Lei garante exames de acuidade
visual e auditiva em escolares
As cst·olas públicas e particul:::res de
ensino do E~tado estarão obrigadas a
realizar, gratuitamente, exames de acui·
dade vi:;ual e auditiva em lOdos os
~!unos ó
prt:.escola c do 1.'1 Grau.
A dcficiêuciu visual 0:.1 auditiva, uma
vez constatada, deverú ser comuni·
cada aos pais do aluno, os quais
serào orientados quanto ao cncami·
nh:unento d:. criança para tratamento
especiiico.
A decisão, que será transformada
em lei, fc.oi tomada pelo Plenário da
Assembléia Legislativa, na reunião
extraordinária de 0:1tem, pela manhã,
quandu 43 deputados rcjdtaram o
veto ào governador do Estado à Pro·
posição de Lei n." 11.509, do d.~pu·
ta do José I'vlilnão (PS.J..lil). O go-.u·
nadar dispJrá de 48 horas para promulgar il !<:i, e, se nüo o fizer, .a
promulgaç:io será feita pelo prt•sidcate da As:;embléia Legislativa, de acor·
do com a ConstituiçJo Est 'ldual.
Sem equipamentos
O governadc•r do Estado vetou a
sob a alegação de que o Executivo nio dispõe de mínimo apare·
lhamento e equipamento para reali·
zar exames dessa natureza, em razão
ainda da grande demanda da área
escolar em todo o território mineiro.
Contrariando a dccisiío govcrnament:.tl,
que tcvo o apoio de apenas 12 de.
putados, a maioria, entendendo o
ma~úrb

alcance social da matéria, decidiu
aprová-la, inclusive com a emenda do
deputado José Leandro (PL), que
estendeu o benefício ao3 alunos da
rede particular de ensino.

Monumento natural
Na mesma reunião, os deputado:;
mantiveram o veto do governador ao
Projeto de Lei n. 0 11.513, do deputudo Mauro LoJo, atual s·:x:rct:irio de
Estado da Habitaçiio, que pr-::r1Jr.ha
o estabelecimento do concc:jto de mo·
numcnto natural, sob proteção especial, os sítios c<.r:!l caract0rí~ticas de
belez.l, de valo:-.::s históricos, arqueo.
lógicos, espeleológicos, p:1leontol6gicos,
geo!ógicos ou turísticos.

Nas razões ào veto, o governador
do Estnrlo alegou que a dC'finir,::io de
competência pura os monum~n~o:; na·
tum:s é atribuída ao Cc!1sclh0 Esta·
du~l de Política Ambit:nt:1l Cop:~m.
O veto foi mantido por 32 votos (s:lo
n<:!ccssários 39) con tr[n !os c 26 a f r
vor. A Comissão bpccial perucLl pra ·
zo para emitir parecer sobre a ma·
téria. O prcs!dcntc da Assembléia,
deputado Romeu
uciroz1 . d0signou o
deputado o crto Am:u>1l (PTll) para
emitir parecer oral. Amaral deu pa.
rcccr contrário à aprovação do projeto, alegando, a ncccssidad~ dr uma
definição mais c~pccffica para os monumento:. naturais.
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