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Acordo permite desobstrução da pauta 
do Plenário, e LDO deve ser votada hoje 

A formação de uma co-
missão de representação para 
acompanhar as negociações 
entre servidores estaduais em 
greve e o Governo do Estado 
possibilitou a retomada das 
votações de projetos no Ple-
nário. Na Reunião Ordinária de 
ontem, o presidente Dinis Pi-
nheiro (PSDB) anunciou a de-
signação dessa comissão.

O grupo vai se sentar à 
mesa de negociações com líde-
res dos movimentos grevistas 
da educação e da saúde, junta-
mente com a secretária de Es-
tado de Planejamento e Gestão, 
Renata Vilhena, e representan-
tes das Secretarias de Estado de 
Educação e de Saúde.

Com as galerias lotadas 
de servidores cobrando rea-
justes, ontem foram votadas 
indicações do governador 
para o comando de entidades 
públicas e projetos de lei, en-
tre os quais o que permite do-
ação de terreno à Petrobras, 
reajuste de policiais, criação 
de cargos no Tribunal de Con-
tas, cessão de parte da esta-
ção ecológica de Arêdes. 

Projetos que estavam em 
1º turno já foram às comissões 
em 2º turno e retornam hoje ao 
Plenário. As atividades deste 
semestre devem ser encerradas 
com a votação do projeto sobre 
a Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias. Páginas 8, 9 e 12

Presidente do Ipsemg
descarta concurso

Apesar de ser uma das 
reivindicações dos servidores 
do Ipsemg, pelo menos por en-
quanto, a realização de concur-
so público está descartada pela 
presidente da instituição, Jo-
mara Alves da Silva. Ela esteve 
ontem na ALMG, onde partici-
pou de audiência da Comissão 
de Administração Pública. 

Segundo ela, a ausência 
de profi ssionais na instituição 

chega a 30%, por isso seria 
necessário resolver isso an-
tes, até mesmo para que se 
tenha uma dimensão da real 
necessidade de novos servi-
dores. Entre os planos para o 
futuro, Jomara destacou que 
estão sendo feitas mudanças 
na estrutura organizacional do 
Ipsemg, visando a uma gestão 
previdenciária e de saúde mais 
efi ciente. Página 3

Sindicatos se reúnem 
com presidente

O presidente Dinis Pi-
nheiro, participou ontem de 
almoço com representantes de 
sete centrais sindicais do Esta-
do e recebeu uma pauta de rei-
vindicações que inclui a criação 
do salário mínimo estadual.

Na ocasião, fi cou acer-
tada a cessão de espaço na 
Assembleia de Minas para a 
realização, no dia 18 de agos-
to, da 1ª Plenária Estadual de 

organização da campanha O 
minério tem de ser nosso. A 
campanha será pela modifi -
cação da regulamentação do 
setor minerário e aumento dos 
royalties pagos pelo setor.

O encontro, de acordo 
com presidente, representa 
o início de um diálogo pró-
ximo e de longo prazo entre 
o Parlamento e o movimento 
sindical. Página 7

Guilherme BergaminiRicardo Barbosa

Presidente Jomara Alves foi recebida pela Comissão de Administração Pauta de reivindicações foi entregue durante almoço

Entendimento entre deputados possibilitou retomada das votações.

Marcelo Metzker
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Deputados defendem mais sinalização
 para presença de radar nas vias

Parlamentares defen-
deram mais sinalização sobre 
a velocidade permitida e a 
presença de radares nas vias 
de Belo Horizonte. O pedido 
foi feito ontem à BHTrans, 
em audiência pública da Co-
missão de Defesa do Consu-
midor e do Contribuinte. A 
reunião foi solicitada pelo 
deputado Fred Costa (PHS), 
para discutir a instalação de 
radares na Capital no fi m de 
junho e o uso de equipamen-
tos fi xos e móveis nas vias 
públicas.

Fred Costa quis saber 
como a BHTrans lidaria com 
os avanços de sinal devido 
à passagem de veículos de 
urgência e emergência, co-
mo ambulâncias e carros da 
Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros. Além disso, ele 
questionou o motivo da com-
pra de três automóveis que 
transportariam radares mó-
veis e quis saber como seriam 
usados.

O diretor de Ação Re-
gional e Operação da empre-
sa, Edson Amorim de Paula, 
explicou que o objetivo dos 
23 radares instalados não é 
multar, mas “preservar vidas”, 
já que há levantamentos que 
indicam que 40% dos aci-
dentes são atropelamentos e 
grande parte devido ao avan-
ço de sinal. 

Edson também infor-
mou que a emissão de multas 
leva em consideração todo o 
contexto da suposta infra-
ção, já que os equipamentos 
registram o entorno. Assim, 
os técnicos da BHTrans ana-
lisam as imagens e levam em 
conta os avanços de sinal 
vermelho para dar passa-
gem a veículos de urgência e 
emergência. Tendo em vista 
que os radares foram insta-
lados há pouco tempo, ainda 
não há números em relação à 
quantidade de multas, o que 
deverá fi car disponível no 
fi m do ano. 

Sobre os carros que 
transportam radares móveis, 

Edson afi rmou que eles são 
necessários para fl agrar mo-
toristas infratores em vias 
consideradas perigosas, como 
o Anel Rodoviário. 
Velocidade permitida – Ed-
son lembrou que a velocidade 
permitida na maioria das vias 
da cidade é de 60 Km/h. Os 
equipamentos instalados na 
Capital funcionam 24 horas, 
mas deixaram de emitir mul-
tas durante a madrugada de-
vido às reclamações de moto-
ristas, que alegaram ser peri-
goso parar no sinal vermelho 
nesse período. 

O avanço de sinal é 
considerado infração gravís-
sima pelo Código de Trânsito 
Brasileiro e gera perda de se-
te pontos na habilitação. Em 
caso de avanço de sinal com 
velocidade até 50% maior 
que a permitida a multa de 
R$ 191,54. Se a velocidade 
superar os 50% do permitido 
a multa é de R$ 574,62.

O presidente da co-
missão, deputado Délio Ma-
lheiros (PV), lembrou que 
os parlamentares visitaram 
pontos onde estão instala-
dos equipamentos na Capi-
tal, em março, e constata-
ram que muitos deles esta-
vam posicionados depois de 
curvas ou atrás de árvores. 
Ele afi rmou que a comissão 
não é contra os equipamen-
tos, mas contra a instalação 
de forma indevida.

Para a vice-presidente 
da comissão, Liza Prado 
(PSB), a sinalização dos lo-
cais onde estão os radares é 
um direito do consumidor à 
informação. 

Já o deputado Duilio 
de Castro (PMN) manifestou 
preocupação sobre a forma 
como as imagens dos veícu-
los fl agrados são controladas 
pela empresa contratada para 
prestar o serviço à BHTrans. 
Edson Amorim esclareceu 
que o sistema de registro é 
de alta tecnologia e homolo-
gado pelo Conselho Nacional 
de Trânsito (Contran), o que 

Visita à ANS
A comissão aprovou 

três requerimentos do de-
putado Délio Malheiros. Um 
solicita visita à Agência Na-
cional de Saúde Suplementar 
(ANS), para discutir e cobrar 
medidas para melhorar a re-
muneração dos profi ssionais 
integrantes dos quadros de 
planos de saúde, levando-se 
em conta o grande número 

de descredenciamentos do 
sistema privado.

Os outros dois reque-
rimentos pedem que a Po-
lícia Civil e a Secretaria de 
Estado de Planejamento e 
Gestão (Seplag) informem 
sobre os contratos corpora-
tivos firmados com a ope-
radora de telefonia móvel 
TIM.

BHTrans insistiu que radares têm fi nalidade educativa

Guilherme Bergamini 

garantiria a regularidade das 
operações. 
Presenças – Deputados Délio 
Malheiros (PV), presidente, 
Duilio de Castro (PMN) e Fred 
Costa (PHS), e deputada Liza 

Prado (PSB), vice-presidente. 
Também participaram a ge-
rente de Apoio Operacional e 
o assessor de marketing e co-
municação da BHTrans, Mônica 
Mendes e Afonso José de Melo.
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Presidente do Ipsemg nega realização
de concurso público para breve

O Instituto de Pre-
vidência dos Servidores 
do Estado de Minas Gerais 
(Ipsemg) não vai realizar, 
pelo menos por enquanto, 
concurso público para con-
tratação de pessoal. A in-
formação é da presidente do 
órgão, Jomara Alves da Sil-
va, que participou, ontem, 
da audiência pública da 
Comissão de Administração 
Pública, requerida pelo de-
putado Rogério Correia (PT) 
para discutir o atendimento 
prestado pelo Ipsemg.

A recomposição do 
quadro de profissionais 
por meio de concurso foi 
uma das principais rei-
vindicações apresentadas 
pelos representantes dos 
trabalhadores presentes à 
reunião, para  melhorar o 
atendimento oferecido pe-
lo Ipsemg. Porém, Jomara 
explicou que o absenteísmo 
na instituição chega a 30%, 
e que isso precisa ser resol-
vido antes, até mesmo para 
que se tenha uma dimensão 
da real necessidade de no-
vos servidores.

A presidente apresen-
tou aos deputados e demais 
presentes dados sobre a 
atual situação do Ipsemg. 
Ela relatou que, do total 
de 810 mil benefi ciários, a 
maior parte é composta por 
mulheres e pessoas idosas. 
Segundo Jomara, 25,5% dos 
usuários têm acima de 60 
anos, o que encarece muito 
o sistema. Além disso, pon-
derou, 43% dos benefi ciários 
são dependentes dos segura-
dos, ou seja, usam os servi-
ços do Ipsemg sem efetiva-
mente contribuir para ele.

Defi nido por Jomara 
como um plano de saúde 
como qualquer outro, com 
uma rede própria de aten-
dimento e uma credenciada, 
o Ipsemg difere dos planos 
privados por ser mantido 
com recursos do Estado. Do 
orçamento total de R$ 652,4 
milhões, apurado em 2010, 
R$ 305 milhões foram pro-
venientes da contribuição 
dos servidores. O restante é 
injetado pelo Governo.

 O deputado Adel-
mo Carneiro Leão (PT) fez 

críticas ao orçamento do 
Ipsemg, questionando até 
quando ele vai continuar 
gastando mais do que ar-
recada. Ele minimizou os 
transtornos causados pela 
greve dos servidores, que 
começou no dia 27/6. “Mes-
mo em pleno funcionamen-
to, as pessoas ficam horas 
esperando atendimento e, 
muitas vezes, vão embora 
sem conseguir. Do jeito que 
está, o Ipsemg acaba em 
breve”, alertou.

Despesa é maior na rede credenciada
No que diz respeito às 

despesas, a presidente mos-
trou que 43% do orçamento 
são gastos na rede própria. 
Os serviços credenciados fi -
cam com uma fatia de 48% 
da arrecadação. Os procedi-
mentos mais realizados são 
os de patologia clínica e 
consultas médicas, das quais 
66% são feitas no interior. 
Futuro – Entre os planos 
para o futuro, Jomara des-
tacou que estão sendo feitas 
mudanças na estrutura or-
ganizacional do Ipsemg. “O 
pilar de nossa administração 
é uma gestão sustentável”, 
disse ela. Como exemplo 
de aumento da efi ciência, a 
presidente anunciou o tra-
balho para ampliar a oferta 
de procedimentos de média 

e alta complexidade a uma 
distância máxima de cem 
quilômetros da residência do 
benefi ciário.

Ela classifi cou como 
“fofoca” os rumores de que a 
rede própria do Ipsemg será 
extinta. “Todo plano de saú-
de do Brasil precisa ter uma 
rede própria e uma creden-
ciada”, afi rmou, admitindo 
no entanto que a rede pró-
pria custa muito caro e que 
é preciso implementar uma 
gestão de qualidade para re-
duzir os custos.

Outra demanda dos 
servidores, que é o reposi-
cionamento nas carreiras, 
deverá ser atendida até ou-
tubro, disse Jomara. Ela 
disse também que os traba-
lhadores que têm direito ao 

vale-transporte passarão a 
recebê-lo também nas cida-
des com população acima de 
100 mil habitantes.

As explanações da 
presidente do Ipsemg foram 
elogiadas pelo médico Mar-
celo Dias, que tem 27 anos 
de serviços prestados na ins-
tituição. Parabenizou Jomara 
pela transparência na apre-
sentação dos dados, embora 
lamente o fato de 20 leitos 
ambulatoriais construídos no 
governo de Itamar Franco es-
tarem hoje fechados. 

A falta de recursos pa-
ra o Ipsemg foi citada pelo 
presidente do Sindicato dos 
Médicos de Minas, Cristia-
no Machado. Segundo ele, 
dividindo-se o orçamento da 
instituição pelo número de 

benefi ciários, chega-se ao 
gasto de R$ 50 por usuário, 
sendo que o ideal é pelo me-
nos o dobro.
Presenças – Deputados 
Gustavo Corrêa (DEM), pre-
sidente, Adelmo Carneiro 
Leão (PT), Célio Moreira 
(PSDB), Bonifácio Mourão 
(PSDB), Rogério Correia 
(PT), Carlin Moura (PCdoB), 
Paulo Lamac (PT) e Sebas-
tião Costa (PPS). Partici-
param também o diretor do 
Sind-Saúde, Renato Barros, 
a coordenadora-geral do 
Sind-Ute, Beatriz Cerqueira, 
o diretor do Sindpúblicos, 
Geraldo Antônio da Concei-
ção, o vice-presidente do 
Sisipsemg, Paulo Antônio 
Siqueira, e o aposentado 
Antônio Coelho.

Parlamentares ouviram explicações da instituição e cobranças de servidores

Ricardo Barbosa

Ricardo Barbosa

Jomara Alves, presidente
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Cipe Rio Doce elege presidente 
e vice e planeja trabalhos do biênio
O desenvolvimento de 

ações e articulações políti-
cas para a implementação 
do Plano Integrado de Re-
cursos Hídricos da Bacia do 
Rio Doce será um dos temas 
a serem desenvolvidos pe-
la Comissão Interestadual 
Parlamentar de Estudos pa-
ra o Desenvolvimento Sus-
tentável da Bacia do Rio 
Doce (Cipe Rio Doce), no 
biênio 2011/2012. A deci-
são foi tomada em reunião 
da comissão, formada por 
deputados estaduais de Mi-
nas Gerais e Espírito Santo, 
realizada nesta quinta-feira 
(14/7/11) no Salão Oficial 
da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais.

Além de se elaborar a 
pauta de trabalhos para o 
biênio, elegeram-se como 
presidente da Cipe a depu-
tada mineira Rosângela Reis 
(PV) e como vice-presiden-
te o deputado capixaba Da-
ry Pagung (PRP). Rosângela 
Reis afirmou que pretende 
dar continuidade ao tra-
balho que já estava sendo 
desenvolvido pela Cipe Rio 
Doce, em especial na busca 
da articulação entre Minas 
Gerais e Espírito Santo para 
a recuperação da bacia. “A 
recuperação da Bacia do Rio 
Doce é um sonho que pode 
se tornar realidade. Vamos 
trabalhar para alcançar esse 
objetivo”, reforçou.

A pauta de trabalho 
aprovada prevê, além da ar-
ticulação das políticas pa-
ra implementação do plano 
integrado, a discussão da 
recomposição fl orestal em 
áreas de preservação perma-
nente; as unidades de con-
servação no âmbito da bacia; 

as ações de saneamento e de 
educação ambiental; o paga-
mento por serviços ambien-
tais no âmbito da bacia, e a 
cobrança pelo uso da água, 
entre outros. Na reunião, o 
vice-presidente eleito, depu-
tado Dary Pagung, falou so-
bre a importância da preser-
vação da bacia do Rio Doce.

Frente parlamentar em planejamento
Outro ponto debatido 

na reunião foi a implanta-
ção de uma frente parlamen-
tar no Congresso Nacional 
sobre a Bacia do Rio Doce. 
A deputada capixaba Luzia 
Toledo (PMDB), que foi pre-
sidente da Cipe Rio Doce no 
biênio 2009/2010, afirmou 
que uma frente parlamentar 
na Câmara dos Deputados e 
no Senado é importante pa-
ra garantir a destinação de 

recursos do orçamento da 
União para a bacia. Já os 
deputados mineiros Carlos 
Henrique (PRB) e Hélio Go-
mes (PSL) destacaram a im-
portância da comissão para 
o desenvolvimento de ações 
em prol da recuperação da 
Bacia do Rio Doce.  
Presenças – Deputadas 
Rosângela Reis (PV-MG), 
presidente, e Luzia Toledo 
(PMDB-ES), e deputados 

Dary Pagung (PRP-ES), Car-
los Henrique (PRB-MG), Bo-
nifácio Mourão (PSDB-MG), 
Hélio Gomes (PSL-MG), 
José Henrique (PMDB-MG) 
e Josias da Vitória (PDT-
ES). Também participaram 
da reunião o professor 
Eberhard Hans Aichinger e 
o representante dos Con-
selhos Nacional e Estadual 
de Recursos Hídricos, João 
Clímaco. 

O deputado minei-
ro José Henrique (PMDB) 
lembrou que a recuperação 
da Bacia do Rio Doce é um 
trabalho de longa duração, 
já que envolve a educação 
e a conscientização da po-
pulação e dos governos. Ele 
falou sobre iniciativas que 
estão sendo desenvolvidas 

em Minas Gerais que podem 
contribuir para a preserva-
ção da bacia, como a Bolsa 
Verde, instituída pela Lei 
17.727, de 2008, que pre-
vê benefício financeiro para 
produtores ou posseiros ru-
rais que promovam ações de 
recuperação e preservação 
do meio ambiente.

Alair Vieira

Primeira atividade da Cipe ontem aconteceu pela manhã, no Salão Ofi cial
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Comitê da Bacia vai implantar 
plano integrado de recursos hídricos
A implantação do Pla-

no Integrado de Recursos 
Hídricos da Bacia do Rio 
Doce, aprovado no ano pas-
sado, é o grande desafio do 
comitê da mesma bacia. En-
tre suas prioridades estão: 
cuidado com o saneamento 
urbano e rural da região; 
ações de convivência com 
as cheias; recuperação de 
áreas degradadas, e um 
programa de educação am-
biental. O tema foi debatido 
pela Comissão Interestadual 
Parlamentar de Estudos pa-
ra o Desenvolvimento Sus-
tentável da Bacia do Rio 
Doce (Cipe-Rio Doce), on-
tem à tarde.

A Cipe Rio Doce é com-
posta de parlamentares de 
Minas e do Espírito Santo e 
elegeu, na manhã de ontem, a 
deputada Rosângela Reis (PV) 
como sua presidente, e como 
vice o deputado capixaba Dary 
Pagung (ver matéria na página 
4). A audiência teve o objetivo 
de discutir o plano integrado 
e conhecer ações de diversos 
órgãos para a bacia. A reunião 
foi solicitada pela prefeita de 
Governador Valadares, Elisa 
Costa, presidente do Comitê da 
Bacia do Rio Doce, em requeri-
mento assinado pelos deputa-
dos mineiros da comissão.

As prioridades do plano 
foram apresentadas pela pre-
feita, que também informou 
sobre os números da bacia. 
São dez bacias incluindo a do 
Rio Doce, que fazem parte da 
Cipe Rio Doce, seis em Minas 
Gerais e quatro no Espírito 
Santo. São cerca de 84 mil 
quilômetros quadrados, com 
229 municípios, 201 em Mi-
nas e 28 no Espírito Santo, 
abrangendo uma população 
de cerca de 3 milhões de ha-
bitantes.

A aprovação do plano 
integrado pela agência ges-
tora foi saudada pelos par-
ticipantes como importante 
passo para a execução das 
ações previstas. O plano 
contém ações para benefi-
ciar os municípios do Rio 
Doce, com um custo calcu-
lado em R$ 1,3 bilhão, num 
prazo de dez anos, sendo 
que a maior parte das ações 
seriam na área de sanea-
mento, ao custo de cerca 
de R$ 1 bilhão, segundo in-
formações da representante 
da Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e do Ins-
tituto das Águas de Minas 
Gerais (Igam), Cleide Izabel 
Pedrosa de Melo.

Na avaliação da de-
putada Rosângela Reis, a 

defesa da bacia do Rio Do-
ce deve resgatar outra ini-
ciativa que já existiu, que 
é a Frente Parlamentar em 
Defesa da Bacia do Rio Do-
ce, do Congresso Nacional, 
objeto de requerimento pa-
ra que seja reinstalada. Já 
a deputada Luiza Toledo, 
ex-presidente da comissão 
e atual coordenadora no 
Espírito Santo, disse que a 
Cipe Rio Doce vai entrar no 
orçamento do Conselho Na-
cional de Recursos Hídricos.

O deputado José Hen-
rique (PMDB) lembrou todas 
as ações da Assembleia na 
defesa da bacia do Rio Doce, 
antes mesmo da criação da 
Cipe, e afi rmou que é preci-

so que os municípios tenham 
projetos, sobretudos na área 
de destinação fi nal do lixo.

O coordenador da Cipe 
Rio Doce em Minas, depu-
tado Carlos Henrique (PRB), 
apresentou o cronograma 
de trabalhos da comissão, 
com a realização de audiên-
cias regionais em seis cida-
des da bacia. Segundo ele, 
o objetivo é envolver cada 
vez mais pessoas no deba-
te, com sua interiorização. 
A primeira audiência será 
realizada em Ipatinga, em 
9 de agosto, e a última em 
7 de outubro, em Aimorés. 
Haverá ainda debates em 
João Monlevade, Itabira, 
Caratinga e Valadares.

Funasa tem recursos disponíveis
A Fundação Nacional 

de Saúde tem R$ 4 bilhões 
do Programa de Aceleração 
do Crescimento II (PAC II), 
para a área de saneamento, 
abastecimento e projetos. 
Mas segundo o represen-
tante da instituição, Daniel 
Cobucci de Oliveira, apesar 
da colocação de pelo menos 
metade desses recursos à 
disposição das prefeituras, 
na primeira etapa, que se 
encerra em novembro, a 
adesão foi baixa. Somente 
73 municípios se habilita-
ram para ações de sanea-

mento e 136 para a elabo-
ração de projetos.

 A Funasa já financia 
projetos de cooperação téc-
nica com vários consórcios 
mineiros, entre os quais o 
da Zona da Mata, sediado 
em Viçosa, que tem R$ 3 
milhões. Segundo ele, há 
R$ 54 milhões para serem 
aprovados para a bacia do 
Rio Doce, mas o grande 
problema dos gestores mu-
nicipais está na qualidade 
baixa dos projetos.

A opinião foi com-
partilhada pelo represen-

tante da Agência Nacional 
das Águas (ANA), Rodrigo 
Flecha Ferreira Alves, pa-
ra quem a implantação da 
agência gestora da bacia 
do Rio Doce vai melhorar a 
situação. Ele acrescentou 
que o Instituto Bioatlânti-
ca, associação da sociedade 
civil de direito privado, es-
colhida como agência pelos 
comitês, vai assessorá-los 
no aspecto técnico-opera-
cional. Ele e a prefeita de 
Governador Valadares con-
cordaram que o déficit pú-
blico na bacia se relaciona 

ao saneamento. Íntegra na 
internet
Presenças – Deputada Ro-
sângela Reis (PV), presi-
dente; deputados Carlos 
Henrique (PRB), coorde-
nador da Cipe em Minas, 
e José Henrique (PMDB). 
E os convidados citados 
na matéria, além do repre-
sentante da Copasa, Tilden 
Santiago; da presidente do 
comitê da bacia do Rio Su-
açuí, Luciane Teixeira e do 
presidente do comitê da 
bacia do Rio Paraopeba, 
Shafith Felipe.

Audiência à tarde teve o objetivo de discutir o plano integrado

Ricardo Barbosa
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Participação Popular homenageia
catadores de material reciclável

Os 21 anos de fundação 
da Associação de Catadores de 
Papel, Papelão e Material Rea-
proveitável de Belo Horizonte 
(Asmare) e os 10 anos de fun-
dação do Instituto Nenuca de 
Desenvolvimento Sustentável 
(Insea) e do Movimento Na-
cional de Catadores de Mate-
riais Recicláveis (MNCR) serão 
comemorados com audiência 
pública da Comissão de Par-
ticipação Popular da ALMG. 

Requerimento nesse sentido 
foi aprovado ontem pela co-
missão.

A audiência pública terá 
por objetivo também debater 
o papel dessas entidades na 
defesa dos direitos dos catado-
res e reconhecer seu trabalho 
como agentes ambientais em-
preendedores urbanos, sem-
pre com foco nas ações que 
buscam desenvolvimento e 
inclusão social. Apresentado 

pelo presidente da comissão, 
deputado André Quintão (PT), 
o requerimento atende a solici-
tação do Insea.

Outros três requerimen-
tos foram aprovados na reu-
nião, dois dos quais do presi-
dente André Quintão. Um deles 
propõe a realização de audiên-
cia pública para comemorar os 
10 anos do Fórum Estadual do 
Lixo e Cidadania e para debater 
desenvolvimento sustentável, 

multiculturalismo, empreende-
dorismo e educação ambiental. 
O requerimento atende a soli-
citação do Centro Mineiro de 
Referência em Resíduos. 

O outro propõe a rea-
lização de reunião conjunta 
com a Comissão de Meio Am-
biente com a fi nalidade de 
debater em audiência pública 
a Criação do Parque Estadual 
Serra de Santa Helena, no Mu-
nicípio de Sete Lagoas.

A comissão aprovou 
também requerimento do de-
putado Carlin Moura (PCdoB), 
que propõe a realização de 
reunião conjunta com as Co-
missões de Administração 
Pública e de Segurança Públi-
ca, no município de Montes 
Claros, com a fi nalidade de 
discutir assuntos de interesse 
dos agentes de segurança do 
Sistema Prisional e Socioedu-
cativo do Norte de Minas, em 
especial no que se refere à po-
lítica remuneratória e planos 
de carreira da categoria. 

A solicitação partiu da 
Associação dos Agentes de 
Segurança do Sistema Prisio-
nal e Socioeducativo do Norte 
de Minas.
Presenças – Deputados André 
Quintão (PT), presidente, Car-
lin Moura (PCdoB) e Duarte Be-
chir (PMN).Deputados aprovaram requerimento para realização de audiência pública

Willian Dias

REUNIÃO PREPARATÓRIA

Defi nidos temas e subtemas do
seminário sobre fi m da pobreza

Temas e subtemas do Se-
minário Legislativo “Políticas 
Públicas para Erradicação da 
Pobreza e Enfrentamento das 
Desigualdades Sociais e Regio-
nais” já estão aprovados. Além 
disso, já começaram a desen-
volver seus trabalhos as seis 
Comissões Técnicas Interinsti-
tucionais (CTIs) do evento. 

Todas essas defi nições 
se deram em reunião prepa-

ratória do seminário, ontem, 
na Escola do Legislativo da 
Assembleia Legislativa de Mi-
nas Gerais, que contou com a 
participação de cerca de 70 
representantes de entidades e 
órgãos públicos.

Apesar de os temas e 
subtemas já terem sido defi ni-
dos, outros pontos da minuta 
de regulamento do seminário 
ainda estão em discussão e de-

vem ser aprovados na próxima 
reunião preparatória. Também 
no encontro dessa quinta-feira, 
que contou com a participação 
do deputado André Quintão 
(PT), os participantes recebe-
ram informações sobre textos 
que serão divulgados no hotsi-
te do evento, envolvendo cada 
um dos assuntos abordados.

Em relação às CTIs, fo-
ram defi nidas as pessoas que 

participarão de cada uma, 
bem como os eixos e temas 
que serão tratados nelas. As 
comissões foram numeradas 
seguindo-se a classifi cação 
de temas e subtemas do se-
minário.

O evento terá dois eixos 
principais: Desenvolvimento 
Social e Desenvolvimento Sus-
tentável, ambos com três te-
mas. Íntegra na internet



15 de julho de 2011 sexta-feira – Assembleia Informa • 7SALÁRIO MÍNIMO ESTADUAL

Presidente da ALMG recebe 
reivindicações de centrais sindicais

Em almoço realizado 
ontem, representantes das 
sete centrais sindicais que 
atuam no Estado entrega-
ram ao presidente Dinis Pi-
nheiro (PSDB) uma pauta de 
reivindicações, que inclui a 
criação do salário mínimo 
estadual. 

O encontro, de acordo 
com presidente, representa 
o início de um diálogo pró-
ximo e de longo prazo entre 
o Parlamento e o movimen-
to sindical. “O mínimo que 
a Assembleia pode fazer é 
colocar esse tema em debate 
e chamá-los para aperfeiçoá- 
-lo”, afi rmou o presidente 
aos dirigentes sindicais.

Os estados assumiram 
competência para legislar 
sobre o salário mínimo re-
gional por meio da Lei Com-
plementar Federal 103, de 
2000. Na carta entregue a 
Dinis Pinheiro pelo presiden-
te estadual da Central dos 
Trabalhadores e Trabalhado-
ras do Brasil (CTB), Gilson 
Reis, os sindicalistas argu-
mentam que isso já foi feito 
pelo Paraná, Rio de Janeiro, 

Rio Grande do Sul, Santa Ca-
tarina e São Paulo.

Para iniciar esse debate 
em Minas, as centrais sindicais 
decidiram defl agrar a coleta 
de assinaturas para apresenta-
ção à ALMG de um Projeto de 
Lei de iniciativa popular.

O projeto das centrais 
sindicais estabelece cinco 

níveis de salário mínimo, 
que vão de R$ 650 a R$ 
1.300, conforme a categoria 
profi ssional e o nível de es-
colaridade. 

A proposta prevê ainda 
que os valores serão reajus-
tados na mesma data do sa-
lário mínimo nacional, apli-
cando-se a variação do INPC, 

somada à taxa de crescimen-
to do PIB estadual, no perío-
do dos dois anos anteriores. 
O compromisso do presidente 
Dinis Pinheiro em colocar a 
proposta em discussão foi 
saudado pelos representan-
tes das centrais sindicais 
como um novo marco na re-
lação com a Assembleia.

Assembleia cederá espaço para campanha
Durante o almoço com 

os sindicalistas, o presidente 
atendeu outra das reivindi-
cações apresentadas: a ces-
são de espaço na Assembleia 
de Minas para a realização, 
no dia 18 de agosto, da 1ª 
Plenária Estadual de orga-
nização da campanha O mi-
nério tem de ser nosso. A 
campanha será pela modifi -
cação da regulamentação do 
setor minerário e aumento 
dos royalties pagos pelo se-
tor. Ao comentar o assunto, 
o presidente Dinis Pinheiro 
lembrou o compromisso da 
Assembleia em combater a 
desigualdade social e o en-
fraquecimento da Federação. 
“Temos que utilizar todos os 
instrumentos para combater 
esse quadro”, afi rmou.

Negociação – A terceira rei-
vindicação apresentada pelas 
centrais sindicais foi a inter-
venção da Assembleia para 
viabilizar a negociação entre 
o Governo do Estado e cate-
gorias de servidores em greve. 
O pedido também foi atendi-
do, por meio de articulação 
realizada ontem pelos depu-
tados estaduais, que prevê a 
constituição de uma comis-
são integrada por grevistas e 
representantes do Governo, a 
fi m de discutir termos para o 
encerramento das greves.

A carta recebida por Di-
nis Pinheiro é assinada pela 
CTB-MG, pela Central Geral 
dos Trabalhadores do Brasil 
(CGTB-MG), Central Única dos 
Trabalhadores (CUT-MG), Cen-
tral Sindical e Popular Conlu-

tas-MG, Força Sindical, Nova 
Central Sindical dos Trabalha-
dores (NCST) e União Geral 
dos Trabalhadores. 

Os deputados Celinho 
do Sinttrocel (PCdoB) e Luiz 
Carlos Miranda (PDT), que 
participaram do encontro 
com os sindicalistas, sauda-
ram a decisão do presidente 
de iniciar um diálogo mais 
próximo com o movimento 
sindical. “Estou deputado, 
mas sou mesmo é sindicalis-
ta. Resgatamos hoje a proxi-
midade entre a Assembleia e 
o movimento sindical”, afi r-
mou Celinho.

Também participaram 
do almoço o dirigente da 
Conlutas, Gilberto Gomes; o 
presidente da Nova Central, 
Antônio da Costa Miranda; o 

presidente da Federação dos 
Trabalhadores Rodoviários 
(Fetrominas), José Theodoro; 
o presidente da Força Sin-
dical, Rogério Fernandes; o 
vice-presidente na Nova Cen-
tral, Davi Eliude; o presiden-
te da CUT, Marco Antônio de 
Jesus; o presidente da CGTB, 
Geraldo Grande; o diretor 
da Fetaemg, Pedro Ribeiro; 
a presidente do Sindicato de 
Jornalistas de Minas Gerais, 
Eneida Ferreira da Costa; a 
vice-presidente da CGTB, An-
drea Myrrha de Almeida; a pre-
sidente do Sindicato dos Servi-
dores do Ipsemg (Sisipsemg), 
Antonieta de Faria; o dirigente 
da Nova Central, João Pedro 
Periard; e o secretário de Or-
ganização da Força Sindical, 
Vandeir Messias.

Guilherme Bergaminii

Presidente quer estreitar diálogo entre Parlamento e movimento sindical 
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Reajuste de policiais e criação de cargos
de agente penitenciário aprovados

Foi aprovado em 1o tur-
no, na Reunião Ordinária de 
Plenário de ontem, o Projeto 
de Lei (PL) 2.109/11, do go-
vernador, que concede reajus-
te salarial para policiais civis e 
militares, bombeiros e agentes 
penitenciários. Ontem mesmo, 
o projeto foi apreciado pela 
Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária, que 
emitiu parecer de 2º turno fa-
vorável. Agora, a matéria está 
na pauta do Plenário hoje. 

O reajuste será conce-
dido de maneira escalonada. 
Os servidores terão aumento 
de 10% em outubro de 2011; 
12% em outubro de 2012; 
10% em outubro de 2013; 
15% em junho de 2014; 12% 
em dezembro de 2014; e 15% 
em abril de 2015. Também se-
rão benefi ciados os agentes de 
segurança socioeducativos, as 
carreiras administrativas da 
Polícia Civil e o pessoal civil 
da Polícia Militar. Os inativos 
também serão contemplados 
com o aumento.
Agentes – Também foi aprova-
do em 1o turno o PL 5.092/10, 
do governador, que cria 8.361 
cargos de agente penitenciá-
rio e 116 de gestor ambiental. 

O projeto ainda reajusta 
em 10% o valor da vantagem 
pessoal de servidores da extin-
ta MinasCaixa e faz alterações 
na estrutura da carreira dos 
agentes penitenciários. Além 
disso, altera a Lei 15.462, de 
2005, de modo a permitir o 
ingresso de servidores efetivos 
em cargos atualmente ocupa-
dos por contratados na Funda-
ção Helena Antipoff. 

A FFO também avaliou 
a matéria em 2º turno ontem 
mesmo, liberando-a nova-
mente para o Plenário, agora 
em 2º turno. 

O PL 5.092/10 também 
regulariza a carreira dos ser-
vidores da Fundação Hidroex, 
da Agência RMBH, da Agência 
Reguladora dos Serviços de 
Água e Esgoto (Arsae-MG), 
das Secretarias de Estado de 

Trabalho e Emprego e da Casa 
Civil e Relações Institucionais. 
Ele ainda regulariza a situação 
da vantagem pessoal recebida 
por servidores do Instituto de 
Previdência dos Servidores do 
Estado (Ipsemg). Além disso, 
estabelece licença especial 
para servidores cedidos para 
Oscips e estende o pagamen-
to do prêmio por produtivida-
de aos dirigentes de órgãos 
estaduais contratados tempo-
rariamente.

Outra mudança trazida 
pelo PL 5.092/10 é a possi-
bilidade de redução da carga 
horária dos enfermeiros da 
Fundação Hospitalar de Minas 
Gerais (Fhemig), de 48 para 
30 horas semanais, com redu-
ção proporcional de salário. 
Funapec – Outra proposição 
aprovada em 1o turno e com 
parecer de 2º turno da FFO, é 
o PL 6/11, do governador, que 
regulariza a situação dos se-
gurados do Fundo de Assistên-
cia ao Pecúlio dos Servidores 
do Estado (Funapec). O obje-
tivo é incluir entre os benefi -
ciários desse fundo servidores 
municipais contribuintes de 

pecúlio e seguros, segurados 
afastados do serviço público 
que permanecerem recolhendo 
a contribuição para o Ipsemg 
e servidores da Justiça não re-
munerados pelo Estado.
Tribunal de Contas – Foi 
aprovado em 1o turno o PL 
717/11, do Tribunal de Contas 
do Estado (TCE), que altera a 
estrutura de cargos de direção 
e assessoramento do órgão. O 
projeto cria 41 cargos de pro-
vimento em comissão de dire-
ção, chefi a e assessoramento 
do Tribunal. Além disso, cria 
cargos de assistente adminis-
trativo e funções gratifi cadas, 
sem especifi car a quantidade. 
O número de cargos e grati-
fi cações será calculado com 
base num sistema de pontos, 
e será determinado em regula-
mento do próprio TCE.

O projeto foi aprovado 
na forma do substitutivo no 

1, que extingue os cargos de 
diretor de Informática e di-
retor da Escola de Contas e 
cria uma função gratifi cada 
para o advogado-geral adjun-
to do TCE. O novo texto tam-
bém estabelece que o grau de 

complexidade das atribuições 
dos cargos e funções tratados 
no projeto será fi xado em ato 
normativo próprio. 

Depois de votado em 
1º turno no Plenário, o PL 
717/11, passou em 2º turno 
pela Comissão de Adminis-
tração Pública, que aprovou 
parecer favorável. Com isso, 
análise fi nal do Plenário pode 
ser feita hoje.  
Transporte de minério – O 
Plenário votou também o 
PL 1.759/11 (1º turno), do 
governador, que autoriza a 
cessão de parte da Estação 
Ecológica de Arêdes, entre 
Itabirito e Ouro Preto, para 
a construção de uma via al-
ternativa para o transporte de 
minério de ferro pelas mine-
radoras Vale e MBR. 

O Estado cederá uma 
área de 9,33 hectares, e em 
troca receberá das mine-
radoras 38,7 hectares, que 
serão incorporados à área 
de preservação. Logo após 
de votado em Plenário, a 
Comissão de Meio Ambiente 
mostrou-se favorável à ma-
téria em 2º turno. 

Guilherme Dardanhan

Deputados conversam com grevistas. Com abertura de negociações, obstrução foi fi nalizada
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Ao todo, 19 projetos foram aprovados na reunião da tarde

Doação de imóvel à Petrobras 
passa em segundo turno

Foi aprovado ontem 
no Plenário, em 2o turno, 
o PL 2.088/11, do gover-
nador, que autoriza doação 
de imóvel do Estado à Petro-
bras em Uberaba (Triângulo 
Mineiro). No terreno, de um 
milhão de metros quadrados, 
será instalada uma fábrica 
de amônia, matéria-prima 
para a produção de fertili-
zantes. 

O projeto foi aprova-
do com a emenda no 1, que 
inclui cláusula de reversão 
do imóvel ao patrimônio do 
Estado se não lhe for dada 
a destinação prevista até o 
final de 2014.

Também foi aprovado 
em 2o turno, sem novas al-
terações, o PL 974/11, do 
deputado Tiago Ulisses (PV), 
que autoriza doação de imó-

vel do Estado ao município 
de Cachoeira de Minas (Sul). 

Outro projeto aprovado 
em 2o turno é o PL 1.231/11, 
do deputado Leonardo Morei-
ra (PSDB), que altera a desti-
nação de imóvel doado pelo 
Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER-MG) ao 
município de Pimenta (Cen-
tro-Oeste). 

Com a alteração, o 
terreno poderá ser utilizado 
para a construção de uma 
creche e de um centro de 
apoio ao agricultor e para 
o desenvolvimento de ativi-
dades de interesse público. 
O projeto foi aprovado com 
a emenda no 1, que inclui 
cláusula de reversão do ter-
reno, caso não lhe seja da-
da a destinação prevista na 
lei no prazo de três anos.

Alair Vieira

• PL 1.064/11 (2º turno), 
do presidente da ALMG, de-
putado Dinis Pinheiro (PS-
DB), que institui a Política de 
Educação para o Trânsito. O 
projeto foi aprovado na for-
ma do vencido, ou seja, sem 
novas alterações ao texto vo-
tado em 1o turno.
• PL 355/11 (1º turno), do 
deputado Fred Costa (PHS), 
que fi xa prazo de sete dias 
para as operadoras de TV a 
cabo efetuarem a interrupção 
do serviço, quando solicitada 
pelos assinantes. 
• PL 636/11 (1º turno), 
dos deputados Antônio 
Carlos Arantes (PSC) e Fa-
biano Tolentino (PRTB), 
que estabelece normas 
higiênico-sanitárias para a 
produção de leite de cabra e 
de ovelha e seus derivados. 
O projeto foi aprovado na 
forma do substitutivo no 2, 
que estabelece exigências, 
como atestado de sanidade 
do rebanho, testes de qua-
lidade do leite e regras para 
ordenha, benefi ciamento e 
pasteurização do leite. Por 
outro lado, o novo texto as-
segura aos produtores assis-
tência técnica adequada para 
os cuidados com o rebanho. 
• PL 936/11 (1º turno), 
do deputado Antônio Júlio 
(PMDB), que torna obriga-
tório o oferecimento de car-
dápios em braille em bares 
e restaurantes. O projeto foi 
aprovado com as emendas nos 
1 e 2. A primeira prevê que 
os infratores da futura lei es-
tarão sujeitos às penalidades 
previstas no Código de Defe-
sa do Consumidor. A segunda 
estende aos hotéis a exigên-
cia dos cardápios em braille.
• PL 1.220/11 (1º turno), 
do deputado Leonardo Mo-
reira, que trata da divulga-
ção de informações sobre as 
pessoas homenageadas com 
seus nomes em escolas esta-

Outros projetos aprovados: 
duais. O projeto foi aprovado 
na forma do substitutivo no 1, 
que determina que o Executi-
vo divulgará informações so-
bre as pessoas que dão nome 
a estabelecimentos, institui-
ções e imóveis públicos. 
• PL 1.801/11 (1º turno), 
do deputado André Quintão 
(PT), que determina que a 
transferência programada 
de recursos do Estado para 
serviços socioassistenciais 
municipais, prevista na Lei 
12.262, de 1992, seja auto-
mática. O projeto foi aprova-
do na forma do substitutivo 
no 1, que faz correções for-
mais, sem alterar o conteúdo 
do texto original.
• PL 326/11 (1º turno), 
do deputado Sargento Ro-
drigues (PDT), que obriga 
a notifi cação, aos órgãos 
de segurança pública, do 
ingresso de vítimas de aci-
dentes com armas na rede 
de atendimento à saúde. O 
projeto foi aprovado na for-
ma do substitutivo no 1, que 
determina também a notifi -
cação de vítimas de violên-
cia com armas. A emenda 
no 1, também aprovada, faz 
uma correção técnica, sem 
alterar o conteúdo original 
do projeto.
• PL 713/11 (1º turno), 
do deputado Wander Borges 
(PSB), que benefi cia o muni-
cípio de Raul Soares (Zona da 
Mata).
• PL 823/11 (1º turno), do 
governador, que benefi cia o 
município de Itueta (Vale do 
Rio Doce).
• PL 824/11 (1º turno), do 
deputado Zé Maia (PSDB), 
que benefi cia o município de 
Fronteira (Triângulo Mineiro).
• PL 846/11 (1º turno), 
do deputado Delvito Alves 
(PTB), que benefi cia a Asso-
ciação dos Produtores Rurais 
da Fazenda Pico, em Unaí 
(Noroeste do Estado).
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Negociação
A greve dos servidores tam-
bém foi tema de discurso do 
deputado Paulo Lamac (PT). 
Ele afi rmou que o trabalho dos 
deputados começa agora, com 
a abertura do diálogo entre as 
partes. Segundo o parlamen-

Reivindicação
O deputado Rogério Correia 
(PT) lembrou que a secretária 
de Planejamento e Gestão, Re-
nata Vilhena, esteve na Assem-
bleia Legislativa ontem para 
conversar com integrantes do 
bloco Minas Sem Censura. O 

parlamentar afi rmou que, na 
conversa, foi solicitado que o 
Estado negocie com os profes-
sores para que a pauta possa 
ser desobstruída. Rogério tam-
bém explicou que as críticas ao 
Choque de Gestão do Governo 
do Estado são feitas não pelo 

fato de os grevistas estarem 
presentes no Plenário, mas sim 
para mostrar que esse plano foi 
superado. O deputado afi rmou 
que não se pode carimbar os 
servidores com a política neo-
liberalista implantada nos oito 
anos de governo tucano.

Expectativa
O deputado Carlin Moura 
(PCdoB) foi à tribuna para de-
fender a criação de grupo pa-
ra intermediar a negociação 
entre o Legislativo, o Execu-
tivo e os professores. O parla-
mentar afi rmou que, desde a 

última segunda feira (11/7), 
vem se esforçando para dia-
logar com o Estado. Mas, só 
ontem, viu a possibilidade de 
sucesso na negociação. Carlin 
também defendeu a criação 
de um fundo com recursos 
para garantir o pagamento 

do piso aos servidores e a 
aplicação de 10% do PIB 
na educação. Em aparte, o 
deputado Duílio de Castro 
(PMN) disse que o salário 
e as condições oferecidas 
atualmente aos professores 
não são atraentes.

Luta
O deputado Sargento Rodri-
gues (PDT) disse que, mesmo 
sendo da base de Governo, seu 
partido apoiará os servidores 
em greve. “Todo trabalhador 
tem direito de lutar por dig-
nidade”, afi rmou. O parlamen-
tar afi rmou ainda que com-

preende a reivindicação dos 
professores e lembrou que, 
em 1997, policiais realizaram 
uma paralisação histórica no 
Estado. “Essa luta dos profes-
sores é legítima porque o que 
eles pedem é algo que já está 
previsto em lei”. Ele ressaltou 
também a importância das 

manifestações: “assim, os par-
lamentares se sensibilizarão e 
se sentirão motivados a lutar 
pelo direito do cidadão”. Em 
aparte, o deputado Luiz Carlos 
Miranda (PDT) concordou com 
o colega e afi rmou que o par-
tido nunca votará contra os 
direitos dos servidores.

tar, a oposição está disposta 
a ajudar o Governo nas nego-
ciações. Lamac lembrou que a 
pauta do Plenário estava blo-
queada há vários dias e assim 
permaneceria se um acordo 
não tivesse sido realizado. O 
deputado disse acreditar na 

boa intenção do governador 
para poder negociar a greve. 
Em aparte, o deputado Adelmo 
Carneiro Leão (PT) disse que 
ninguém disputará um con-
curso que não proporcione um 
salário digno e não ofereça 
sequer um  plano de carreira.

Indicações para entidades aprovadas
Os parlamentares apro-

varam ontem 22 indicações 
de dirigentes de entidades 
estaduais. Todos eles já ha-
viam sido sabatinados por 
comissões especiais da As-
sembleia de Minas.
• Antônio Abrahão Caram 
Filho para a Agência Regula-
dora dos Serviços de Água e 
Esgoto (Arsae-MG);
• Jorge Periquito para a 
Fundação de Educação para 
o Trabalho (Utramig);
• José Geraldo Oliveira Silva 
para a Fundação Educacional 
Caio Martins (Fucam);
• Ana Maria Pacheco para a 
Fundação de Arte de Ouro 

Preto (Faop);
• Carlos Alberto Pavan Al-
vim para a Imprensa Ofi cial;
• Coronel Eduardo Mendes 
de Souza para o Instituto de 
Previdência dos Servidores 
Militares (IPSM);
• Altino Rodrigues Neto 
para o Instituto Mineiro de 
Agropecuária (IMA);
• Luiz Afonso Vaz de Oliveira 
para a Fundação Ruralminas;
• Irene de Melo Pinheiro pa-
ra a Fundação Helena Anti-
poff;
• Jomara Alves da Silva para 
o Instituto de Previdência 
dos Servidores de Minas Ge-
rais (Ipsemg);

• Fernando Vieira Cabral pa-
ra o Instituto Estadual do 
Patrimônio Histórico e Ar-
tístico (Iepha);
• Marcílio César de Andrade 
para a Fundação Cetec;
• Camilo Fraga Reis para a 
Agência de Desenvolvimen-
to da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte (Agência 
RMBH);
• Márcio Affonso Ortiz Go-
mes para o Instituto Estadu-
al de Florestas (IEF);
• Cláudia Lúcia Leal Werneck 
para o Instituto de Geociên-
cias Aplicadas;
• Rúbio de Andrade para o 
Instituto de Desenvolvimen-

to do Norte e Nordeste do 
Estado (Idene);
• Antônio Carlos Tardeli para 
o Departamento Estadual de 
Telecomunicações (Detel);
• Ricardo Afonso Raso para 
a Administração dos Está-
dios de Minas Gerais (Ade-
mg);
• Paulo Roberto Menicucci 
para a Loteria Mineira;
• Júnia Guimarães Mourão 
Cioffi  para a Fundação He-
mominas; 
• Ivonei Abade Brito para o 
Instituto de Terras (Iter);
• Célia Pimenta Barroso Pi-
tchon para a Ouvidoria-Geral 
do Estado.
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GERAÇÃO
Na sua segunda edição, o Geração fala sobre esporte e traz como convidado o nadador Rodrigo 
Castro, do Minas Tênis Clube. Ele conversa sobre Olimpíadas, o tempo que treinou nos EUA e 
a carreira com os alunos da Escola Municipal Geraldo Teixeira da Costa, o GeTeCo. É do GeTeCo 
também que sai o personagem do quadro Login: o estudante Wiusmarques, que luta para se 
tornar um jogador de vôlei profi ssional. A estreia do programa é no sábado às 19h, com reprises 
domingo ao meio-dia e meia e segunda, às 13h.

SALA DE IMPRENSA
 Os seis primeiros meses do governo Dilma é tema do Sala de Imprensa desta semana. O pro-
grama recebe Carla Kreefft, editora do jornal O Tempo, Alessandra Mello, repórter do Estado 
de Minas, e Orion Teixeira, que é blogueiro e foi editor de política do Hoje em Dia. O Sala de 
Imprensa vai ao ar nesta quinta às 21h, sexta, às 12h, sábado, às 21h, e domingo, às 18h.

MEMÓRIA E PODER
O Memória e Poder desta semana traz o depoimento de uma vida ligada a uma prática da me-
dicina que salva muitas vidas, no Brasil: a doação de sangue. O hematologista Romeu Ibrahim 
de Carvalho conta as experiências que o guiaram ao reconhecimento profi ssional. O médico fala 
ainda sobre como a doação de sangue remunerada passou a ser proibida no país e de como 
foi a chegada do vírus HIV em Minas Gerais. Estreia, sábado, às 20h. Horários alternativos: 
Domingo,15h30. Segunda-feira, 0h.Terça-feira, 21h. Quarta-feira, 12h.

TV ESCOLA
Esta semana o TV Escola traz as aulas do segundo módulo. O autor detalha momentos distintos 
do Império, da proclamação da Independência ao Período Regencial: os confl itos populares, o 
tráfi co negreiro, a primeira Constituição do País, o surgimento das Assembleias Provinciais e o 
posicionamento de Minas Gerais entre os vários confl itos desse período. De segunda a sexta: 
6h, 13h30 e 23h. Nos sábados, 8h30, e domingos, 22h, você confere uma resenha semanal.

Destaques do fi m de semana

 7h Parlamento Brasil

 7h30 Horário Reservado à Câmara Municipal de Belo Horizonte / 
Assembleia Debate

 8h30 TV Escola – Teleaulas do Módulo II

 9h45 Comissão de Assuntos Municipais (reprise) – Software de 

Gestão Municipal

 13h  Resenha (Inédito) – Retrospectiva do noticiário da semana

 13h30 Brasil Eleitor (Inédito) 

 14h Panorama – Doenças do sangue

 14h30 Pensando em Minas – Formação do Povo Mineiro: Antes das 

Minas Gerais, com Adriana Romeiro 

 15h20 Palestra – A Lei a serviço do cidadão

 16h Zás – Banda Rockerama 

1 6h30 Via Justiça – Tendências do Direito Penal Brasileiro 

 17h Mundo Político – Retrospectiva da semana

 17h30 Horário Reservado à Câmara Municipal de Belo Horizonte / 
Sala de Imprensa

 18h30 Resenha

 19h Geração – Rodrigo Castro (estreia) 

 19h30 Zás – Banda Rockerama   

 20h Memória e Poder – Romeu Ibrahim de Carvalho

 21h Sala de Imprensa – 6 Anos do Governo Dilma

 22h Panorama – Doenças do sangue

 22h30 Assembleia Debate – Triângulo Mineiro

 23h30 Segunda Musical – Hélcio Vaz, Fernanda Cristine, Laura Atzingen 

e Valéria Gazire 

 0h Plenário (reprise) – Reunião Ordinária do dia 12/7

 2h30 Fórum Democrático para o Desenvolvimento (reprise) – Painel 

“ Desenvolvimento Econômico e Inovação”

 5h10 Palestra: Avaliação e Fiscalização de políticas públicas com foco 

em resultado

 6h30 Brasil Eleitor

 7h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte / Segunda 
Musical / Mundo Político

 8h Resenha

 8h30 Zás – Banda Rockerama 

 9h Comissão de Assuntos Municipais (reprise) – Falsos condomí-

nios em Lagoa Santa 

 11h Memória e Poder (reprise) – Eliseu Resende 

 12h Brasil Eleitor

 12h30 Geração – Rodrigo Castro 

 13h Assembleia Debate – Triangulo Mineiro 

 14h Panorama – Cursos de Direito 

 14h30 Resenha 

 15h Segunda Musical – Hélcio Vaz, Fernanda Cristine, Laura Atzingen 

e Valéria Gazire

 15h30 Memória e Poder – Romeu Ibrahim de Carvalho

 16h30 Pinga-Fogo 

 17h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte / Brasil Elei-
tor / Mundo Político

 18h Sala de Imprensa – 6 Meses do Governo Dilma 

 19h Minas é Muitas (reprise)– Carmo do Cajuru

 20h Comissão  de Defesa do Consumidor (reprise) – Problemas com 

a operadora TIM

 22h TV Escola – Teleaulas do Módulo II

 22h30 Via Justiça – Tendências do Direito Penal Brasileiro

 23h Brasil Eleitor

 23h30 Mundo Político

 0h Zás – Banda Rockerama 

 0h30 Plenário (reprise) – Reunião Ordinária de 13/7

 2h Fórum Democrático para o Desenvolvimento – Painel “Defesa 

Social”

 6h TV Escola – Teleaula 11/ Módulo III – Governo Provisório: A 

instauração do Federalismo e o enfraquecimento dos municípios

sábado domingo
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE

ORDEM DO DIA

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte / Mundo 
Político / Brasil Eleitor

 7h30 Repórter Assembleia (reprise)

 8h Mundo Político 

 8h30 Panorama (reprise de 3ª) – Pesca amadora 

 9h  Assembleia ao Vivo 

 12h  Sala de Imprensa (reprise) – 6 Meses do Governo Dilma

 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola – Teleaula 10 / Módulo II – O Cenário Ideológico em 

1889: Positivismo, Evolucionismo e Corporativismo Militar

 13h45 Debate Público: Mulheres e Reforma Política (reprise)

 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte / Mundo 
Político / Brasil Eleitor

 19h Panorama (reprise de 3ª) – Pesca amadora 

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

e as principais notícias do Estado

 19h55 Trabalho de Base 

 20h Segunda Musical (inédito) – Hélcio Vaz, Fernanda Cristine, 

Laura Atzingen e Valéria Gazire 

 20h30 Parlamento Brasil 

 21h Assembleia Debate – Triângulo Mineiro

 22h Repórter Assembleia 

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

sobre a movimentação política no País

 23h TV Escola – Teleaula 10 / Módulo II – O Cenário Ideológico em 

1889: Positivismo, Evolucionismo e Corporativismo Militar

 23h15 Via Justiça (inédito) – Tendências do Direito Penal Brasileiro

 23h45  Zás (inédito) – Banda Rockerama 

 0h15 Sala de Imprensa – 6 Meses do Governo Dilma 

 1h15 Brasil Eleitor

 1h45 Repórter Assembleia (reprise)

 2h15 Palestra: Representação Democrática, com Fátima Anastasia 

 4h15 Pensando em Minas – Formação do Povo Mineiro – Território e 

Geopolítica nas Minas Gerais do século XIX, com Haruf Salmen 

Espíndola 

 6h30 Brasil Eleitor

9 horas

• Reunião Extraordinária (Plenário) 

9h30

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

14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30

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

20h30

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

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

Reunião Ordinária (14 horas)
PL 1.697/11

Do governador, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da 
lei orçamentária para o exercício financeiro de 2012 e dá outras 
providências. Discussão em turno único

PL 5.092/10
Do governador, que cria cargos e altera a estrutura da carreira 
Agente de Segurança Penitenciário, modifica 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). Discussão em 2º turno

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 ou-
tras providências (Urgência). Discussão em 2º turno

PL 2.109/11
Do governador, que reajusta os valores das tabelas de vencimento 
básico das categorias que menciona. Discussão em 2º turno

PL 6/11
Do governador, que dá nova redação ao art. 4º da Lei 18.682/09 
e dá outras providências (regulariza a situação de segurados do 
Funapec e cria a taxa de administração para o referido fundo). 
Discussão em 2º turno

PL 355/11
Do deputado Fred Costa, que fixa prazo para que as operadoras de 
TV a cabo efetuem a interrupção do serviço quando solicitada pelo 
usuário. Discussão em 2º turno

PL 636/11
Dos deputados  Antônio Carlos Arantes e Fabiano Tolentino, que 
dispõe sobre as condições higiênico-sanitárias da produção arte-
sanal de leite de cabra e ovelha e seus derivados. Discussão em 
2º turno

PL 713/11
Do deputado Wander Borges, que autoriza o Poder Executivo a 
doar ao município de Raul Soares o imóvel que especifica. Discus-
são em 2º turno

PL 717/11
Do Tribunal de Contas, que altera a estrutura de cargos de direção 
e assessoramento do TCE e dá outras providências. Discussão em 
2º turno

PL 823/11
Do governador, que  autoriza o Poder Executivo a doar ao Muni-
cípio de Itueta o imóvel que especifica. Discussão em 2º turno

PL 824/11
Do deputado Zé Maia, que autoriza o Poder Executivo a doar ao mu-
nicípio de Fronteira o imóvel que especifi ca. Discussão em 2º turno

PL 846/11
Do deputado Delvito Alves, que autoriza o Poder Executivo a doar 
o terreno que especifica à Associação dos Produtores Rurais da 
Fazenda Pico. Discussão em 2º 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 providên-
cias. Discussão em 2º turno

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


