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Deputados visitam 
obras no Mineirão

Debatedoras defendem maior 
participação feminina na política

As mulheres e a reforma 
política; sistemas eleitorais e o 
fi nanciamento eleitoral fi zeram 
parte da programação do II De-
bate Público Minas na Reforma 
Política, realizado durante toda 
a tarde de ontem no Plenário 
da ALMG. A iniciativa é da Co-
missão Extraordinária de Re-
forma Política da Assembleia. 

Na abertura do evento, 
a deputada federal Jô Moraes 
(PCdoB-MG) e a pesquisadora 
Marina Pinheiro, do Núcleo 
de Estudos e Pesquisas sobre 
a Mulher da UFMG, ressalta-
ram que a  difi culdade de 
se conseguir fi nanciamento 
para campanhas eleitorais 
é um dos grandes desafi os 
que as mulheres enfrentam 
na arena política brasileira. 
A saída para isso, segundo 
elas, pode ser o fi nanciamen-
to público de campanha. 
Páginas 2 e 3 

Adiado prazo de consulta pública
Foi adiado para a pró-

xima segunda-feira (27) o 
fi m da consulta pública que 
a Assembleia Legislativa está 
fazendo sobre a reforma políti-
ca, no site www.almg.gov.br. A 

consulta faz parte das ações 
que estão sendo desenvolvi-
das pela Comissão Extraor-
dinária de Acompanhamento 
da Reforma Política, com o 
objetivo de colher subsídios 

da população mineira sobre 
o projeto em tramitação no 
Congresso Nacional.

Para participar, basta 
acessar o hotsite e escolher um 
ou mais temas. 

 Trabalhadores relataram a deputados que houve melhorias

Alair Vieira 

 Lia Priscila 

Diretoria do Sindicato 
dos Jornalistas toma posse

O presidente Dinis Pinheiro (PSDB) participou ontem à noite 
da posse da nova diretoria do Sindicato dos Jornalistas de Minas 
Gerais. A cerimônia ocorreu na sede do Crea. A presidente para o 
triênio 2011/2014 é Eneida Costa (foto). A eleição aconteceu em 
maio, e o novo comando da entidade compôs a chapa 1 (“No Ru-
mo Certo”). O deputado Sebastião Costa (PPS) representou ofi cial-
mente a ALMG na solenidade, da qual participaram também, entre 
outros, os deputados André Quintão (PT) e Antônio Júlio (PMDB).

Povo mineiro poderá continuar participando da consulta pública até a próxima segunda-feira

Willian Dias

A Comissão de Direitos 
Humanos esteve ontem no Mi-
neirão e constatou melhorias nas 
condições de trabalhos dos ope-
rários. Ontem, eles anunciaram o 
retorno às atividades depois de 
quase uma semana parados. 

“A Comissão contribuiu 
para o fi m de um confl ito”, 
destacou seu presidente, de-
putado Durval Ângelo (PT), 
referindo-se à audiência pú-
blica sobre o assunto realizada 
na sexta-feira (17). Página 5
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Especialistas condenam voto distrital
A possibilidade de 

adoção do voto distrital nas 
eleições proporcionais foi 
criticada por dois especialis-
tas da UFMG: o professor da 
Faculdade de Direito Rodolfo 
Viana Pereira e o pesquisador 
do Centro de Estudos Legisla-
tivos Carlos Ranulfo. Ambos 
acreditam que essa mudança 
não será sufi ciente para cor-
rigir distorções e fortalecer a 
identidade programática dos 
partidos.

Para Rodolfo Viana Pe-
reira, é possível manter o 
sistema proporcional com 
algumas correções, a fi m de 
garantir o que ele chamou de 
“efeito majoritário”, ou seja, 
o fortalecimento institucional 
dos partidos políticos. “É pre-
ciso diminuir o personalismo 
pulverizado, que tem origem 
num processo em que os can-
didatos não conseguem cons-
truir bandeiras programáti-
cas”, justifi cou.

Para corrigir as distor-
ções do atual sistema eleito-
ral, Rodolfo Pereira propôs o 
fi m das coligações nas elei-
ções proporcionais, a demo-
cratização interna dos parti-
dos, a cláusula de barreira e 
o fi nanciamento público de 
campanha. O professor de-
fendeu que as mudanças no 
sistema eleitoral sejam vol-
tadas para o fortalecimento 
do Poder Legislativo, como 
forma de corrigir o que ele 
chama de “presidencialismo 
imperial”, em que o Execu-
tivo tem grande prevalência 
sobre o Parlamento.
Representação  – Para Carlos 
Ranulfo, a adoção do voto 
distrital é uma “bobagem”. 
“No sistema distrital, o de-
putado é eleito com 30% dos 
votos. Quem ele represen-
ta?”, provocou. Na avaliação 
do professor, o argumento de 
que o voto distrital contribui 
para aproximar representan-
tes e representados não se 
justifi ca. Com a adoção do 
voto distrital, o número mé-
dio de eleitores para cada 
representante na Câmara dos 
Deputados seria de 370 mil. 
No caso de São Paulo, maior 

colégio eleitoral do País, cada 
distrito teria cerca de 500 mil 
eleitores, segundo Ranulfo. 
Mudanças – O terceiro e úl-
timo tema discutido no de-
bate público foi o fi nancia-
mento eleitoral. O professor 
do Departamento de Ciência 
Política da Unicamp, Bruno 
Speck, fez um diagnóstico 
das regras atuais de finan-
ciamento de campanhas no 
Brasil e propôs algumas 
correções. Disse acreditar, 
no entanto, que não são 
necessárias mudanças pro-
fundas. “Olhando o Brasil 
de fora e olhando o Brasil no 
contexto da América Latina, o 
País está numa boa situação 
em termos de fi nanciamento 
eleitoral e avançou muito nos 
últimos 20 anos”, declarou.

Ele relativizou uma 
das principais queixas da 
sociedade, que diz respeito 
ao elevado custo das campa-
nhas. Segundo Speck, diante 
das dimensões do Brasil e do 
grande número de cargos em 
disputa, as campanhas não 
são caras. Entretanto, o pro-
fessor afi rmou concordar com 
as críticas ao desequilíbrio 
nas disputas, por causa do 
volume desigual de recursos 
à disposição dos diferentes 
candidatos. Outra queixa per-
tinente, de acordo com Speck, 
é quanto à dependência dos 
legisladores em relação a 
seus doadores privados.
Teto – Para minimizar esses 
problemas, Speck propôs a 
adoção de um teto máximo 
para doações, sejam elas de 
pessoas físicas ou jurídicas. 
Segundo ele, a regra atual 
acaba permitindo que um 
empresário doe mais que um 
cidadão comum. “É uma regra 
extremamente perversa e, no 
fi m, inconstitucional, porque 
torna os cidadãos desiguais 
perante a lei, no que diz res-
peito ao fi nanciamento elei-
toral”, disse. 

O professor da Unicamp 
também pôs em dúvida as 
vantagens de um fi nancia-
mento exclusivamente públi-
co das campanhas. “O ins-
trumento do fi nanciamento 

público não tem um impacto 
ou direção única”, afi rmou. 
Mesmo assim, num primeiro 
momento, Speck disse acre-
ditar que pode ser positiva a 
adoção de um sistema misto, 
com o candidato podendo op-
tar pelo fi nanciamento priva-
do ou público. 
Campanha – Responsável 
por comentar a exposição 
de Bruno Speck, o sociólogo 
Paulo Victor Melo, do grupo 
de pesquisa Opinião Pública, 
Marketing Político e Compor-
tamento Eleitoral, da UFMG, 
concordou com a posição do 
professor da Unicamp quanto 
à necessidade de pequenos 
ajustes nas regras do fi nan-
ciamento de campanhas. As-
sim como Speck, disse não 
ver com bons olhos uma mu-
dança profunda. Melo prefe-
riu destacar a importância 
da campanha eleitoral como 

principal instrumento de de-
cisão do eleitor. 

O sociólogo também 
aproveitou sua fala para elo-
giar a iniciativa da Assem-
bleia de incluir a sociedade 
no debate da reforma polí-
tica, por meio de consulta 
pública e da participação de 
entidades nos eventos da Co-
missão Extraordinária.
Reuniões – Minas na Refor-
ma Política foi o segundo de-
bate público promovido pela 
Comissão Extraordinária da 
Reforma Política. Na abertura, 
o presidente da comissão, de-
putado Carlos Mosconi (PSDB), 
manifestou a sua satisfação 
por ver o Plenário “ocupado 
majoritariamente por mulhe-
res” e destacou a importância 
do debate. “Existe uma des-
proporção gigantesca no que 
diz respeito à participação da 
mulher na política”, comentou.

 Paulo Melo: elogio à ALMG Bruno Speck: diagnóstico de regras

 Ranulfo: voto distrital é bobagem Rodolfo Pereira: “efeito majoritário”

Lia Priscila Lia Priscila 

Lia Priscila Lia Priscila 
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Difi culdade para fi nanciamento
 é desafi o para mulheres na política
A difi culdade de se 

conseguir fi nanciamento pa-
ra campanhas eleitorais é um 
dos grandes desafi os que as 
mulheres enfrentam na are-
na política brasileira. A saída 
para isso pode ser o fi nancia-
mento público de campanha. 

A opinião foi defen-
dida  ontem, no Plenário da 
Assembleia Legislativa, pela 
deputada federal Jô Moraes 
(PCdoB-MG) e pela pesquisa-
dora Marina Pinheiro, do Nú-
cleo de Estudos e Pesquisas 
sobre a Mulher da UFMG.

As duas participaram do 
2o Debate Público Minas na 
Reforma Política, promovido 
pela Comissão Extraordinária 
de Acompanhamento da Re-
forma Política. “Hoje o mer-
cado é o maior eleitor, pois 
são as grandes empresas que 
possibilitam e viabilizam as 
campanhas eleitorais”, afi r-
mou a deputada Jô Moraes, 
para quem a sociedade tem 
uma dívida com as mulheres. 
“O fi nanciamento público de 
campanha é fundamental pa-
ra diminuir essa desigualdade, 
tanto com as mulheres quan-
to com os afrodescendentes e 
outros grupos sociais”, com-
pletou Marina Pinheiro.

Jô Moraes exibiu alguns 
números que comprovam a fra-
ca participação da mulher no 
cenário político nacional. Ela 
lembrou que o voto feminino 
só foi consagrado no Brasil em 
1932, 108 anos depois da im-
plantação do voto masculino, 
em 1824. Na Alemanha, essa 
defasagem é de apenas 52 
anos, segundo a deputada. 

Ela comparou também 
o número de homens e mu-
lheres em atuação nas diver-
sas instâncias legislativas no 
Brasil: na Câmara dos De-
putados, são 45 mulheres e 
468 homens; no Senado, 12 
mulheres e 69 homens; e nas 
Assembleias Legislativas, 
137 mulheres e 922 homens. 
Em nível executivo munici-
pal, existem 5.024 prefeitos 
para apenas 506 prefeitas 

em todo o Brasil, de acordo 
com Jô Moraes. 

Marina Pinheiro com-
pletou que, a despeito da 
reserva de candidaturas fe-
mininas defendida pela mi-
nirreforma política de 2009, 
o número de mulheres na po-
lítica vem caindo, já que os 
partidos não sofrem nenhum 
tipo de punição se não cum-
prirem a determinação legal 
de destinar 30% das va-
gas para as mulheres. Como 
exemplo, ela cita a própria 
Assembleia de Minas, que já 
contou com dez deputadas, 
número reduzido à metade 
na atual legislatura. 
Sistema proporcional – Tan-
to Jô Moraes quanto Marina 
Pinheiro defenderam também 
o sistema de voto proporcio-
nal como garantia de repre-
sentação democrática. 

Marina observou que a 
lista fechada, com interca-
lação de nomes masculinos 
e femininos, assegura mais 
igualdade de gêneros. Lem-
brou, como exemplo, o caso 
da Argentina, onde o sistema 
é adotado e a representação 
feminina no Parlamento é das 
maiores do mundo, oscilando 
entre 40% e 50%. As duas de-
fenderam  também as ações 
afi rmativas e a ampliação do 

acesso da mulher ao fundo 
partidário e ao tempo de rádio 
e TV na propaganda eleitoral.

Para a deputada Luzia 
Ferreira (PPS), relatora da co-
missão, assim como no Con-
gresso Nacional, os debates 
promovidos pela Comissão Ex-
traordinária da ALMG também 
mostraram a falta de consenso 
no debate dos principais pon-
tos. Luzia adiantou que pre-
tende concluir o seu relatório 
a tempo de encaminhá-lo à 
comissão da Câmara de Depu-
tados, que pretende apresen-
tar suas conclusões, segundo 
ela, até fi nal de julho.

Incentivadora da reali-
zação do debate sob o ponto 
de vista da participação das 
mulheres, a deputada Maria 

Tereza Lara (PT) destacou 
que o desafi o agora é abrir a 
discussão para os municípios, 
“mesmo sendo o tema árido, 
precisa ser disseminado. E a 
baixa participação feminina 
na política não é problema só 
das mulheres, como querem 
alguns, mas de toda a socie-
dade”, completou.
Presenças – Deputados Carlos 
Mosconi (PSDB), coordenador 
da comissão; deputada Luzia 
Ferreira (PPS), relatora; de-
putada Maria Tereza Lara (PT) 
e deputados Antônio Júlio 
(PMDB) e Dalmo Ribeiro Silva 
(PSDB). Também participaram 
o promotor Edson Resende de 
Castro e o presidente do Ins-
tituto dos Advogados de Mi-
nas Gerais, José de Anchieta.

Plenário recebeu pesquisadores das áreas de Direito, Sociologia e Ciências Políticas

Lia Priscila

Lia Priscila

Jô Moraes: estudo comparativo Marina Pinheiro: mais igualdade

Lia Priscila
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Músicos pedem reestruturação da 
Orquestra Sinfônica de Minas Gerais
A realização de con-

curso público e o reajuste 
dos vencimentos foram du-
as das principais reivindi-
cações apresentadas pelos 
músicos da Orquestra Sin-
fônica de Minas Gerais. Eles 
conversaram com deputados 
durante visita da Comissão 
de Cultura, na noite da últi-
ma sexta-feira (17), ao Palá-
cio das Artes. Na ocasião, os 
parlamentares acompanharam 
o ensaio geral da orquestra 
para a apresentação da ópera 
Nabucco, de Verdi.

O presidente da comis-
são de músicos da orquestra 
sinfônica, José Maria Lages 
Duarte, explicou que, atual-
mente, a orquestra conta com 
apenas 45 músicos efetivos, 
sendo que quatro irão se apo-
sentar em 2011. “Quando eu 
entrei para a orquestra, eram 
80 músicos. É preciso fazer 
um novo concurso público 
para que a orquestra seja re-
estruturada”, defendeu. 

José Maria Duarte ex-
plicou que os músicos defen-
dem a realização do concur-
so e o fi m das contratações 
temporárias, que vêm sendo 
realizadas para suprir a falta 
de profi ssionais.

Sobre a questão sala-
rial, ele explicou que os ven-
cimentos dos músicos estão 
muito abaixo dos valores re-
cebidos pelos profi ssionais de 
orquestras sinfônicas de ou-
tros Estados. “Nós recebemos 
muito abaixo do nível nacio-
nal. Não queremos receber 
mais do que ninguém. Que-
remos receber o valor médio 
recebido pelos profi ssionais 
de outros Estados”, afi rmou.

A presidente da Funda-
ção Clóvis Salgado, Solanda 
Steckelberg, explicou que o 
Executivo formou um grupo 
para estudar as solicitações 
apresentadas pelos músi-
cos da orquestra sinfônica. 
Segundo ela, o grupo está 
fazendo um diagnóstico da 
situação, e as soluções en-

contradas devem ser apre-
sentadas aos músicos no 
começo do segundo semes-
tre deste ano.
Patrimônio – O presidente 
da Comissão de Cultura, de-
putado Elismar Prado (PT), 
afi rmou que a Orquestra Sin-
fônica é um patrimônio do 
povo mineiro e que cabe ao 
Poder Público protegê-la. “É 
necessário reestruturar a or-
questra, melhorar as condi-
ções de trabalho e criar mais 
programas de incentivo, pa-
ra que mais pessoas possam 
acompanhar as apresenta-
ções”, considerou.

O autor do requeri-
mento para a visita, depu-

tado Carlin Moura (PCdoB), 
lembrou que existem duas 
orquestras em Minas, a sin-
fônica e a fi larmônica. Ele 
explicou que, enquanto a or-
questra fi larmônica foi criada 
com o objetivo de arrecadar 
recursos da iniciativa pri-
vada, a orquestra sinfônica 
deveria ser sustentada pelo 
Estado. “Entretanto, parece 
que houve uma inversão, e, 
hoje, a fi larmônica está com 
melhor estrutura”, disse.

Carlin Moura defendeu 
que a orquestra sinfônica 
tenha um orçamento público 
garantido na lei orçamentá-
ria, que seja realizado con-
curso e que haja adequação 

dos salários dos músicos. 
“Essa adequação dos salários 
é fundamental para que a or-
questra sinfônica não perca 
os músicos para a iniciativa 
privada”, considerou. 

Por fi m, o parlamentar 
considerou que o atual Go-
verno do Estado está sensível 
à situação da orquestra sin-
fônica e defendeu o papel da 
ALMG como intermediária nas 
negociações com os músicos.
Presenças – Deputados Elis-
mar Prado (PT), presiden-
te; e Carlin Moura (PCdoB). 
Também acompanhou a visi-
ta o diretor artístico da Fun-
dação Clóvis Salgado, Sérgio 
Rodrigues Reis.

Ensaio geral da orquestra para a apresentação da ópera Nabucco, de Verdi 

Lia Priscila

Lia Priscila

Parlamentares ouvem reivindicações dos músicos
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Parlamentares constatam melhorias 
no canteiro de obras do Mineirão

Após receberem denún-
cias de condições precárias de 
trabalho nas obras do Minei-
rão, deputados da Comissão 
de Direitos Humanos e outros 
parlamentares visitaram o local 
ontem para conferir a situação. 

Eles conversaram com 
os operários sobre adequação 
dos vestiários, horários de tra-
balho e qualidade da refeição, 
constatando que houve melho-
rias, inclusive salariais, o que 
pôs fi m a uma greve iniciada 
na quarta-feira (15). A visita 
foi requerida pelos deputados 
Adelmo Carneiro Leão (PT), Ro-
gério Correia (PT), Duarte Be-
chir (PMN) e Paulo Lamac (PT).

“A comissão contribuiu 
para o fi m de um confl ito”, 
destacou seu presidente, de-
putado Durval Ângelo (PT), 
referindo-se à audiência públi-
ca sobre o assunto realizada na 
sexta-feira (17). Segundo ele, 
por meio da negociação e do 
diálogo foi encontrada rapida-
mente uma solução tanto para 
os trabalhadores quanto para o 
consórcio Nova Arena, respon-

sável pela reforma do Mineirão 
para a Copa do Mundo de 2014. 

Após ouvir os operários 
e a empresa, os deputados can-
celaram a inspeção que fariam 
aos alojamentos dos funcio-

nários provenientes de outros 
municípios, no bairro São Pau-
lo, em Belo Horizonte.

Os deputados Duarte Be-
chir e Luiz Humberto Carneiro 
(PSDB) disseram que a visita 

foi satisfatória, pois mostrou 
que as denúncias de irregula-
ridades não eram reais ou fo-
ram sanadas. Uma das recla-
mações dos operários era em 
relação ao número de chu-
veiros no vestiário. Mas na 
próxima semana a quantidade 
passará de 68 para 84, infor-
mou o encarregado adminis-
trativo de obra do consórcio, 
Márcio Marques Virote.

O deputado Adelmo 
Carneiro Leão destacou que a 
ALMG vai se manter vigilante 
para, juntamente com o Mi-
nistério do Trabalho, fi scali-
zar as condições de trabalho, 
alimentação e moradia para 
os operários. Quanto a isso, 
o secretário extraordinário 
da Copa do Mundo, Sérgio 
Barroso, garantiu que tudo 
está sendo feito com a má-
xima transparência e pediu 
que os parlamentares evitem 
a “politização” das obras, 
unindo-se em torno do dese-
jo de fazer com que o Minei-
rão seja o palco do jogo de 
abertura da Copa.

Relatório do TCE foi levado ao MP
O relatório do Tribunal 

de Contas do Estado de Minas 
Gerais (TCEMG) sobre a reforma 
do Mineirão, que aponta indícios 
de irregularidades como superfa-
turamento, contrato sem licita-
ção e manipulação de planilhas, 
também foi mencionado duran-
te a visita e levado, à tarde, ao 
Ministério Público. 

O deputado Rogério Cor-
reia disse que iria pedir ao MP 
que analisasse todos os aspec-
tos apontados pelo relatório. 
Ele deixou claro que os deputa-
dos de oposição ao Governo Es-
tadual não são contra as obras 
do estádio, mas querem que 
elas sejam feitas dentro de to-
dos os padrões éticos e morais.

Luiz Humberto Carneiro 
respondeu que a transparência 
é sempre uma preocupação do 
governador Antonio Anastasia 
e que o Governo está aberto 

a quaisquer esclarecimentos. 
Sérgio Barroso informou que, 
no Mineirão, o custo da obra 
por assento chega a R$ 10 mil, 
garantindo que é o mais baixo 
entre todos os estádios brasi-
leiros que estão em reforma ou 
construção para a Copa.

No canteiro de obras tra-
balham atualmente 526 funcio-
nários, sendo 11 presidiários em 
regime semiaberto da Peniten-
ciária Nelson Hungria. O núme-
ro de operários deve crescer na 
medida em que as obras forem 
evoluindo, chegando a 2 mil até 
o fi nal do próximo ano, quando 
serão concluídos os trabalhos. 
Presenças – Deputados Durval 
Ângelo (PT), presidente; Paulo 
Lamac (PT), vice; Delvito Alves 
(PTB), Duarte Bechir (PMN), 
Rogério Correia (T), Adelmo 
Carneiro Leão (PT), Alencar da 
Silveira Jr. (PDT), Gustavo Cor-

rêa (DEM), Gustavo Valadares 
(DEM), Tiago Ulisses (PV), João 
Leite (PSDB), Luiz Humberto 
Carneiro (PSDB) e Rômulo Vie-
gas (PSDB). A visita contou 
também com a presença da au-

ditora fi scal do Trabalho, Fátima 
Lagares, e do chefe da Seção de 
Segurança em Saúde do Traba-
lho da Delegacia Regional do 
Trabalho (DRT), Ricardo Ferreira 
Deusdará.

Deputados conversam com trabalhadores. Greve foi encerrada ontem

Alair Vieira

Alair Vieira

Esperança de ser o palco da abertura da Copa está mantida
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Após audiência da Participação Popular, 
prefeitura se compromete com ciganos

A Regional Nordeste da 
Prefeitura de Belo Horizon-
te (PBH) vai se reunir no dia 
5 de julho com a Associação 
Guiemos Kalóns (AGK), que 
congrega ciganos que moram 
na Capital, para solucionar 
problemas apresentados por 
eles, relacionados a atendi-
mento nos postos de saúde e 
acesso às escolas da região do 
bairro São Gabriel. 

Esse foi o primeiro fruto 
da audiência pública da Co-
missão de Participação Popu-
lar realizada ontem, na cabana 
da comunidade. A reunião, so-
licitada pelo deputado Carlin 
Moura (PCdoB), teve por obje-
tivo debater as demandas, as 
propostas e os desafi os dos ci-
ganos kalóns que moram num 
acampamento no bairro.

Também fi cou decidido 
que a comissão vai encaminhar 
pedidos de providências: à Co-
pasa, para fornecer água potá-
vel para a comunidade; à Ce-
mig, para fazer as ligações de 
energia elétrica; e à PBH, para 
garantir o acesso dos ciganos 
aos postos de saúde e escolas. 

Carlin Moura também 
deve apresentar requerimento 
para que seja enviado ofício 
ao Ministério das Cidades, 
sugerindo que se crie uma li-
nha especial de fi nanciamento 
para os ciganos construírem 
suas moradias, respeitando a 
cultura da comunidade. “Sei 
que muitos não gostam de ca-
sa de alvenaria, mas é preciso 
encontrar alternativas para 
construir tendas mais seguras 
e com condições sanitárias 
adequadas”, disse.

A defensora pública Gi-
êdra Cristina Pinto Moreira, 
que participou da audiência 
pública, anunciou que já en-
viou um documento ao Depar-
tamento Nacional de Infraes-
trutura de Transportes (Dnit), 
à Secretaria do Patrimônio da 
União (SPU) e à PBH, reco-
mendando que esses órgãos 
respeitem o direito dos ciga-
nos aos territórios que ocu-
pam no bairro. O fato é que 

eles estão sendo ameaçados 
de despejo, para que sejam 
alojadas as famílias desapro-
priadas para a reforma do Anel 
Rodoviário. Giêdra se baseou 
na própria Constituição Fede-
ral que, segundo ela, assegura 
a proteção aos territórios de 
comunidades tradicionais. Ela 
afi rmou que acompanhará o 
processo para não permitir que 
os kalóns sejam despejados. “O 
Estado tem o dever de assegu-
rar a dignidade e autonomia de 
cada um de vocês”, afi rmou.
Preconceito – Os ciganos ka-
lóns fi zeram muitas reclamações 
sobre as condições de vida a 
que são submetidos. A comuni-
dade vive no bairro São Gabriel 
há mais de 25 anos, mas ainda 
não conta com qualquer serviço 
básico: não têm água encana-
da, energia elétrica ou esgoto. 
Eles recorrem a ligações clan-
destinas para assegurar o mí-
nimo de conforto para as cerca 
de 50 famílias que moram em 
barracas precárias.

O presidente da AGK, 
Carlos Amaral, lamentou que 
os ciganos ainda sofram muito 
preconceito, o que faz com que 
se fechem para o convívio com 
a sociedade. Ele afi rmou que as 
crianças têm difi culdades de 
encontrar vagas nas escolas e 
até mesmo de receberem aten-
dimento médico nos postos de 
saúde. “Vivemos sempre em 
sobressalto, sob a ameaça de 
sermos expulsos de onde che-

gamos, impedidos de entrar em 
alguns lugares e até acusados 
de crimes que nem sempre co-
metemos”, reclamou.

Segundo Amaral, os ci-
ganos têm difi culdades para 
obter documentação e, até em 
consequência dessa situação, 
para arrumar emprego fi xo e 
ter direito a aposentadoria. 
“Somos ciganos, mas somos 
brasileiros. Queremos ser re-
conhecidos e ter os mesmos 
direitos de qualquer cidadão”, 
acentuou. A historiadora Ma-
ria Cecília Duarte, assessora da 
AGK, lembrou que para se ter 
direito é, também, necessário 
assumir os deveres. Segundo 
ela, os ciganos querem cumprir 
com suas obrigações. “Querem 
luz, mas estão dispostos a pa-
gar por ela”, garantiu.

Em resposta às muitas 
reclamações apresentadas, to-

dos os representantes de órgãos 
públicos presentes à audiência 
se colocaram à disposição para 
encontrar soluções. A presiden-
te do Conselho Municipal de 
Promoção da Igualdade Racial, 
Denise Pacheco, e a represen-
tante da Regional Nordeste da 
PBH, Rosângela Pastana, pron-
tifi caram-se a resolver o acesso 
à escola e à saúde, na reunião 
do dia 5 de julho. 

O coordenador especial 
de Políticas Pró-Igualdade Ra-
cial da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social (Sedese), 
Clever Alves Machado, sugeriu 
uma parceria técnica com a 
AGK, para que sejam levanta-
das as demandas de todos os 
ciganos que vivem em Minas 
Gerais e, depois, sejam traça-
dos planos de atendimento.
Presenças – Deputado Carlin 
Moura (PCdoB).

 Carlin Moura vai intermediar com órgãos públicos a solução de problemas das comunidades

Guilherme Dardanhan

 Ciganos fi zeram muitas reclamações sobre condições de vida

Guilherme Dardanhan
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Eleitos presidente e vice para análise
 de indicações ao Tribunal de Contas 
Os deputados Bonifá-

cio Mourão (PSDB) e Dalmo 
Ribeiro Silva (PSDB) foram 
eleitos, respectivamente, 
presidente e vice-presidente 
da comissão especial que vai 
analisar a indicação de con-
selheiro para ocupar vaga 
aberta no Tribunal de Con-
tas do Estado (TCE). A elei-
ção foi ontem, na ALMG. Na 
mesma reunião da comissão 
especial, o presidente de-
signou Dalmo Ribeiro Silva 
como relator das indicações.

São três os candidatos 
à vaga no TCE: os deputados 
Doutor Viana (DEM) e Mauri 
Torres (PSDB) e o servidor da 
ALMG Alexandre Bossi Queiroz. 
Eles terão suas candidaturas 

analisadas pela comissão, que 
vai emitir parecer sobre cada 
uma, após submetê-los a argui-
ção pública. O passo seguinte 
é a eleição do conselheiro, que 
ocorrerá no Plenário, em dois 
turnos, caso um dos candida-
tos não obtenha 39 votos ou 
mais no primeiro turno.

A vaga foi aberta com 
a aposentadoria do conse-
lheiro Elmo Braz Soares. As 
candidaturas foram apresen-
tadas por meio dos requeri-
mentos 936/11 (Doutor Via-
na), 937/11 (Mauri Torres) e 
938/11 (Alexandre Bossi Quei-
roz), cada um deles assinado 
por pelo menos 20% dos de-
putados estaduais e já deferi-
dos pela Mesa da Assembleia. 

Presenças – Deputados Bo-
nifácio Mourão (PSDB), presi-
dente ad hoc; Dalmo Ribeiro 

Comissão Especial vai emitir parecer sobre cada um dos nomes

 Alair Vieira 

REUNIÃO PREPARATÓRIA

Encontro no Plenarinho I defi ne temas 
de seminário sobre erradicação da miséria

Na 2ª reunião prepara-
tória do seminário legislativo 
sobre políticas públicas para 
erradicação da miséria e en-
frentamento das desigualdades 
sociais e regionais, foram defi -
nidos os objetivos do evento. 

A reunião, realizada on-
tem, contou com a participa-
ção de representantes de mais 
de 50 entidades governamen-
tais e da sociedade civil. O 
deputado André Quintão (PT) 
coordenou o encontro, do qual 
também participou o deputado 
Paulo Lamac (PT). Quintão é 
um dos autores do requerimen-
to para o seminário legislativo, 
juntamente com o deputado 
Rômulo viegas (PSDB) e a de-
putada Luzia Ferreira (PPS).

São quatro os objetivos 
defi nidos para o seminário, 
que será realizado de 24 a 26 
de outubro deste ano, no Ple-
nário: identifi car as principais 
questões relacionadas com a 
pobreza e com as desigual-
dades sociais e regionais em 
Minas; e avaliar as principais 

políticas públicas em curso 
que estejam associadas à er-
radicação da pobreza e ao 
enfrentamento das desigual-
dades sociais e regionais; 
propor ações que visem à 
erradicação da pobreza e ao 
enfrentamento das desigual-
dades sociais e regionais, a 
partir da articulação de de-
senvolvimento social e de 
desenvolvimento econômi-
co, com atenção à política 
econômica estadual e a uma 
perspectiva de atuação fe-
derativa, intersetorial e am-
bientalmente sustentável; e 
subsidiar a revisão do Plano 
Mineiro de Desenvolvimento 
Integrado (PMDI) e a elabo-
ração do Plano Plurianual de 
Ação Governamental (PPAG) 
2012-2015, no que diz respei-
to à erradicação da pobreza 
e ao enfrentamento das desi-
gualdades sociais e regionais.

Outro tópico tratado na 
reunião foram as propostas de 
eixos e temas de discussão. Os 
participantes fi zeram diver-

sas ponderações e sugestões 
de abordagem de temas e até 
de criação de novos eixos, 
todas anotadas pela equipe 
da Gerência-Geral de Projetos 
Institucionais (GPI) da ALMG. 
Com isso,  o material produ-
zido será organizado pela GPI 
e encaminhado às entidades, 
para que, na próxima reunião, 
seja consolidada e aprovada a 
proposta fi nal com os eixos e 
temas de debate. 
Regionalização – André 
Quintão destacou o caráter 

regionalizado do seminário, 
que contará com encontros 
em todas as macrorregiões do 
Estado e ainda um na Região 
Metropolitana de Belo Hori-
zonte, entre os dias 5 de se-
tembro e 7 de outubro. O de-
putado orientou os participan-
tes quanto ao foco do evento, 
lembrando que todas as áreas 
a serem abordadas devem fo-
car a sua contribuição para 
a erradicação da pobreza e o 
enfrentamento das desigual-
dades sociais e regionais.

Silva (PSDB), Tadeu Martins 
Leite (PMDB), Ulysses Gomes 
(PT) e Romel Anízio (PP).

 Representantes de mais de 50 entidades participaram da reunião

Alair Vieira
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Defi nidos objetivos e programa de 
ciclo de debates sobre piso salarial

Em reunião realizada 
ontem, foram defi nidos os 
objetivos e a programação do 
Ciclo de Debates Piso Salarial 
em Minas, que a ALMG vai rea-
lizar em 26 de agosto, por so-
licitação do deputado Celinho 
do Sinttrocel (PCdoB). 

Essa foi a segunda reu-
nião preparatória do evento, 
realizada com diversas entida-
des e presidida pelo deputado, 
que é autor de projeto de lei 
que implanta o piso salarial 
em Minas. A próxima reunião 
foi agendada para segunda-
-feira (27), às 10 horas, no 
Plenarinho IV, para confi rmar 
os nomes dos expositores.

Realizado em parceria 
com órgãos do poder público 
e entidades da sociedade civil, 
o ciclo terá como objetivos: 
discutir o papel do salário no 
fomento ao desenvolvimento 
e no combate à pobreza como 
garantia da dignidade huma-
na; discutir a implantação do 
piso salarial em Minas Gerais, 
considerando as particulari-
dades regionais e setoriais, 
as características do mercado 
e o perfi l do trabalhador; co-
nhecer a experiência de outros 
Estados onde o piso salarial foi 
implantando; e identifi car os 
impactos socioeconômicos da 
implantação do piso no Estado.

Também foi defi nido que 
o nome do ciclo será Piso Sa-
larial em Minas, e não Salário- 
-Mínimo Regional, como pen-
sado inicialmente. Isso porque 
o evento não visa a debater 
um salário-mínimo único para 
o Estado, mas o piso salarial 
em Minas, cujo valor varia con-
forme a categoria profi ssional, 
com base na Classifi cação Bra-
sileira de Ocupações – Grandes 
Grupos Ocupacionais.
Mesas – Foram defi nidas, ain-
da, as quatro mesas temáticas 
que vão integrar o ciclo de de-
bates e os segmentos a serem 
representados pelos exposito-
res. Pela manhã, deverão ser 
realizadas duas mesas, cada 
uma com dois expositores 

convidados, seguidas de deba-
te. A primeira terá como tema 
“Salário, Combate à Pobreza 
e Desenvolvimento”, a cargo 
de pesquisadores do Centro de 
Desenvolvimento e Planeja-
mento Regional de Minas Ge-
rais (Cedeplar), da UFMG, e da 
Universidade Estadual de Cam-
pinas (Unicamp); e a segunda, 
sobre “A economia mineira, as 
particularidades regionais e o 
piso salarial estadual”, com 
expositores da Fundação João 
Pinheiro e da UFMG.

A parte da tarde terá 
início com a mesa “A experi-
ência da adoção do piso em 
outros Estados”, com quatro 
expositores: um representan-
do o Governo de um dos Es-

tados que implementaram o 
piso (São Paulo, Paraná, Rio 
de Janeiro, Rio Grande do 
Sul e Santa Catarina), um de 
entidade patronal e outro de 
entidade de trabalhadores, 
também de um desses Esta-
dos, além de um expositor do 
Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioe-
conômicos (Dieese) nacional.

A mesa de encerramen-
to, “Implantação do Piso em 
Minas Gerais”, vai reunir um 
representante do Estado, um 
representante de entidade 
patronal e um representante 
dos trabalhadores, este último 
a ser defi nido conjuntamente 
pelas centrais sindicais até es-
ta quarta-feira (22).

Deputado cogita projeto de iniciativa popular
Autor do Projeto de Lei (PL) 

77/11 sobre o assunto, o deputado 
Celinho do Sinttrocel considerou a 
possibilidade do envio à ALMG de 
um projeto de lei de iniciativa po-
pular sobre piso salarial. Para isso, 
são necessárias pelo menos 10 mil 
assinaturas, com, no máximo, 25% 
de eleitores da Capital.

O PL 77/11 dispõe sobre 
a implantação e os valores, 
em Minas, do piso salarial de 
que trata o artigo 7º, inciso V, 
da Constituição Federal, que 
remete à defi nição de piso sa-
larial proporcional à extensão 
e à complexidade do trabalho. 

O projeto defi ne os pisos 
salariais das categorias profi s-

sionais enumeradas na Classifi -
cação Brasileira de Ocupações – 
Grandes Grupos Ocupacionais. O 
menor piso expresso no projeto 
é de R$ 710 para os trabalha-
dores empregados nas ativida-
des agropecuárias, fl orestais e 
da pesca, correspondentes ao 
Grande Grupo Ocupacional 6.

Ao PL 77/11 foi anexado o 
PL 178/11, do deputado Rogério 
Correia (PT), que defi ne em R$ 
600, a partir de 1º de fevereiro 
de 2011, o piso salarial no Esta-
do para categorias profi ssionais 
com jornada de trabalho de qua-
renta e quatro horas semanais.
Entidades – Participaram da 
segunda reunião representan-

tes da Nova Central Sindical de 
Trabalhadores de Minas Gerais 
(NCST-MG); da Central Única 
dos Trabalhadores (CUT-MG); da 
Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado de 
Minas Gerais (Fecomércio); do 
Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioe-
conômicos (Dieese); da União 
Geral dos Trabalhadores (UGT); 
da Federação dos Empregados 
em Turismo e Hospitalidade do 
Estado de Minas Gerais (Fethe-
mg); do Sindicato dos Empre-
gados do Comércio de Belo 
Horizonte e Região Metropo-
litana (SECBHRM); da Federa-
ção da Agricultura do Estado 

de Minas Gerais (Faemg); e da 
Central dos Trabalhadores e Tra-
balhadoras do Brasil (CTB-MG).

Também participaram inte-
grantes da Secretaria de Estado de 
Trabalho e Emprego; da Fundação 
João Pinheiro (FJP); do Cedeplar/
UFMG; da Federação das Empresas 
de Transportes de Minas Gerais; 
da Federação dos Trabalhadores na 
Agricultura do Estado de Minas Ge-
rais; da Assessoria Sindical (PTB-BH); 
do Sindicato dos Advogados, do 
Sindicato dos Trabalhadores em 
Joias (SintreJoias); do Movimento 
dos Sem-Terra (MST); da organiza-
ção não governamental Clarosofi a 
Núcleo Mundial, além de represen-
tantes de parlamentares da Casa.  

 Segunda preparatória teve a participação do corpo técnico da ALMG e de entidades

Lia Priscila 
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ORDEM DO DIA

Presidente participa de abertura 
de Encontro do Terceiro Setor

O 7º Encontro Nacional do 
Terceiro Setor foi aberto ontem 
com a presença do presidente da 
ALMG, deputado Dinis Pinheiro 
(PSDB), que compôs a mesa do 
evento ao lado do governador 
Antonio Anastasia. O encontro 
tem o objetivo de discutir nor-
mas que regulam a atividade de 
entidades benefi centes de assis-
tência social e aconteceu no tea-
tro da UNI-BH, na Capital.

Em seu discurso, o go-
vernador ressaltou a necessida-
de de ampliação das parcerias 
entre entidades públicas e da 
sociedade civil, para superar as 
carências da população. Como 
exemplo nessa área, elogiou a 
mobilização realizada pela As-
sembleia de Minas para a dis-
cussão de propostas de combate 
à miséria e à desigualdade, que 
culminará, no segundo semestre 
de 2011, na realização de um 
seminário legislativo. “O poder 
público não tem condições de 
realizar sozinho as políticas pú-
blicas”, salientou Anastasia.

O destaque da abertura 
foi a apresentação de um ví-
deo sobre o projeto da Esco-
la de Planejamento HomoSa-
piens, dirigida por Eduardo 
Shana, que ensinou técnicas 
de planejamento a 3.718 
crianças e adolescentes. 

A experiência, segundo 
Shana, modifi ca a visão de 
mundo dos estudantes, ofe-
recendo ferramentas para que 

eles tornem seus sonhos re-
alidade. “Houve salas em que 
entramos onde até duas crian-
ças disseram que seu sonho era 
ser trafi cante”, relatou Shana, 
que mostrou as mudanças de 
mentalidade e de perspectivas 
permitidas pelo projeto.

Entre outras autoridades 
que participaram da abertura 
estão: o procurador de Justiça 
Tomáz de Aquino; a reitora da 

UNI-BH, Sueli Baliza; o diretor- 
-presidente da Federação Mineira 
de Fundações e Associações de 
Direito Privado (Fundamig), He-
liomar Quaresma; o presidente 
da Federação das Indústrias do 
Estado de Minas Gerais (Fiemg), 
Olavo Machado Jr.; a defensora 
pública-geral, Andréa Abritta 
Tonet; e o presidente da Associa-
ção Mineira do Ministério Públi-
co, Rômulo de Carvalho Ferraz. 

Marcelo Metzker

No evento, foram discutidas normas que regulam a atividade de entidades benefi centes de assistência social

Reunião Ordinária (14 horas)
Requerimento 221/11

Da Comissão de Direitos Humanos, que solicita seja encaminhado ao se-
cretário de Fazenda pedido de informações sobre a arrecadação tributária 
total do Estado, por tributo, no município de Contagem, bem como os 
repasses anuais respectivos a esse município, no período de 2005 a 2010

Requerimento 254/11 
Da Comissão de Defesa do Consumidor, que solicita seja encaminhado 
ao governador do Estado pedido, a fi m de que o DER-MG envie cópia 
dos estudos técnicos que demonstram a viabilidade da instalação de 
radares fi xos e móveis nas rodovias do Estado

Requerimento 275/11 
Da Comissão de Direitos Humanos, que solicita seja encaminhado ao 
chefe da Polícia Civil e ao Comandante-Geral da Polícia Militar pedido 
de informações sobre os resultados dos inquéritos instaurados para a 
apuração da morte de Renilson Veriano da Silva e de Jefferson Coelho 
da Silva, ocorrida em fevereiro de 2011, na Vila Marçola, no Bairro Serra

Requerimento 299/11
Do deputado Celinho do Sinttrocel, que solicita seja encaminhado ao 
presidente da Cemig pedido de informações sobre as quedas de forneci-
mento de energia elétrica em Coronel Fabriciano, de 2009 a 15/3/2011

Requerimento 307/11
Do deputado Marques Abreu, que solicita seja encaminhado à Secretaria de 
Esportes e da Juventude pedido de informações sobre os recursos, repasses 
e aplicações respectivas concernentes ao estatuído na Lei Federal 9.615/98, 
em especial a destinação dos recursos de que trata o art. 6º, recebidos do 
Ministério do Esporte nos últimos 12 meses, bem como os relatórios e proje-
tos detalhados, que se encontram em vigor, de aplicação de verba.

Requerimento 312/11
Do deputado Rogério Correia, que solicita seja encaminhado à Secretaria de 
Desenvolvimento Social pedido de informações sobre o Convênio de Coo-
peração Financeira nº 5/2011, fi rmado entre a EMG/Sedese e a Associação 

Preparatória Cidadãos do Amanhã de Lagoa Santa, para a implementação e 
o monitoramento das atividades do Programa Poupança Jovem em Ibirité, 
Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Ribeirão das Neves, 
Sabará, Esmeraldas e Teófi lo Otôni, no valor global de R$1.364.362,04

Requerimento 313/11
Do deputado Rogério Correia, que solicita seja encaminhado à Secre-
taria de Planejamento pedido de informações sobre o Convênio de Co-
operação Técnica nº 1/2011, em que fi guram como partes o Escritório 
de Prioridades Estratégicas e a Prodemge, para a cessão da servidora da 
Prodemge Diully Soares Cândido Gonçalves, no valor de R$57.948,31

Requerimento 340/11
Da Comissão de Segurança Pública, que solicita seja encaminhado ao 
chefe da Polícia Civil pedido de informações que menciona, sobre o 
ingresso do Delegado Leonardo Moreira Pio na Polícia Civil

Requerimento 341/11
Da Comissão de Segurança Pública, que solicita seja encaminhado ao 
subsecretário de Administração Prisional pedido de informações sobre 
as condições físicas de Willian Adriano de Castro no momento em que 
foi recluso no Presídio Floramar, bem como cópia da documentação 
referente ao preso, entregue pela Polícia Civil

PL 328/11
Do deputado Sargento Rodrigues, que acrescenta artigo à Lei 14.184, 
de 31 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o processo administrativo 
da administração pública estadual. Discussão em 1º turno

PL 717/11 
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. Discussão em 1º turno

PL 823/11
Do governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Itueta o imóvel que especifi ca. Discussão em 1º turno

Reunião Extraordinária (20 horas)
Pauta idêntica à da Reunião Ordinária 
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE
8 horas

• Mostra “Próximo Futuro” – Léo Piló (Galeria de Arte)

8h30
• Primeiro encontro regional do Fórum Técnico Segurança nas Escolas 

(Juiz de Fora)

9 horas
• Comissão Especial de Indicação de Cláudia Lúcia Leal Werneck para o 

IGA (Plenarinho IV) – arguição pública 
• Reunião preparatória da III Conferência Estadual das Mulhe-

res (GPI)

10 horas
• Comissão de Defesa do Consumidor e do contribuinte (Plenarinho 

II) – discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas 
ao Plenário

• Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo (Plenarinho 
III) – discussão e votação de proposições que dispensam o Plenário. 
Entre elas, o PL 444/11 (2º turno), do deputado Célio Moreira, que 
altera a Lei nº 19.095/10, que disciplina o marketing direto ativo e cria 
lista pública de consumidores para o fi m que menciona

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV) – discussão e vota-
ção de pareceres sobre proposições sujeitas ao Plenário. Entre elas, o 
PLC 2/11 (1º turno), do deputado Sargento Rodrigues, que defi ne re-
gras para o investimento em segurança por parte do Governo do Estado 
e dá outras providências

• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Auditório) – 
discutir o possível impacto ambiental causado pela captação defi ciente 
de esgoto, bem como a disposição inadequada de resíduos no município 
de Nova Lima, o que poderá contaminar os mananciais de captação de 
água da Copasa, situados nas reservas ecológicas de Fechos e Mutuca, 
localizadas na Serra da Moeda. Convidados: diretora-geral do Igam, Clei-
de Izabel Pedrosa de Melo; presidente da Feam, José Cláudio Junqueira 
Ribeiro; secretário municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte, Nivio 
Tadeu Lasmar Pereira; secretário municipal de Obras e Infraestrutura de 
Belo Horizonte, Murilo de Campos Valadares; presidente da Copasa, Ricar-
do Augusto Simões Campos; prefeito de Nova Lima, Carlos Roberto Rodri-
gues; promotora de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, de Habitação e 
Urbanismo do Município de Nova Lima, Andressa de Oliveira Lanchotti; 
presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil – IAB, Cláudia Teresa 
Pereira Pires; superintendente executiva da Associação Mineira de Defesa 
do Ambiente – Amda, Maria Dalce Ricas. Requerimento: deputado Délio 
Malheiros e deputada Luzia Ferreira

• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Belo Horizonte – Centro de 
Formação e Experimentação Digital – Plug Minas) – debater proje-

tos desenvolvidos para a formação e o aperfeiçoamento educacional 
e profi ssional do jovem. Requerimento: deputados Adelmo Carneiro 
Leão, Fabiano Tolentino e Marques Abreu

10h30
• Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo (Plenarinho 

III) – discutir o futuro da Usiminas no Estado. Convidados: ministro 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando da Mata 
Pimentel; secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, Doro-
thea Fonseca Furquim Werneck; prefeito de Ipatinga, Robson Gomes da 
Silva; presidente da Câmara de Ipatinga, Nardyello Rocha de Oliveira; 
presidente da Usiminas, Wilson Nélio Brumer; diretor comercial da Ni-
ppon Steel Empreendimentos Siderúrgicos Ltda, Yoshihiro Hori; diretor 
de relações instituicionais da Usiminas, Eduardo Lery Vieira; gerente 
da Fiemg – Regional Vale do Aço, Wantuir José de Caires; presidente da 
Caixa dos Empregados da Usiminas, Romel Erwin de Souza; presidente 
do Conselho de Administração da Usiminas, Israel Vainboim; conse-
lheiros de administração da Usiminas, Albano Chagas Vieira, Aloísio 
Macário de Lima Fernandes, Francisco Caprino Neto, Fumihiko Wada, 
Luiz Aníbal de Lima Fernandes, Rita Rebelo de Assis Fonseca e Toru 
Obata. Requerimento: deputado Luiz Carlos Miranda 

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho I)  – 

discussão e votação de proposições sujeitas ao Plenário 
• Comissão Especial de Indicação de Rúbio de Andrade para o Idene (Ple-

narinho III) – arguição pública 
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discussão e vo-

tação de parecer de 1º turno sobre o PL 5.092/10, do governador, 
que cria cargos e altera a estrutura da carreira Agente de Segurança 
Penitenciário

15 horas
• Reunião preparatória para o debate público sobre os atingidos pelas obras 

da Copa (Plenarinho I)
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Plenarinho II) – discussão 

e votação de parecer de 1º turno sobre o PL 1.211/11, do deputado 
Gustavo Valadares, que institui o Selo Jovem

15h30
• Comissão Especial de Indicação de Ricardo Afonso Raso para a Ademg 

(Plenarinho II) – arguição pública
20 horas

• Reunião Extraordinária (Plenário) 

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte – Assembleia 

Debate

 7h30 Repórter Assembleia

 8h Mundo Político

 8h30 Panorama (ao vivo) – Prevenção a incêndios 

 9h Assembleia ao Vivo – Comissões 

 12h30 Via Justiça – Guerra Fiscal 

 13h Mundo Político

 13h30 Parlamento Jovem no Intervalo – Módulo III

 13h45 Visão Parlamentar (ao vivo)

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

discussão e votação de proposições 

 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte – Assembleia Debate

 19h Panorama – Prevenção a incêndios 

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

e as principais notícias do Estado

 19h55 Trabalho de Base

 20h Compacto Pinga-Fogo

 20h10 Assembleia ao Vivo – Reunião Extraordinária de Plenário 

 21h Memória e Poder – Escritor Olavo Romano 

 22h Repórter Assembleia 

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

sobre a movimentação política no País

 23h Plenário (reprise)

 1h Panorama – Prevenção a incêndios 

 1h30 Repórter Assembleia

 2h Fórum Democrático – Painel “Direitos Humanos”

 6h Brasil Eleitor


