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Depois de votado em 
Plenário, o PL 2.088/11 foi 
para a Comissão de Fiscali-
zação Financeira e Orçamen-
tária, que, ontem à noite, 
aprovou parecer de 2º turno 
favorável. O relator da propo-
sição, que tramita em regime 
de urgência, foi o deputado 
Zé Maia (PSDB), que opinou 
pela aprovação da matéria na 
forma do vencido em 1º turno 
no Plenário, ou seja, sem no-
vas alterações. 

Também participaram 
da reunião da FFO os deputa-
dos Doutor Viana (DEM), An-
tônio Júlio (PMDB) e Duarte 
Bechir (PMN).

Na FFO, 
doação passa
em 2º turno 

Apesar de ser um dos 
setores que mais empregam 
no Brasil, o telemarketing é 
também um dos que tem as 
piores condições de trabalho, 
segundo os participantes de 
audiência pública realizada 
ontem pela Comissão do Tra-
balho, da Previdência e da 
Ação Social a pedido do de-
putado Celinho do Sinttrocel 
(PCdoB). A implantação do 
piso estadual regional em Mi-
nas é uma das reivindicações 
dos profi ssionais. 

O diretor do Sinttel-MG, 
Tiago Santana Cassiano, afi r-
mou que as empresas de te-
lemarketing faturaram R$ 6 
bilhões em 2010, com pre-
visão de elevar esse número 
para R$ 10 bilhões este ano. 
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Comissão do Trabalho recebe denúncias 
de operadores de telemarketing

Audiência lembrou o Dia do Operador de Telemarketing, comemorado em 4 de julho

Raíla Melo 

Plenário aprova em 1º turno projeto que
permite doação de imóvel à Petrobras
Os deputados aprovaram 

ontem à noite, em Reunião 
Extraordinária de Plenário, o 
PL 2.088/11, do governador 
do Estado, que autoriza o Po-
der Executivo a doar gleba de 
terras à Petrobras com área de 
1.088.535,44 m2, situada em 
Uberaba, para a instalação de 
planta industrial para produ-
ção de amônia.

Diante da difi culdade 
de entendimento entre parla-
mentares da base do Governo 
e da oposição, até as 23h40 
de ontem, essa foi a única 
matéria votada. Na Reunião 
Ordinária da tarde, outros 
dois projetos de lei do gover-
nador, 2.109/11 e 5.092/10, 
que tramitam em 1º turno, 
receberam emendas em Ple-
nário e retornaram para rece-
ber pareceres das Comissões 
de Administração Pública e 

Reuniões do Plenário ontem foram acompanhadas por servidores

de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. 

Pela manhã, a pauta de 
votações manteve-se obstruída 
devido ao impasse nas nego-
ciações entre o governo e os 
servidores estaduais da saúde 
e da educação, que estão em 
greve. Deputados do Bloco Mi-

nas Sem Censura (PT/PMDB/
PCdoB/PRB), de oposição, 
alternaram-se na tribuna para 
cobrar a reabertura do diálogo 
para tentar colocar um fi m à 
paralisação dos trabalhadores, 
que já dura mais de um mês. 
Hoje, haverá novamente três 
reuniões de Plenário. 

Alair Vieira
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Quadro de vacinas em embalagens de leite
que torna obrigatória a manu-
tenção de profi ssionais treina-
dos em primeiros socorros nos 
eventos do Estado. De autoria 
do deputado Carlos Pimenta 
(PDT), a proposição recebeu 
parecer de 1° turno favorável 
do relator, deputado Doutor 
Wilson Batista (PSL). 
Greve – A última reunião da 
Comissão de Saúde antes do 
recesso parlamentar também 
contou com a presença de ser-
vidores em greve da saúde e re-
presentantes do Sindicato Úni-
co dos Trabalhadores da Saúde 

de Minas Gerais (Sind-Saúde). 
Eles se reuniram com os 

integrantes da comissão pa-
ra discutir as reivindicações 
da categoria, bem como a 
proposta apresentada ontem 
pelo governo. O deputado 
Carlos Mosconi considerou a 
proposta satisfatória, na me-
dida em que condiciona o re-
ajuste salarial dos servidores 
ao aumento da arrecadação 
de impostos pelo Estado. 

De acordo com o parla-
mentar, a ideia do governo é 
de que a proposta fosse apli-

cada a partir do próximo ano, 
o que não atende às reivindi-
cações dos servidores, que exi-
gem a implementação da mu-
dança ainda em 2011. Mosconi 
afi rmou ainda que conversou 
ontem sobre a questão com 
a Secretária de Planejamen-
to, Renata Vilhena, e aguarda 
uma posição do governo.
Presenças – Deputados Car-
los Mosconi (PSDB), presi-
dente; Hely Tarqüínio (PV); 
Adelmo Carneiro Leão (PT); 
Doutor Wilson Batista (PSL); 
e Neider Moreira (PPS).

A Comissão de Saúde 
também foi favorável ao PL 
462/11, do deputado Alencar 
da Silveira Jr. (PDT), que de-
termina a impressão de quadro 
de vacinas infantis obrigató-
rias nas embalagens de leite 
dos tipos C e B. A proposição, 
relatada pelo deputado Hely 
Tarqüínio, teve parecer de 1° 
turno aprovado na forma do 
substitutivo n° 2 apresentado, 
fi cando, assim, prejudicado o 
substitutivo n° 1 da CCJ.

Outro projeto apreciado 
na reunião foi o PL 797/11, 

Saúde analisa projeto que cria 
política sobre álcool e drogas

Servidores da saúde em greve se reuniram com deputados para discutir situação da categoria

Guilherme Dardanhan

A Comissão de Saúde 
emitiu parecer favorável de 
1° turno ao PL 159/11, do 
deputado Elismar Prado (PT), 
que institui a Política Estadu-
al de Educação Preventiva e 
Atenção Integral ao Usuário 
de Drogas, bem como para o 
tratamento, a reinserção so-
cial e a assistência aos fami-
liares dos usuários. 

Durante a reunião de 
ontem, o relator, deputado 
Hely Tarqüínio (PV), opinou 
pela aprovação da matéria na 
forma do substitutivo n° 1 e 
pela rejeição das emendas 1 a 
5 apresentadas anteriormente 
pela Comissão de Constitui-
ção e Justiça.

No substitutivo, o rela-
tor propõe a alteração do no-

me da política a ser instituída 
para “Política Estadual sobre 
Álcool e outras Drogas”, ter-
mo que abrange drogas lícitas 
como tabaco e álcool, bem 
como drogas ilícitas. 

O dispositivo acrescen-
tado especifi ca os objetivos 
e diretrizes da referida polí-
tica estadual, entre os quais 
o de priorizar a prevenção do 
uso de álcool e outras drogas, 
dirigir ações de educação pre-
ventiva, além de promover a 
reinserção social dos usuários. 
Além disso, inclui artigo que 
trata da capacitação das pes-
soas que atuarão na execução 
dessa política.

O substitutivo também 
determina que no planejamen-
to e execução da referida polí-

tica será dada ênfase às ações 
de prevenção e tratamento 
dos usuários de crack e de oxi. 
De acordo com o relator, as 
alterações efetuadas alinham 
o projeto à política nacional 
sobre drogas, editada pelo 
Conselho Nacional Antidrogas, 
bem como às normas editadas 
pelo Ministério da Saúde. 
Mulher detenta – A comissão 
também foi favorável à apro-
vação do PL 1.008/11, do 
presidente Dinis Pinheiro, na 
forma do substitutivo n° 1, 
da CCJ. O projeto, que tramita 
em 1° turno na comissão, foi 
relatado pelo deputado Hely 
Tarqüínio e cria a política de 
saúde da mulher detenta.

O texto original traça os 
objetivos da política, entre os 

quais a assistência pré-natal, 
ao parto e ao puerpério, o 
acesso às ações de planeja-
mento familiar, a diminuição 
dos índices de mortalidade ma-
terna, o aumento dos índices 
de aleitamento materno, a am-
pliação das ações de detecção 
precoce e controle do câncer 
de mama e de colo do útero e 
o estabelecimento de parcerias 
com outros setores para o con-
trole das doenças sexualmente 
transmissíveis e outras patolo-
gias. Segundo o projeto, serão 
benefi ciadas pela política as 
mulheres que cumprem pena 
ou aguardam julgamento no 
sistema penitenciário.

O substitutivo n° 1 al-
tera a Lei 11.335, de 1993, 
acrescentando parágrafo único 
ao artigo 1°. O artigo 1° es-
tabelece que o Estado promo-
verá a assistência integral à 
saúde reprodutiva da mulher e 
do homem, mediante a adoção 
de ações médicas e educati-
vas, através, por exemplo: do 
apoio ao planejamento fami-
liar; do esclarecimento sobre 
a utilização de métodos con-
traceptivos; e do atendimento 
médico pré-natal e perinatal. O 
parágrafo único a ser acrescido 
estabelece que essas disposi-
ções se aplicam às mulheres 
que estão sob custódia no sis-
tema penitenciário estadual. 
Íntegra na internet 
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O atendimento em te-
lemarketing é um dos setores 
que mais empregam no Brasil, 
com mais de 1,2 milhão de 
trabalhadores, e também um 
dos que apresentam as pio-
res condições de trabalho. O 
assunto foi tratado ontem em 
audiência pública da Comissão 
do Trabalho, da Previdência e 
da Ação Social. A reunião foi 
solicitada pelo deputado Celi-
nho do Sinttrocel (PCdoB). 

Para o parlamentar, os 
principais pontos da pauta de 
reivindicações dos trabalha-
dores do setor seriam a cor-
reta aplicação do Nexo Técni-
co Epidemiológico (NTEP), a 
atualização da tabela do Nexo 
para reconhecer as doenças 
psíquicas como ocupacionais 
e a implantação do piso esta-
dual regional em Minas.

O NTEP visa respon-
sabilizar as empresas pelas 
doenças decorrentes das más 
condições de trabalho, elas 
teriam que arcar com as des-
pesas do tratamento dos fun-
cionários. Segundo Celinho 
do Sinttrocel, há estudos no 
INSS para aplicar o Nexo no 
teleatendimento para as fun-
ções de telefonista e telema-
rketing. “Ao arcar com o tra-
tamento dos trabalhadores, a 
empresa criará as condições 
de trabalho, físicas e psicoló-
gicas para evitar que isso se 
repita”, argumentou.

Em contraposição às con-
dições precárias de trabalho, o 
diretor da Secretaria-Geral do 
Sindicato dos Trabalhadores 
em Telecomunicações do Esta-
do (Sinttel-MG), Tiago Santana 
Cassiano, afi rmou que as em-
presas de telemarketing fatura-
ram R$ 6 bilhões em 2010, com 
previsão de elevar esse número 
para R$ 10 bilhões este ano. 
“O setor é bastante lucrativo, 
embora os salários sejam tão 
baixos”, afi rmou.

Ele fez um desabafo de 
que, para a sociedade, o ope-
rador não é vítima, mas vilão. 
“São seis horas de atendimen-
to, uma ligação após a outra, 

Operadores de telemarketing reclamam 
das condições de trabalho e dos salários

Comissão do Trabalho recebeu autoridades e representantes da categoria ontem à tarde

Guilherme Dardanhan

e o cliente acha que a gente 
quer enrolar”, afi rmou, expli-
cando que a responsabilidade 
das empresas sobre a quali-
dade dos serviços prestados 
é transferida para os traba-
lhadores. “Ninguém sonha em 
ser operador de telemarketing. 
Quem trabalha nessa área é 
porque precisa”, afi rmou.

Em Minas, só no setor 
de teleatendimento e cobran-
ça, há cerca de 48 mil traba-
lhadores, segundo o auditor 
fi scal e coordenador de Proje-
tos da Superintendência Re-
gional do Trabalho e Empre-
go, Francisco Reis. Incluindo 
as empresas que não têm o 
teleatendimento como ativi-
dade-fi m, seriam em torno de 
100 mil operadores.

De acordo com o audi-
tor, o Ministério do Trabalho 
faz fi scalizações planejadas 
nas empresas de teleaten-
dimento, munido de infor-
mações sobre a atuação e a 
conduta delas e buscam um 
trabalho de continuidade.
Perfi l – O perfi l do trabalha-
dor em telecomunicações no 
Estado foi levado aos parti-
cipantes da audiência pelo 
técnico do Dieese Fernando 
Ferreira Duarte. A média sala-
rial em Minas está bem abaixo 
da nacional: R$ 922 contra 
R$ 1.182 em 2009.

 Os estudos também 
revelam que 77% dos traba-
lhadores do setor têm até 29 
anos, mais de 50% têm até 25 
anos e 68,8% são mulheres. 
É também uma mão de obra 
bem qualifi cada: 98,5% têm 
escolaridade mínima de 2º 
grau completo. “Se fi zermos 
uma segmentação por ativi-
dade, o setor é um dos que 
apresentam o melhor nível de 
escolaridade”, afi rmou.

O representante do Die-
ese também defendeu o piso 
regional e disse que somente 
Minas e Espírito Santo não 
adotaram ainda o piso, entre 
os estados das regiões Sul e 
Sudeste. “Caso o piso não seja 
implantado em Minas, o Esta-
do será procurado pelas em-
presas interessadas em pagar 
menos aos funcionários e, do 
ponto de vista social, isso não 
é nada bom”, concluiu.

Para o deputado Tadeu 
Martins Leite (PMDB), o assun-
to precisa ser tratado com cau-
tela, porque o setor apresenta 
graves problemas nas relações 
de trabalho e também emprega 
mais de um milhão de traba-
lhadores. “O setor supre neces-
sidade de emprego, sobretudo 
dos jovens, mas precisa fazer 
isso com qualidade”, concluiu.

A deputada Rosângela 
Reis (PV) lembrou a responsa-

bilidade do poder público em 
relação à situação especial 
desses trabalhadores, que são 
jovens, mulheres e estreantes 
no mercado de trabalho.

Na fase de debates, os 
operadores que participavam 
da reunião foram ao micro-
fone apresentar denúncias e 
dados sobre a precarização do 
trabalho da categoria e tam-
bém reforçar a pauta de rei-
vindicação dos trabalhadores. 
Íntegra na internet
Presenças – Deputada Rosân-
gela Reis (PV), presidente; 
Celinho do Sinttrocel (PCdoB) 
e Tadeu Martins Leite (PMDB). 
Além dos convidados citados 
na matéria, também parti-
cipou da audiência o dire-
tor de Coordenação Geral do 
Sinttel-MG, Fernando Antônio 
Pereira Cançado.

Tiago Cassiano, do Sinttel

Guilherme Dardanhan
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motivou audiência pública rea-
lizada em Ipatinga, no dia 12 
de maio deste ano, quando a 
esposa do cabo, Eliane Neves 
Albuquerque Martins, denun-
ciou que teria sido ameaçada, 
em 2009, após criticar o aten-
dimento médico da PM.

Outro requerimento apro-
vado na reunião de ontem, 
também do deputado Sargento 
Rodrigues, pede realização de 
audiência para apurar denúncia 
feita pelo sargento Flávio Do-
nizete contra o major Ronaldo 
Antônio Bernardes de suposta 
invasão de privacidade e in-
timidade e violação da digni-
dade. A data da reunião será 
defi nida posteriormente.
Presenças – Deputados Durval 
Ângelo (PT), presidente; Sar-
gento Rodrigues (PDT) e Duar-
te Bechir (PMN).

Também serão convida-
dos o Coronel PM Renato Vieira 
de Souza, comandante-geral da 
PMMG; Rodrigo Filgueiras de 
Oliveira, promotor de Justiça 
e coordenador do Centro de 
Apoio Operacional de Direitos 
Humanos do Ministério Pú-
blico; e o presidente da Asso-
ciação dos Praças da PM e dos 
Bombeiros, subtenente Raimu-
no Nonato Menezes Araújo. Se-
rão convocados o coronel Mar-
co Aurélio do Valle e o major 
Angelo Rafaelle Russo.

Na mesma audiência será 
tratado o caso do cabo Robert 
Martins de Barros, que teria 
sido transferido de Coronel 
Fabriciano para Santana do Pa-
raíso (ambas na região do Rio 
Doce) porque denunciou as-
sédio moral por parte de seus 
superiores hierárquicos. O tema 

Aprovada audiência sobre violação 
de direitos humanos na Polícia Militar

Pedido para reunião foi feito com base em denúncia de militar

Marcelo Metzker

Foi aprovada ontem a 
realização de audiência pública 
para obter esclarecimentos da 
secretária de Estado de Planeja-
mento e Gestão, Renata Vilhe-
na, sobre a renovação do con-
vênio entre a Fundação Hospi-
talar de Minas Gerais (Fhemig) e 
o Regimento de Cavalaria Alfe-
res Tiradentes para a manuten-
ção de projeto de equoterapia. 
O requerimento foi votado pela 
Comissão dos Direitos da Pessoa 
com Defi ciência. 

O autor do pedido, o 
vice-presidente da comissão, 
deputado Sargento Rodrigues 
(PDT), explicou que o obje-
tivo é discutir a liberação 
de servidores da Saúde para 
trabalharem no programa de 
equoterapia desenvolvido pe-
la Polícia Militar.

Sargento Rodrigues afi r-
mou que a comissão já havia 
marcado uma visita à secre-
tária para tratar do assunto, 
mas, devido à falta de agen-
da, ele optou por solicitar a 

Continuidade de equoterapia
no Estado será tema de debate

Autor do requerimento é o deputado Sargento Rodrigues

Guilherme Dardanhan

blica conjunta com a Comis-
são de Assuntos Municipais e 
Regionalização para debater o 
desenho universal e as maté-
rias que estejam em tramita-
ção na ALMG sobre o tema. O 
desenho universal é um con-
ceito norte-americano que de-
fi ne projetos de ambientes a 
serem usados por todos, sem 
necessidade de adaptações.

Também foi aprovado 
requerimento do presiden-
te da comissão, deputado 
Doutor Wilson Batista (PSL), 
pedindo o envio de ofício ao 
presidente da ALMG, ao pro-
curador-geral de Justiça, ao 
comandante da Polícia Militar 
e ao prefeito de Belo Hori-
zonte para solicitar maior fi s-
calização ao uso das vagas de 
estacionamento reservadas às 
pessoas com defi ciência. 
Presenças – Deputados Dou-
tor Wilson Batista (PSL), 
presidente; Sargento Rodri-
gues (PDT), vice; e Elismar 
Prado (PT). 

realização da audiência pú-
blica. O deputado Elismar 
Prado (PT) concordou com 
o requerimento e reforçou a 
importância da presença da 
secretária na reunião.

Em audiência pública 
da comissão, realizada em 
15/6/11, representantes da 
Polícia Militar disseram que 
o tratamento pode deixar de 

ser oferecido devido à falta 
de pessoal da área de saúde 
para dar suporte ao atendi-
mento. A equoterapia é um 
método que utiliza cavalos 
para fi ns terapêuticos. 
Desenho – Outro requerimen-
to aprovado na reunião foi 
apresentado pela deputada 
Liza Prado (PSB). Ela solicita 
a realização de audiência pú-

A requerimento do depu-
tado Sargento Rodrigues (PDT), 
a Comissão de Direitos Huma-
nos realizará audiência públi-
ca, no dia 10 de agosto, para 
debater violação de direitos no 
âmbito da Polícia Militar. O de-
putado quer apurar denúncia de 
possível violação do direito de 

petição, cometida contra o sar-
gento PM Vanderlei Geraldo de 
Melo, lotado no 3º Grupamento, 
em Coromandel. Ele responde a 
processo administrativo dis-
ciplinar por ter encaminhado 
correspondência eletrônica ao 
parlamentar e é um dos convi-
dados para a reunião.
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Comissão cobra agilidade no processo
inquérito e, ainda, para o juiz 
da Vara de Sucessões. 

A este último, a comis-
são vai solicitar agilidade no 
processo judicial para apurar 
o patrimônio do empresário 
assassinado e destiná-lo ao 
seu herdeiro legítimo, seu fi -
lho Maximino Rodrigues. Essa 

providência, na opinião do 
deputado, “vai permitir que 
Fátima tenha uma vida digna”. 
Em entrevista à imprensa após 
a audiência, Durval disse que 
acredita na participação de 
Dorman na morte do empresá-
rio. “O vínculo dos dois deve 
ser investigado”, defendeu. 

O ouvidor de Polícia 
Paulo Vaz Alkimin informou 
que todas as denúncias tra-
zidas na reunião serão incor-
poradas à investigação pro-
movida pela Corregedoria da 
Polícia Civil. 
Presença – Deputado Durval 
Ângelo (PT).

Após ouvir os depoi-
mentos, o deputado Durval 
Ângelo anunciou que vai en-
viar as notas taquigráfi cas da 
reunião para a Ouvidoria e a 
Corregedoria de Polícia, para 
a Divisão de Referência de 
Pessoas Desaparecidas, para 
a delegacia responsável pelo 

Fátima Rodrigues dos 
Santos, ex-companheira do 
empresário Sebastião Maxi-
mino dos Santos, assassinado 
em janeiro deste ano, denun-
ciou ter sofrido ameaças de 
morte de um policial civil e 
que um delegado estaria en-
volvido no assassinato. Afi r-
mando temer por sua vida e a 
de seu fi lho Maximino Rodri-
gues dos Santos, ela prestou 
depoimento ontem à Comis-
são de Direitos Humanos. 

Fátima, que já não vi-
via com Sebastião quando ele 
foi morto, relatou que em fe-
vereiro foi intimada pela Po-
lícia Civil para fazer o exame 
de DNA comprovando que o 
empresário era o pai de Maxi-
mino. Na ocasião, ela afi rmou 
ter presenciado a conversa de 
quatro policiais civis, que te-
riam combinado como dividir 
o dinheiro, que, segundo Fáti-
ma, teria sido encontrado com 
o pedreiro Adão Sílvio Santos, 
que trabalhava para Sebastião 
e é apontado no inquérito poli-
cial como autor do crime. Como 
os policiais viram que Fátima 
havia presenciado a conversa, 
um deles teria feito ameaças 
de morte caso ela contasse a 
alguém o que tinha visto ali.

O crime ocorreu em Sa-
bará (Região Metropolitana de 
Belo Horizonte). Adão teria 
queimado o empresário pa-
ra tomar posse dos bens, de 
acordo com a delegada titular 
da Divisão de Referência de 
Pessoas Desaparecidas (DR-
PD), Cristina Coelli Cicarelli.

Sobre o envolvimento 
de um delegado no assassi-
nato, Fátima apontou o de-

Ex-mulher de empresário assassinado 
faz denúncia contra policiais civis

Denunciante disse à Comissão de Direitos Humanos que sofreu ameaças e apontou envolvimento de delegado

Ricardo Barbosa

legado ad hoc Dorman, sem 
precisar seu sobrenome. Ela 
afi rmou que o delegado teria 
pegado R$ 100 mil empresta-
dos com Sebastião Maximino, 
parte do valor da venda de um 
lote do empresário. Para Fáti-
ma Rodrigues, o delegado te-
ria sido um dos mandantes do 
crime porque não queria pagar 
o empréstimo a Sebastião.

Fátima Rodrigues refor-
çou essa acusação falando do 
relacionamento antigo entre 
Dorman e Sebastião. Ela disse 
que o delegado era a pessoa de 
“costas quentes” que permitia 
que Sebastião trabalhasse com 
mercadorias ilegais em Belo 
Horizonte sem ser incomodado 
pela polícia e pela Justiça. 

O empresário, afi rmou 
ela, enriqueceu vendendo 
produtos contrabandeados 
do Paraguai, como cigarros e 
preservativos, para motéis e 
prostíbulos na Capital. Fáti-
ma o ajudava a abastecer os 
“pontos” desde quando o co-
nheceu, aos 13 anos. Apesar 

disso, Sebastião, que adqui-
riu vários imóveis e um bom 
patrimônio, nunca lhe deu 
qualquer bem, tanto que atu-
almente ela mora de aluguel 
numa favela.
Delegada nega ameaça – A 
delegada Cristina Coelli Ci-
carelli tentou desqualifi car a 
acusação de Fátima Rodrigues 
em relação à suposta ameaça 
de policiais de sua divisão. Se-
gundo ela, toda a investigação 
da Polícia Civil em relação ao 
crime, inclusive as ações após 
a descoberta do sequestro do 
empresário, em 9 de janeiro, 
foi acompanhada pela famí-
lia de Sebastião Maximino. A 
delegada descartou que qual-
quer valor em dinheiro tenha 
sido encontrado com o autor 
do crime, Adão Sílvio. “Foram 
apreendidas apenas duas fo-
lhas de cheque preenchidas 
com valores de R$ 20 mil e de 
R$ 50 mil, que estão em poder 
da polícia”, disse. 

Helbert Santos Resen-
de, motorista da MGS que 

transportou Fátima Rodrigues 
na ocasião, também disse 
que não presenciou qualquer 
conversa estranha envolven-
do os policiais citados por 
ela. E acrescentou que Fátima 
teria elogiado o trabalho da 
Polícia Civil no dia. 

Em relação à partici-
pação do delegado Dorman, 
Cristina afi rmou que, no in-
quérito, ele nega que conhe-
cia Sebastião. A delegada 
também relatou que Adão 
afi rmou no inquérito que Dor-
man não teria participação 
no crime. “A participação de 
Dorman, segundo Adão, seria 
apenas na transferência dos 
bens de Sebastião”, concluiu.

Ainda segundo Cristina 
Coelli, Fátima Rodrigues não 
foi ouvida no inquérito porque 
teria pedido sigilo, uma vez que 
estava no Programa de Prote-
ção a Testemunhas. O deputado 
Durval Ângelo (PT) questionou 
essa postura da polícia, afi r-
mando que ela necessariamente 
teria que ser ouvida. 
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PEC sobre combate à pobreza está 
pronta para ser apreciada em Plenário

Comissão destacou importância da PEC para formulação de políticas públicas

Marcelo Metzker

Está pronta para ir a 
Plenário, em 1º turno, a Pro-
posta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) 25/11, do deputado 
André Quintão (PT) e outros. 
Ela recebeu ontem parecer fa-
vorável da Comissão Especial 
criada para analisar a matéria. 
A proposição acrescenta ao 
artigo 2º da Constituição Es-
tadual o inciso XII, que inclui, 
entre os objetivos prioritários 
do Estado, a erradicação da 
pobreza e a redução das desi-
gualdades sociais e regionais. 

De acordo com o relator 
da PEC na Comissão Especial, 
deputado Adelmo Carneiro 
Leão (PT), a erradicação da 
pobreza e a redução das desi-
gualdades sociais e regionais 
estão inscritas no inciso III 
do artigo 3º da Constituição 
Federal, o que permitiu que o 
Governo Federal elaborasse po-
líticas públicas nesse sentido. 
Ele destacou que, nos últimos 
anos, 28 milhões de brasilei-
ros saíram da pobreza absoluta 

e 36 milhões ingressaram na 
classe média. Contudo, ainda 
há no País cerca de 16 milhões 
de pessoas que permanecem 
na pobreza extrema, com renda 
per capita mensal de até R$ 70.

No parecer, Adelmo afi r-
ma que a proposição é uma 
forma de reconhecer a erra-
dicação da pobreza e a redu-
ção das desigualdades como 
princípio norteador da atua-
ção governamental, “o que é 
fundamental para concentrar 
compromissos na produção de 
políticas mais efetivas e céle-
res no enfrentamento desses 
graves problemas que persis-
tem em nosso Estado”.

Em Minas Gerais, há, 
aproximadamente, 900 mil 
pessoas em situação de po-
breza. A ALMG desenvolve, 
nesta legislatura, ações para 
contribuir com a redução des-
se problema. O Direcionamen-
to Estratégico da Casa para o 
biênio 2011-2012 tem como 
diretriz a transformação do 

Parlamento mineiro na voz 
dos mineiros para o enfrenta-
mento das desigualdades e a 
promoção da cidadania. Além 
disso, a Assembleia vai reali-
zar no segundo semestre des-
te ano um seminário legisla-
tivo, com etapas no interior e 
na Capital, a fi m de discutir 
estratégias para a superação 
da pobreza em Minas.

O presidente da Comis-
são Especial, deputado Dalmo 

Ribeiro Silva (PSDB), e a vi-
ce, deputada Rosângela Reis 
(PV), destacaram que a PEC 
25/11 reforça as políticas pú-
blicas elaboradas pelo Estado 
para enfrentar as desigualda-
des sociais.
Presenças – Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva (PSDB), presi-
dente; deputada Rosângela 
Reis (PV), vice-presidente; 
e deputado Adelmo Carneiro 
Leão (PT).

Outra proposição pronta 
para ir a Plenário é o Projeto 
de Lei (PL) 558/11, do depu-
tado Fred Costa (PHS), que 
obriga o registro e a divulga-
ção dos índices de violência 
contra a mulher no Estado. Ele 
recebeu ontem parecer favorá-
vel da Comissão de Segurança 
Pública. Conforme a proposta 
original, o Poder Executivo 
deverá tornar público o núme-
ro de ocorrências registradas e 
de inquéritos instaurados pela 
Polícia Civil encaminhados ao 
Ministério Público. 

Pelo projeto, deverão 
ser especifi cados o tipo de de-
lito, a etnia da vítima, as cau-
sas e consequências do ato de 
violência e a região do Estado 
onde ele ocorreu. Todos esses 
dados deverão ser divulgados 
semestralmente por meio da 
internet. A relatora, deputada 
Maria Tereza Lara (PT), opinou 
pela aprovação do projeto na 

Comissão deu parecer favorável a projeto que obriga divulgação de crimes

Ricardo Barbosa

forma do substitutivo nº 1, da 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ), que fez altera-
ções formais, sem modifi car o 
conteúdo original.
Joias – Também recebeu pa-
recer favorável da comissão o 
PL 858/11, do deputado João 
Leite (PSDB), que disciplina o 
comércio e a fundição de ou-
ro e joias usadas. A relatora, 
deputada Maria Tereza Lara, 

opinou pela aprovação em 1º 
turno na forma do substituti-
vo nº 1, da CCJ. O objetivo do 
projeto é controlar a compra e 
venda de joias usadas, de mo-
do a coibir a interceptação de 
artigos roubados. O texto ori-
ginal determina o registro dos 
estabelecimentos de compra, 
venda e fundição e veda o re-
gistro de pessoas condenadas 
pelo crime de receptação. 

Além disso, obriga os es-
tabelecimentos a manter regis-
tro da entrada e saída de ma-
teriais. A comercialização de 
joias sem autorização fi ca su-
jeita a interdição do estabele-
cimento, apreensão do produto 
e multa de até R$ 4.362,10. 

O substitutivo nº 1 corri-
ge impropriedades técnico-jurí-
dicas e retira do texto a previsão 
de indeferimento de registro de 
pessoas condenadas pelo crime 
de receptação. No novo texto, 
aqueles que tiverem o registro 
cassado por receptação de joias 
roubadas fi cam proibidos de ob-
ter novo registro durante três 
anos. O PL 858/11 segue para a 
Comissão de Fiscalização Finan-
ceira e Orçamentária.
Presenças – Deputado João 
Leite (PSDB), presidente; de-
putada Maria Tereza Lara (PT), 
vice; deputados Cássio Soares 
(PRTB), Sargento Rodrigues 
(PDT) e Duarte Bechir (PMN).

Projeto visa coibir violência contra mulher
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Deputados criticam confi sco de tanques
de funcionamento. Segundo 
o parlamentar, os tanques 
fazem parte de projeto fi -
nanciado pelo Governo do 
Estado e a interferência da 
Polícia Florestal tem inviabi-
lizado o trabalho dos peque-
nos produtores.

O presidente da comis-
são, deputado Antônio Car-
los Arantes (PSC), lembrou 

que a questão foi debatida 
recentemente em audiência 
da comissão, convocada pa-
ra discutir a pesca esportiva. 
Segundo Arantes, a política 
adotada pelo Governo Federal 
resulta na exclusão dos pe-
quenos produtores de peixe.

Arantes defendeu tam-
bém um regime especial de 
atendimento para 23 peque-

nas cooperativas de produto-
res de leite de Minas Gerais, 
de forma que possam competir 
em igualdade com os produto-
res do Rio de Janeiro e de São 
Paulo. Íntegra na internet
Presenças - Deputados Antô-
nio Carlos Arantes (PSC), Fa-
biano Tolentino (PRTB), Dou-
tor Viana (DEM), Romel Anízio 
(PP) e Rômulo Viegas (PSDB).

O vice-presidente da 
Comissão de Política Agro-
pecuária e Agroindustrial, 
deputado Fabiano Tolentino 
(PRTB), afi rmou, em reu-
nião ontem, que a Polícia 
Florestal está prejudicando 
pequenos piscicultores do 
Estado, ao confi scar tanques 
de peixes sob a alegação de 
não cumprirem exigências 

O Projeto de Lei (PL) 
1.330/11, da deputada Ana 
Maria Resende (PSDB), que cria 
a Medalha de Honra ao Mérito 
“Dia das Gerais”, já pode ser 
apreciado, em turno único, pe-
lo Plenário. Ontem, a proposi-
ção recebeu parecer favorável 
da Comissão de Cultura. 

O deputado Rômulo Ve-
neroso (PV) opinou pela apro-
vação da matéria, com a emen-
da nº 1 da Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ) e com a 
emenda nº 4, que apresentou. 
Ele propôs ainda a rejeição das 
emendas nºs 2 e 3 da CCJ.

De acordo com a pro-
posição, a medalha será con-
cedida a homens e mulheres 
que ajudaram a construir a 
história do Norte de Minas. 

Cultura opina favoravelmente sobre 
criação da medalha Dia das Gerais

Medalha vai homenagear destaques do Norte de Minas

Ricardo Barbosa

Ela será entregue anualmen-
te, no dia 23 de março, no 
município de Matias Cardoso, 
pelo governador do Estado. 
Bibliotecas – O PL 1.034/11, 
do deputado Leonardo Morei-
ra (PSDB), que trata da clas-
sifi cação do acervo literário 
nas bibliotecas públicas de 
Minas por faixa etária, rece-
beu parecer contrário do de-
putado Rômulo Veneroso. 

O relator apresenta, 
entre outras justifi cativas, a 
prerrogativa das bibliotecas de 
adotarem o sistema de classifi -
cação que julgarem melhor.  PL 
1.034/11 vai agora ao Plenário. 
Arte – A comissão aprovou 
ainda requerimento de seu 
presidente, deputado Elismar 
Prado (PT), em que solicita a 

realização de audiência em 
Ubá, para debater o evento 
internacional “Arte pela Paz”, 
que será realizado no municí-
pio em setembro de 2013.

Presenças – Deputado Elis-
mar Prado (PT), presidente, 
deputado Rômulo Veneroso 
(PV) e deputada Luzia Fer-
reira (PPS).

ORADORES

Piso salarial
Almir Paraca (PT) afi rmou 
que é dever dos deputados 
do Bloco Minas sem Censu-
ra negociar e representar os 
educadores. O deputado disse 
que essa não é uma posição 
corporativa, mas “em defesa 
de Minas Gerais”. Segundo Pa-
raca, não há dúvida da obri-

gatoriedade do Estado de res-
peitar a decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF) e pagar 
o piso nacional aos professo-
res. Ele também afi rmou que 
o Executivo tem obrigação 
de oferecer uma educação de 
qualidade. Em apartes, o de-
putado Pompilio Canavez (PT) 
reafi rmou a decisão da opo-

sição de não votar nenhum 
projeto enquanto o governo 
se negar a negociar com os 
grevistas, e Ulysses Gomes 
(PT) pediu à sociedade com-
preensão com o movimento 
de paralisação. Já a deputada 
Maria Tereza Lara (PT) disse 
que a educação pública preci-
sa ser valorizada.

Greve
O deputado Paulo Lamac 
(PT) ressaltou, em seu pro-
nunciamento, a solicitação 
de reunião com o governador 
Anastasia, pelo Bloco Minas 
sem Censura, para solucionar 
as greves do Estado. “Atra-
vés desde pedido viemos rei-
terar a responsabilidade dos 

23 parlamentares do bloco 
com o povo mineiro”, afi r-
mou. O deputado disse ain-
da que, enquanto a questão 
da greve não for soluciona-
da, os deputados da oposi-
ção continuarão a obstruir a 
pauta do Plenário. Segundo 
ele, os parlamentares que-
rem, sim, votar os projetos 

em pauta, mas a prioridade é 
a resolução desse problema. 
Paulo Lamac ainda elogiou a 
posição da Mesa da Assem-
bleia, que, segundo ele, vem 
se empenhando para manter 
diálogo com o governo.  Em 
aparte, o deputado Elismar 
Prado (PT) apoiou o discurso 
do colega. 



 8 • quinta-feira – Assembleia Informa  14 de julho de 2011ORADORES

Reunião Extraordinária (9 horas)
Pauta idêntica à da Reunião Ordinária

Reunião Ordinária (14 horas)
Arsae

Votação da indicação de Antônio Abrahão Caram Filho para o cargo de 
diretor da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água 
e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais

Utramig
Votação da indicação de Jorge André Periquito para o cargo de presidente 
da Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais (Utramig)

Fucam
Votação da indicação de José Geraldo Oliveira Silva para o cargo de 
presidente da Fundação Educacional Caio Martins (Fucam)

Faop
Votação da indicação de Ana Maria Pacheco para o cargo de presiden-
te da Fundação de Arte de Ouro Preto (Faop)

IO/MG
Votação da indicação de Carlos Alberto Pavan Alvim para o cargo de 
diretor-geral da Imprensa Ofi cial do Estado de Minas Gerais (IO/MG)

IPSM
Votação da indicação do coronel PM Eduardo Mendes de Sousa para 
o cargo de diretor-geral do Instituto de Previdência dos Servidores 
Militares do Estado de Minas Gerais (IPSM)

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

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

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

Ipsemg
Votação da indicação de Jomara Alves da Silva para o cargo de presi-

dente da Autarquia Instituto de Previdência dos Servidores do Estado 
de Minas Gerais 

Iepha
Discussão da indicação de Fernando Viana Cabral para o cargo de 
presidente da Fundação Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e 
Artístico de Minas Gerais (Iepha)

Cetec
Discussão da indicação de Marcílio César de Andrade para o cargo de 
presidente da Fundação Centro de Tecnologia de Minas Gerais (Cetec)

Agência RMBH
Discussão da indicação de Camillo Fraga Reis para o cargo de diretor-
geral da autarquia territorial e especial Agência de Desenvolvimento 
da Região Metropolitana de Belo Horizonte (Agência RMBH)

IEF
Discussão da indicação de Marcos Affonso Ortiz Gomes para o cargo 
de diretor-geral da Autarquia Instituto Estadual de Florestas (IEF)

IGA
Discussão da indicação de Cláudia Lúcia Leal Werneck para o cargo de 
diretora-geral da Autarquia Instituto de Geociências Aplicadas (IGA)

Idene
Discussão da indicação de Rúbio de Andrade para o cargo de diretor-
geral da Autarquia Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste 
de Minas Gerais (Idene)

Detel
Discussão da indicação de Antônio Carlos Tardeli para o cargo de 
diretor-geral da Autarquia Departamento Estadual de Telecomunica-
ções de Minas Gerais (Detel)

Ademg
Discussão da indicação de Ricardo Afonso Raso para o cargo de 
diretor-geral da Autarquia Administração de Estádios do Estado de 
Minas Gerais (Ademg)

Lemg
Discussão da indicação de Paulo Roberto Menicucci para o cargo de 
diretor-geral da Loteria do Estado de Minas Gerais (Lemg)

ORDEM DO DIA

Decisão do STF
A greve do Sindicato dos Pro-
fessores realizada no ano pas-
sado também foi a tônica do 
discurso do deputado Carlin 
Moura (PCdoB). O deputado 
criticou a posição do governo, 
que, segundo ele, vem usan-
do como desculpa a espera da 
publicação do acórdão do Su-

premo Tribunal Federal (STF), 
com a decisão determinando 
a aplicação do piso nacional. 
Ainda de acordo com ele, o 
Governo do Estado vem ame-
açando cortar o ponto dos 
professores, o que complica 
a retomada das negociações. 
Carlin Moura também criticou 
o edital para concurso na área 

de educação, publicado no 
Minas Gerais, na última terça-
feira (12/7/11). Segundo ele, 
o concurso oferece o salário 
do subsídio, o que considera 
um desrespeito à classe. Em 
aparte, o deputados Elismar 
Prado (PT) afi rmou que o sub-
sídio é um golpe contra a car-
reira dos professores. 

Negociação
O deputado Paulo Guedes 
(PT) reforçou o apoio do blo-
co de oposição à greve dos 
professores e disse acreditar 
que a bancada governista po-
de convencer Antonio Anas-
tasia a abrir a negociação 
com os servidores. “Confi a-
mos em nossos líderes e na 

fi rmeza do Sind-Ute”, afi r-
mou, ao lembrar o pedido de 
reunião com o governador, a 
fi m de buscar o entendimen-
to. Guedes questionou por 
que o Estado não aceita ne-
gociar o piso dos professores, 
se estão tramitando na Casa 
projetos de reajustes para ou-
tras categorias, como o Tribu-

nal de Contas e o Ministério 
Público. Em apartes, o depu-
tado André Quintão disse que 
o bloco está se esforçando 
para abrir canais efetivos de 
negociação; e Elismar Pra-
do (PT) reputou ao Estado a 
responsabilidade pela greve, 
afi rmando que todos querem 
o fi m da paralisação.

Aécio Neves 
Ainda em relação às greves 
que o Estado vem enfrentan-
do, o deputado Rogério Cor-
reia (PT) fez críticas ao Go-
verno Aécio Neves. Segundo 
o parlamentar, os problemas 
que Minas vem passando são 
consequência de dois mitos 
implantados como “propa-

ganda eleitoreira” no gover-
no anterior, o défi cit zero e o 
choque de gestão. De acordo 
com o deputado, não há co-
mo falar em défi cit zero, se 
o Estado ainda tem uma di-
vida de R$ 67 bilhões com a 
União, reconhecida pelo pró-
prio ex-governador. O choque 
de gestão, segundo Rogério 

Correia, signifi cou, para o Es-
tado, “deixar a saúde, a edu-
cação e a segurança pública 
em petição de miséria”, cri-
ticou. Em aparte, o deputado 
Sargento Rodrigues (PDT), se 
defendeu das críticas dos ma-
nifestantes, afi rmando que ele 
também sempre foi a favor e 
defendeu o servidor público. 
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9 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)

9h15
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho I) – discussão e votação de 

pareceres sobre três projetos sujeitos à apreciação do Plenário. Entre eles, o PL 
717/11 (2º turno), do TCE, que altera a estrutura de cargos de direção e asses-
soramento do Tribunal de Contas do Estado de Minas e dá outras providências

9h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV) – discussão e votação 

de pareceres sobre 25 proposições sujeitas ao Plenário. É o caso do PL 
59/11 (1º turno), do deputado Fred Costa, que proíbe a venda de seringas 
descartáveis a menores de 18 anos no Estado de Minas Gerais

10 horas
• Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento Sus-

tentável da Bacia do Rio Doce – Cipe-Rio Doce (Salão Ofi cial) – eleger os 
integrantes da diretoria da Cipe-Rio Doce para o biênio 2011/2012; planejar 
as atividades e discutir outros assuntos de interesse da comissão. Convidados: 
presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, deputado 
Rodrigo Chamoun; coordenadora da Assembleia Legislativa do Estado do Es-
pírito Santo, deputada Luzia Toledo; deputados da Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo Josias da Vitória, Hércules Silveira, Dary Pagung, Ge-
nivaldo José Lievore, Henrique Vargas, José Eustáquio de Freitas, José Carlos 
Elias, Atayde Armani e Luiz Durão. Requerimento: deputados Carlos Henrique, 
José Henrique, Bonifácio Mourão, Rosângela Reis, Hélio Gomes

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho I) – discutir o atendimento 

prestado pelo Ipsemg aos servidores públicos do Estado, principalmente os 
aposentados. Convidados: presidente do Ipsemg, Jomara Alves da Silva; pro-
motora de Justiça de Defesa da Saúde – 2ª Promotoria Belo Horizonte/MG, 
Josely Ramos Pontes; diretor do Sind-Saúde, Renato Almeida de Barros; co-
ordenadora-geral do Sind-Ute, Beatriz da Silva Cerqueira; presidente do Sin-
dicato dos Servidores do Ipsemg (Sisipsemg), Antonieta de Cássia Dorledo de 
Faria; diretor político do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do 
Estado de Minas Gerais (Sindpúblicos), Geraldo Antônio Henrique da Concei-
ção. Requerimento: deputado Rogério Correia

• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II) – de-
bater a instalação de detectores de avanço de sinal nos principais corredores 
de trânsito da Capital e a utilização, pela BHTrans, do radar estático/móvel. 
Convidados: procurador-geral de Justiça, Alceu José Torres Marques; secre-
tário de Estado de Transportes e Obras Públicas, Carlos Melles; comandante-
geral da Polícia Militar de Minas Gerais, coronel Renato Vieira de Souza; 
procurador-geral do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas 
do Estado, Glaydson Santo Soprani Massaria; diretor-presidente da Bhtrans, 
Ramon Victor Cesar. Requerimento: deputado Fred Costa

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – 
discussão e votação de parecer sobre oito proposições sujeitas ao Plená-
rio. Entre elas, o PL 2.109/11 (2° turno), do governador do Estado, que 
reajusta os valores das tabelas de vencimento básico das categorias que 
menciona (Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, agente de 
segurança penitenciária, agente de segurança socioeducativo)

11 horas
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Auditório) – 

ACONTECE HOJE

Hemominas
Discussão da indicação de Júnia Guimarães Mourão Cioffi  para o cargo 
de Presidente da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do 
Estado de Minas Gerais (Hemominas)

Iter
Discussão da indicação de Ivonei Abade Brito para o cargo de diretor-
-geral da Autarquia Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais (Iter) 

Ouvidoria 
Discussão da indicação de Célia Pimenta Barroso Pitchon para o cargo 
de ouvidora-geral do Estado

PL 5.092/10
Do governador, que cria cargos e altera a estrutura da carreira Agente 
de Segurança Penitenciário, modifi ca o anexo III da Lei nº 15.462, 
de 13 de janeiro de 2005, reajusta os valores da vantagem pessoal 
de que trata o art. 1º da Lei nº 10.470, de 15 de abril de 1991, e dá 
outras providências (Urgência). Votação em 1º turno

PL 2.088/11
Do governador, que autoriza o Poder Executivo a doar gleba de terras 
a Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras), imóvel que especifi ca (Urgên-
cia). Votação em 1º turno

PL 2.109/11
Do governador, que reajusta os valores das tabelas de vencimento 
básico das categorias que menciona. Votação em 1º turno (Urgência)

PL 6/11
Do governador, que dá nova redação ao art. 4º da Lei 18.682, de 
2009, e dá outras providências (regulariza a situação de segurados 
do Funapec e cria a taxa de administração para o referido fundo). 
Votação em 1º turno

PL 717/11
Do Tribunal de Contas, que altera a estrutura de cargos de direção e 
assessoramento do TCE e dá outras providências. Votação em 1º turno

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

PL 1.697/11
Do governador, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da 
lei orçamentária para o exercício fi nanceiro de 2012, e dá outras 
providências. Discussão em turno único

PL 1.759/11
Do governador, que altera a área da Estação Ecológica de Arêdes, 
criada pelo Decreto nº 45.397, de 14 de junho de 2010, e dá outras 
providências (Urgência). Discussão em 1º turno

PL 974/11
Do deputado Tiago Ulisses, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 

Município de Cachoeira de Minas os imóveis que especifi ca. Discussão 
em 2º turno

PL 1.064/11
Do presidente Dinis Pinheiro, que institui a Política de Educação para 
o Trânsito, e dá outras providências. Discussão em 2º turno

PL 1.231/11
Do deputado Leonardo Moreira, que altera o parágrafo único do artigo 
1º da Lei nº 16.910, de 3 de agosto de 2007. Discussão em 2º turno

PL 326/11
Do deputado Sargento Rodrigues, que torna obrigatória a notifi cação 
do ingresso na rede de atendimento à saúde de vítimas de acidentes 
com armas aos órgãos de Segurança Pública. Discussão em 1º turno 

PL 355/11
Do deputado Fred Costa, que fi xa prazo para que as operadoras de 
TV a cabo efetuem a interrupção do serviço quando solicitada pelo 
usuário. Discussão em 1º turno

PL 636/11
Dos deputados Antônio Carlos Arantes e Fabiano Tolentino, que dis-
põe sobre as condições higiênico-sanitárias da produção artesanal de 
leite de cabra e ovelha e seus derivados. Discussão em 1º turno

PL 713/11
Do deputado Wander Borges, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Raul Soares o imóvel que especifi ca. Discussão em 1º turno

PL 824/11
Do deputado Zé Maia, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Muni-
cípio de Fronteira o imóvel que especifi ca. Discussão em 1º turno

PL 846/11
Do deputado Delvito Alves, que autoriza o Poder Executivo a doar o 
terreno que especifi ca à Associação dos Produtores Rurais da Fazenda 
Pico. Discussão em 1º turno

PL 936/11
Do deputado Antônio Júlio, que torna obrigatório o oferecimento 
de cardápios em braile nos restaurantes e bares do Estado de Minas 
Gerais. Discussão em 1º turno

PL 1.220/11
Do deputado Leonardo Moreira, que dispõe sobre a divulgação, em cada 
estabelecimento da rede pública de ensino, de informações sobre a pes-
soa da qual aquele estabelecimento leva o nome. Discussão em 1º turno

PL 1.801/11
Do deputado André Quintão, que altera dispositivos integrantes da 
Lei nº 12.262, de 23 de julho de 1996, e dá outras providências. 
Discussão em 1º turno

Reunião Extraordinária (20 horas)
Pauta idêntica à da Reunião Ordinária, com exceção dos projetos

ORDEM DO DIA (continuação)
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 6h30 Horário da Câmara Municipal de BH – Memória e Poder

 7h30 Repórter Assembleia

 8h Mundo Político

 8h30 Panorama (ao vivo) – Cursos de Direito 

 9h Assembleia ao Vivo – Comissões 

 12h Assembleia Debate – Triângulo Mineiro

 13h Mundo Político

 13h30 TV Escola – Teleaula 9 / Módulo II – O Fim da Monarquia e o 

Projeto de Nação Republicana 

 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 – Cursos de Direito 

 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 – comissões 

 21h Sala de Imprensa (inédito) – 6 Meses do Governo Dilma 

 22h Repórter Assembleia 

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

sobre a movimentação política no País

 23h TV Escola – Teleaula 9 / Módulo II – O Fim da Monarquia e o 

Projeto de Nação Republicana

 23h15 Plenário (reprise)

 1h Panorama – Cursos de Direito 

 1h30 Repórter Assembleia

 2h Fórum Democrático para o Desenvolvimento – Painel “Esporte e 

Juventude”

 5h20 Parlamento Brasil

 6h  TV Escola – Teleaula 10 / Módulo II – O Cenário Ideológico em 

1889: Positivismo, Evolucionismo e Corporativismo Militar

TV ASSEMBLEIA

discussão e votação de parecer de 2° turno ao PL 1.759/11, do governador 
do Estado, que altera a área da Estação Ecológica de Arêdes, criada pelo 
Decreto nº 45.397, de 14 de junho de 2010, e dá outras providências

• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho IV) – discussão e votação de 
parecer de 1° turno ao PL 376/11, do deputado Célio Moreira, que dispõe 
sobre a política de incentivo ao uso da energia solar no Estado

12h30
• Almoço do presidente Dinis Pinheiro com sindicalistas para tratar da 

instituição de um salário mínimo regional
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

• Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento 
Sustentável da Bacia do Rio Doce (Auditório) – discutir a Agência de Ba-
cia, a cobrança pelo uso da água e o Plano Integrado de Recursos Hídri-
cos da Bacia do Rio Doce: cenários, desafi os e recursos fi nanceiros para a 
sua implementação; programas desenvolvidos pelo Ministério das Cidades 
e pela Funasa em prol do saneamento básico municipal; sugestão de temas 
a serem incluídos no programa de atividades da Cipe-Rio Doce. Convidados: 
secretário do Ministério das Cidades, Roberto de Oliveira Muniz; presidente 
da Funasa, Gilson de Carvalho Queiroz Filho; diretor-presidente da Agência 
Nacional de Águas (Ana), Vicente Andreu Guillo; secretária de Estado de 
Planejamento e Gestão, Renata Maria Paes de Vilhena; secretário de Estado 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Adriano Magalhães Cha-
ves; secretário de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, 
Olavo Bilac Pinto Neto; secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos do Estado do Espírito Santo, Paulo Ruy Valim Carnelli; secretário de 
Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano do Espírito 
Santo, Iranilson Casado Pontes; diretora-geral do Igam, Cleide Izabel Pedro-
sa de Melo; presidente da Copasa, Ricardo Augusto Simões Campos; diretor 
do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do 
Espírito Santo, Robson Monteiro dos Santos; presidente da Fiemg, Olavo 
Machado Júnior; presidente do Comitê da Bacia Hidrográfi ca do Rio Doce, 
Elisa Maria Costa; coordenador da unidade regional da Agência Nacional de 
Águas, Fabiano Henrique Alves; presidente do Comitê da Bacia Hidrográfi ca 
do Rio Piranga, Jair Henrique de Oliveira; presidente do Comitê da Bacia 
Hidrográfi ca Águas de Manhuaçu, Isaura Pereira Paixão; prefeito de Colatina 
e 1º-vice-presidente do Comitê da Bacia Hidrográfi ca do Rio Doce, Leonardo 
Deptulski; 2º-vice-presidente do Comitê da Bacia Hidrográfi ca do Rio Doce, 
Roberto César de Almeida; secretária executiva do Comitê da Bacia Hidro-
gráfi ca do Rio Doce, Joema Gonçalves de Alvarenga; presidente do Comitê 
da Bacia Hidrográfi ca do Rio Piracicaba, Iusifi th Shafi th Felipe; presidente 
do Comitê da Bacia Hidrográfi ca do Rio Santo Antônio, Padre Elson Silva; 
presidente do Comitê da Bacia Hidrográfi ca do Rio Suaçuí, Luciane Teixeira 
Martins; presidente do Comitê da Bacia Hidrográfi ca do Rio Santa Maria do 
Rio Doce, Élio Cordeiro de Almeida; presidente do Comitê da Bacia Hidro-
gráfi ca do Rio Guandu, Joseane Viola Coelho; coordenador da Comissão Pró-
Comitê Rio São José, Luiz Mauro Pinheiro de Souza; presidente do Comitê da 

Bacia Hidrográfi ca do Rio Caratinga, Nádia de Oliveira Rocha. Requerimento: 
deputados Carlos Henrique, José Henrique, Bonifácio Mourão, Hélio Gomes 
e deputada Rosângela Reis

• Comissão de Participação Popular (Plenarinho IV) – discussão e votação 
de proposições da comissão

• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discussão e votação de proposi-
ções da comissão

14h45
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenarinho III) 

– discussão e votação de parecer de 2º turno ao PL 1.759/11, do governador 
do Estado, que altera a área da Estação Ecológica de Arêdes, criada pelo 
Decreto nº 45.397, de 14 de junho de 2010, e dá outras providências

15 horas
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho IV) – dis-

cussão e votação de proposições que dispensam o Plenário
• Reunião preparatória do seminário legislativo sobre políticas públicas 

para erradicação da pobreza (Escola do Legislativo)
15h30

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discussão e vota-
ção de parecer sobre três proposições sujeitas ao Plenário. Entre elas, o 
PL 5.092/2010 (2º turno), do governador do Estado, que cria cargos e 
altera a estrutura da carreira Agente de Segurança Penitenciário, modi-
fi ca o anexo III da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005, reajusta os 
valores da vantagem pessoal de que trata o art. 1º da Lei nº 10.470, de 
15 de abril de 1991, e dá outras providências

16 horas
• Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial (Plenarinho III) – 

discussão e votação de parecer de 2º turno sobre o PL 636/11, dos de-
putados Antônio Carlos Arantes e Fabiano Tolentino, que dispõe sobre as 
condições higiênico-sanitárias da produção artesanal de leite de cabra e 
ovelha e seus derivados

20 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – 

discussão e votação de pareceres sobre nove proposições sujeitas ao 
Plenário. Entre elas, o PL 2.088/11 (2º turno), do governador do Estado, 
que autoriza o Poder Executivo a doar gleba de terras à Petrobras

20h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discussão e vota-

ção de parecer sobre três proposições sujeitas ao Plenário. Entre elas, o 
PL 5.092/2010 (2º turno), do governador do Estado, que cria cargos e 
altera a estrutura da carreira Agente de Segurança Penitenciário, modi-
fi ca o anexo III da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005, reajusta os 
valores da vantagem pessoal de que trata o art. 1º da Lei nº 10.470, de 
15 de abril de 1991, e dá outras providências

• Comissão de Redação (Plenarinho II) – discussão e votação de proposi-
ções da comissão

ACONTECE HOJE (continuação)


