dos Moradores do Bairro Carlos Drummond, 
Adilson Gualberto Campos. Requerimento: deputados Durval Ângelo e 
Carlin Moura

14h30
• Comissão de Participação Popular (Auditório) – discussão e votação de 

proposições da comissão 
 16 horas

• Comissão de Direitos Humanos (Itabira) – visita ao bairro Drummond 
para verifi car a falta de serviços básicos à população

Indicação IMA
Votação da indicação de Altino Rodrigues Neto para o cargo de diretor-
geral do Instituto Mineiro de Agropecuária. 

Indicação Ruralminas
Votação da indicação de Luiz Afonso Vaz de Oliveira para o cargo de 
presidente da Fundação Rural Mineira.

Indicação FHA
Votação da indicação de Irene de Melo Pinheiro para o cargo de presi-
dente da Fundação Helena Antipoff.

Indicação Fundação Clóvis Salgado
Votação da indicação de Solanda Steckelberg Silva para o cargo de 
presidente da Fundação Clóvis Salgado.

Indicação Feam
Votação da indicação de José Cláudio Junqueira Ribeiro para o cargo de 
presidente da Fundação Estadual de Meio Ambiente.

Indicação FJP
Votação da indicação de Marilena Chaves para presidente da Fundação 
João Pinheiro.

Indicação Fhemig
Votação da indicação do nome de Antônio Carlos Barros Martins para o 

cargo de presidente da Fundação Hospitalar.

Indicação DER-MG
Votação da indicação do nome de José Élcio Santos Monteze para o 
cargo de diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem.

Indicação Deop-MG
Votação da indicação do nome de Gerson Barros de Carvalho para o 
cargo de diretor-geral do Departamento de Obras Públicas.

Indicação Hidroex
Votação da indicação de Octávio Elísio Alves de Brito para presidente 
da Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada 
em Águas.

Indicação Ipsemg
Discussão da indicação de Jomara Alves da Silva para presidente do 
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado.

PL 601 /11
Do deputado Arlen Santiago, que autoriza o Executivo a doar à Prefei-
tura de Salinas o imóvel que especifi ca. Votação em 1º turno.

PL 4/11
Do governador, que extingue a pensão vitalícia instituída pela Lei nº 
1.654, de 26 de setembro de 1957. Discussão em 1º turno

ORDEM DO DIA (continuação)


