
Primeiro dia de debates leva cerca de 700 participantes
ao Plenário da Assembléia

das regiões. Além das expo- grupos de discussão.
sições, estão funcionando (Página 6, 7 e 8)
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r	Criação de novas regiões itctolitanas

exige respeito a critérios existentes
Marcelo Metzker

Ao discutir a criação de
novas regiões metropolita-
nas, especialistas, técnicos,
deputados foram unânimes
em estabelecer como prio-
ridade a definição de crité-
rios mais objetivos. No pri-
meiro dia de palestras e de-
bates, foi feito o histórico
sobre a metropolização no
País, sua sustentação jurídi-
ca, bem como traçados di-
agnósticos para essa forma
de organização política e
administrativa. Os debates
prosseguem hoje, com a dis-
cussão sobre os aspectos fí-
sicos, sociais e econômicos

Taxa de incêndio, em turno único, trava
pauta do Plenário a partir de hoje

O Projeto de Lei (PL)
1.078/2003, que cria a Taxa de
Serviço Potencial de Extinção
de Incêndio, trava a pauta de
Plenário a partir de hoje, com
discussão e votação em turno
único. Por estar em regime de
urgência, e a tramitação não ter

sido concluída em 45 dias, a
proposição terá sua análise em
Plenário priorizada, ou seja, ne-
nhuma matéria poderá ser
apreciada antes. Integrante do
pacote de seis projetos do go-
verno que alteram a legislação
tributária, oPL 1.078/2003 tra-

ta também da Taxa Judiciária,
que tem valores reajustados,
e da cobrança de taxas pela
PM, Corpo de Bombeiros e
Detran. De acordo com o Re-
gimento Interno, o projeto
poderá ficar em discussão por
quatro reuniões. (Página 9)

Comissões discutem anel rodoviário, saúde e escola família agrícola
Quatro reuniões com convidados vão ser
realizadas hoje, na Assembléia Legislativa.
As 10 horas, no Plenarinho III, os
deputados da Comissão de Segurança
Pública debatem a exploração florestal em
área de preservação ambiental nos
municípios de São João do Manteninha e
Nova Belém, no Leste de Minas. A tarde,
às 14h30, a Comissão de Saúde estará
em Corinto discutindo a reabertura do

bloco cirúrgico da Santa Casa da cidade.
Já no Plenarinho III, às 15 horas, a
Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial avalia a situação das
escolas-famílias agrícolas. Logo em
seguida, às 15h30, no Plenarinho IV, a
Comissão Especial do Anel Rodoviário
realiza reunião ordinária para discutir o
Anel Viário de Contorno Norte da RMBH
(Agenda)



obram financiamento e
em infra-estrutura

Alair Vieira

Deputados e técnicos ouvem queixas e sugestões de produtores de Capelinha

lação de posto meteoroló- ção da legislação trabalhis-
gico na cidade e a adequa- ta para os agricultores.

Café impulsionou economia na região

Associação precisa fazer
cadastro dos refugiados

Márcia Martini alertou, têm uma rede de solidarie-
no entanto, para a necessida- dade cristã. O representan-
de de pensar e propor polí- te do Instituto Marista,
ticas públicas para refugia- Marcos Godinho, falou so-
dos, porque vêm aí outras bre as possibilidades de in-
nacionalidades, como os co- clusão produtiva dos refu-
lombianos. Durval Ângelo giados a partir desse cadas-
formulou à Associação dos tro e lembrou que a Associ-
Refugiados Africanos no Bra- ação de Voluntários do Ser-
sil (Arab) a necessidade de viço Internacional (AVSI),
traçar um perfil de cada re- entidade italiana, também
fugiado, contendo sua ori- poderia ajudar.
gem, idade, família, profis- Marcos Manoel Fernan-
são, o curso que deseja fazer, do, presidente da Arab, dis-
o emprego que almejaria e o se que a questão da educa-
que aceitaria, etc. Os 60 que ção superior está bem enca-
moram em Minas provêm de minhada com a UFMG e com
Angola, Guiné-Bissau, Ca- a Universidade Federal de
marões, Quênia e Gana.	Juiz de Fora, e que inclusive

Durval Angelo convocou há 30 deles com bolsas da
também para a reunião re- Fundação Mendes Pimentel.
presentantes dos maristas e Podem morar nos alojamen-
dos agostinianos, que man- tos, mas têm que pagar.

Você já abriu seu correio eletrônico hoje]
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As condições de sobrevi-
vência dos 60 refugiados afri-
canos que moram em Minas
Gerais são graves e muitos
deles estão passando fome. O
presidente da Comissão de
Direitos Humanos da Assem-
bléia Legislativa, deputado
Durval Angelo (PT), anunciou
ontem, na Secretaria Munici-
pal de Direitos da Cidadania,
que conseguiu, emergencial-
mente, no Supermercado
Carrefour, cestas básicas para
os africanos que têm família
para sustentar.

O objetivo da reunião era
discutir, com as universidades,
o poder público e entidades
de solidariedade, a questão
do acesso à formação superi-
or e ao trabalho durante a per-
manência dos refugiados no
Brasil, mas serviu para desa-
bafos de alguns deles quanto
à situação em que vivem: sem
moradia, sem trabalho, sem
alimentação e enganados por
suas próprias embaixadas, que
se recusam a enviá-los a ou-
tros países onde possam ter
melhores chances.

"O Estatuto dos Refugia-
dos da ONU, do qual o Brasil
é signatário, estabelece o ple-
no direito ao emprego. Quan-
to à educação, eles sequer pre-
cisam fazer o vestibular", dis-
se Durval Angelo, fazendo
contraponto com a acolhida e
a proteção que os refugiados
brasileiros encontraram em
países como a França e Cuba,
durante o período militar.

Duas possibilidades surgi-
ram durante a reunião. A pri-
meira, apontada pelo repre-
sentante da Secretaria Muni-
cipal de Direitos da Cidada-
nia de Belo Horizonte, Paulo
Bresser, poderá permitir que
os africanos sejam absorvidos
em contratos temporários nos

Agricultores (
investimentos

Em reunião da Comissão
Especial da Cafeicultura Mi-
neira, ontem, em Capelinha,
no Vale do Jequitinhonha, os
cerca de 70 agricultores pre-
sentes reivindicaram o au-
mento dos financiamentos no
setor cafeeiro e dos investi-
mentos em infra-estrutura
para produção na região. En-
tre as reclamações, estão a
falta de crédito e sua insufi-
ciência para custear a produ-
ção. Segundo os produtores,
o volume de crédito disponí-
vel atende somente 5% dos
produtores da região e que o
valor de R$ 1 mil por hectare
para o financiamento da pro-
dução não cobre o custo de
R$ 3 mil. Além disso, os pro-
dutores reclamam que o café
produzido na região é comer-
cializado pelas empresas do
Sul de Minas, perdendo, assim,
divisas com impostos.

Para que os recursos arre-
cadados fiquem na região, os
produtores alertaram que é
preciso investir em infra-es-
trutura no armazenamento e
na comercialização do café.
Como exemplos, os produto-
res informaram que as estra-
das vicinais são ruins, que
muitas cidades não têm aces-
so asfaltado, muitas fazendas
não possuem rede elétrica e
que a assistência técnica da
Emater não consegue atender
os produtores da região.

Essas reclamações foram
encabeçadas pelo presidente
da Cooperativa de Crédito
de Capelinha, lêsser Cunha
Lauar, que falou em nome dos
produtores da região. Ele en-
tregou aos deputados docu-
mento com a pauta de reivin-
dicação, que inclui linha de
crédito específica para agri-
cultura familiar e para peque-
nas propriedades, eletrifica-
ção rural, pavimentação das
rodovias, melhoria das estra-
das vicinais e financiamento
para investir em programas
de armazenamento e certifi-
cação do café. Além disso, os
agricultores pedem a insta-

A região produz o café
arábica que é sua principal
atividade econômica. Essa
produção começou anos 70,
quando os cafeicultores do
Sul de Minas vieram para o
Vale do Jequitinhonha fugin-
do das geadas. Nessa época,
o governo criou o Plano de
Revigoramento do Café. Nos
anos 80, com a chegada de
novas empresas e o incentivo

Para o deputado José
Henrique (PMDB), o problema
do café no Vale do Jequiti-
nhonha não é diferente de ou-
tras regiões produtoras do Es-
tado. Ele afirmou ser contra
conceder subsídios, principal-
mente porque, segundo ele, o
governo não tem dinheiro, e
que o País é contra tal política
praticada por outras nações. O
deputado Carlos Pimenta
(PDT) também disse que o sub-
sídio em dinheiro não é neces-
sário. "Precisamos investir em
infra-estrutura porque o
Jequitinhonha deve ser desco-
berto como uma região pro-
missora", analisou o deputado.

A deputada Vanessa Lucas
(PSDB) informou que vai pe-
dir ao governador que a região
seja a primeira beneficiada no
projeto de eletrificação rural no

de prefeituras locais, a área
plantada de café aumentou,
mas no final da década a cri-
se começou com a extinção do
Instituto Brasileiro do Café
(IBC) e a redução de subsídi-
os. Desde essa época, então,
o café passa por uma crise,
com a baixa do seu preço, que
gira hoje em torno de R$ 160
a saca, sendo que o custo da
produção é de R$ 200.

Estado, o Clarear. Já o deputa-
do Laudelino Augusto (PT) de-
fendeu o governo Lula, que foi
criticado pela falta de política de
financiamento agrícola, ao dizer
que no dia 6 de outubro começa-
ram a ser liberados os recursos
para o Pronaf Café (Programa de
Financiamento da Agricultura
Familiar para a Cafeicultura).

O governo estadual foi de-
fendido pelo deputado Paulo
Piau (PP), presidente da comis-
são, ao destacar a criação da
Secretaria Extraordinária para
o Desenvolvimento dos Vales
do Jequitinhonha e Mucuri e
do Norte de Minas. Ele lem-
brou também que uma das
metas do governo é levar pavi-
mentação a todas as estradas de
acesso dos municípios mineiros.
(Confira requerimentos apro-
vados na internet)

Especial da
Cafeicultura

Grande
produtora
A região Norte e
Nordeste do Estado -
a Chapado de Minas -
tem 176 municípios
produtores de café,
numa área plantada
de 57 mil hectares,
com seis mil
cafeicultores, que
geram 40 mil
empregos diretos, e
com previsão de
produzir 672 mil
socos esse ano.
Somente em
Capelinha e região
estão três mil
produtores que geram
10 mil empregos
diretos e indiretos. No
Vale, 80% dos
produtores são
pequenos
proprietários de terra

Participaram da
reunião os
deputados Paulo
Piou PP),
presidente;
Vanessa Lucas
{PSDB), Carlos
Pimenta (PDT),
Laudelino Augusto
P1) e José
Henrique )PMDB)

Situação dos refugiados africanos em
Minas reúne deputados entidades

Ricardo Barbos

4
Deputado Durvol Ângelo converso com refugiados e seus familiares

serviços terceirizados da Pre-
feitura. A outra foi levantada
pela representante da Secre-
taria de Estado de Desenvol-
vimento Social e Esportes,

Márcia Martini, de encami-
nhamento através do Sistema
Nacional de Emprego e de
estágios nos serviços da pró-
pria Secretaria.
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Deputados defendem produtores
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Pedidos de vista permitem mais prazo para emissão de parecer .

Marcelo Metzker
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A Comissão de Ética e
Decoro Parlamentar reúne-se
hoje, novamente, para anali-
sar pareceres sobre duas re-
presentações recebidas: a n°
2, da Procuradoria-Geral de
Justiça, que solicita a perda do
mandato do deputado Irani
Barbosa (PL) e é relatada
pelo deputado Biel Rocha (PT)
e a n° 4, do deputado Irani
Barbosa, que solicita proces-
so disciplinar contra o presi-
dente da comissão, deputado
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB) e
contra o deputado Durval
Angelo (PT), e é relatada pelo
deputado Célio Moreira (PL).
A reunião está marcada para
17 horas, no Plenarinho I.

Na reunião de ontem, os
relatores leram seus parece-
res, que não foram discutidos
e nem votados pela Comis-
são, porque houve pedidos
de vista. O deputado Célio
Moreira pediu vista do pare-
cer do deputado Biel Rocha,
e o deputado Padre João (PT)
pediu vista do parecer de
Célio Moreira. Os pareceres
concluem, ambos, pela pena
de censura escrita aos depu-
tados Irani Barbosa e Durval
Angelo, e pelo arquivamento
da representação contra o
presidente da Comissão.

O deputado Biel Rocha,
relator da representação n° 2,
afirmou que Irani Barbosa
apenas denunciou, mas não
juntou provas.". O relator se
referia à entrevista do parla-
mentar à Rádio Itatiaia, em 9
de setembro, e a pronuncia-
mentos em Plenário, nos dias
10 e 11 daquele mês, nos quais
Barbosa fazia denúncias con-
tra o Ministério Público e o Ju-
diciário, bem como à defesa
encaminhada à comissão.

Em sua defesa, Irani Bar-
bosa faz referência à Consti-
tuição, que dispõe sobre a
inviolabilidade civil e penal
dos deputados e senadores

por opiniões, palavras e vo-
tos. Argumenta, ainda, que
ninguém pode pleitear (a
Procuradoria-Geral de Jus-
tiça), em nome próprio, di-
reito alheio (de alguns mem-

O relator afirma que as
denúncias são graves (envol-
vimento de juiz e promotores
de Ribeirão das Neves com o
tráfico de drogas) e que, se
forem comprovadas, os ocu-
pantes dos cargos deverão ser
demitidos. No entanto, reite-
ra que o deputado Irani Bar-
bosa apresentou denúncias in-
fundadas, já que sem provas.
Acrescenta que, embora enten-
da "ser o caso da aplicação de
uma sanção mais grave, o Có-
digo de Ética estabelece uma
ordem grada-tiva de penalida-
des, que vão da censura ver-
bal até a perda do mandato".
Como Irani Barbosa ainda não
foi penalizado com qualquer
sanção, a infração não pode ser
considerada reincidência.

Sobre a representação n°
4, o deputado Célio Moreira
opinou que o deputado Dur-
val Angelo (PT), ao afirmar
que Irani Barbosa é pessoa
que só sabe caluniar e difa-
mar, além de praticar extor-
são e outras ações reprová-
veis, "afronta a ética e o de-
coro parlamentar". Por isso,

bros do Ministério Público).
Irani Barbosa também asse-
gurou que os fatos já havi-
am sido encaminhados à
Corregedoria da Procurado-
ria de Justiça.

deve receber censura escri-
ta. Quanto a Dalmo Ribeiro
Silva, o relator propõe o ar-
quivamento da representação,
relembrando, inclusive, que o
presidente se afastou dos pro-
cessos em que Irani Barbosa
figura como denunciado, a fim
de não haver dúvidas sobre
sua isenção. Célio Moreira res-
salta ainda que ele não agre-
diu a moral de Irani Barbosa,
ao afirmar que "o povo minei-
ro não pode assistir a grace-
jos no Plenário".
Requerimentos - A Comissão
de Etica também aprovou
dois requerimentos do de-
putado Biel Rocha: o pri-
meiro solicita à Mesa pro-
vidências para que seja ini-
ciado estudo visando àal-
teração do Código de Éti-
ca (Resolução 5.207, de
2002); o segundo solicita
debate sobre o Projeto de
Lei (PL) 1.127/2003, da de-
putada Marília Campos
(PT), que estabelece critéri-
os para oferta e aceitação de
presentes por autoridades
públicas e agentes políticos.

A situação dos moradores
do Conjunto Marataízes, da
MRV, em Belo Horizonte, que
teriam sido lesados pelo ad-
vogado Leon Linhares Re-
nault, numa ação contra a cons-
trutora, foi discutida, ontem, na
Comissão de Direitos Humanos
da Assembléia Legislativa. Em
outra reunião da comissão, em
29 de outubro, os mutuários
haviam denunciado que o ad-
vogado teria se apossado do
dinheiro de 16 famílias. Da au-
diência de ontem, que obje-
tivou intermediar a negociação
dos envolvidos visando uma
solução para o caso, participa-
ram, além de deputados e de
nove mutuários: o diretor co-
mercial da empresa, Marcos
Cabailero; o coordenador do
Procon-Assembléia, Marcelo
Barbosa; e o integrante da Co-
missão de Direitos Humanos
da OAB-MG, Márcio Au-
gusto Santiago.

Giovani Silveira, um dos
moradores do Marataízes,
que fica próximo ao Conjun-
to Estrela Dalva, relatou que,
já na compra dos imóveis, ele
e os outros compradores te-
riam sido lesados com as pro-
pagandas com fotografias do
local. Segundo Silveira, na
foto, os prédios aparecem no
nível da rua, sendo que, de-
pois de construídos, estão
abaixo do nível, "num bura-
co". Além disso, o morador
disse que, quando comprou,
a MRV informou que não
haveria reajuste de presta-
ção depois da entrega das
chaves, "mas houve o lan-
çamento de 34% de aumen-
to", irritou-se. Como o va-
lor ficou acima de sua capa-
cidade de pagamento, Sil-
veira e outros mutuários in-
satisfeitos procuraram a em-
presa para tentar uma redu-
ção no valor da prestação.

Mas a MRV, de acordo com
o mutuário, teria se negado,
por três vezes, a negociar,
ameaçando de despejo a ele
e outros na mesma situação e
por isso, acionaram o Procon,

onde também não tiveram
sucesso. O último recurso foi
a contratação do advogado
Leon Renault para entrar com
ação contra a MRV. A partir
daí, os mutuários, em vez de
pagarem à construtora, co-
meçaram a repassar ao advo-
gado o dinheiro que ele pro-
metia depositar em juízo. Os
pagamentos ao advogado fo-
ram feitos de maio de 1999 até
agosto de 2003, quando os
moradores descobriram que
ele estava ficando com o di-
nheiro. Silveira informou que
só ele já teria pago a Renault
mais de R$20 mil e questio-
nou ainda o fato de a MRV

Respondendo aos questio-
namentos e críticas dos mora-
dores, o representante da
MRV, Marcos Cabailero, la-
mentou a atitude inescru-
pulosa do advogado, que cau-
sou constrangimentos aos
mutuários e à construtora.
Com relação à carta de cobran-
ça, ele afirmou que a MRV não
poderia emiti-Ia, uma vez que
a questão estava sendo deci-
dida judicialmente, com depó-
sitos efetuados em juízo. Ele
declarou que a construtora
não estava movendo ações de
despejo contra todos os mo-
radores inadimplentes, mas
apenas contra um. E mesmo
assim, tanto nessa situação
como nas outras, a MRV esta-
ria disposta a negociar caso a
caso. Caballero acrescentou que
entendia o problema dos mo-
radores, mas também a empre-
sa estava tendo prejuízos finan-
ceiros devido ao não pagamen-
to das prestações há quatro
anos. E defendeu também que
fosse acionada a polícia contra
o advogado Leon Renault.
O representante do Procon-
Assembléia, Marcelo Barbo-
sa, informou que o primeiro
passo será uma reunião com

não ter enviado a ele e à mai-
oria dos mutuários presentes
qualquer carta de cobrança.	 Ricardo Barbosa

Deputados ouvem moradores, construtora e Procon

os envolvidos, na entidade,
no próximo dia 13.
Requerimentos -Foram apro-
vados os seguintes requeri-
mentos: três do deputado
Durval Angelo (PT), que re-
querem sejam encaminhadas
as notas taquigráficas da reu-
nião à Corregedoria-Geral do
Tribunal de Justiça, solicitan-
do as providências cabíveis;
visita à cadeia pública, à
APAC, ao Dr. Paulo Antônio
de Carvalho, Juiz de Direito,
e Dr. Rodrigo Bragança Quei-
roz, Promotor de Justiça, da
Comarca de Itaúna; seja ofici-
ado ao Secretário de Estado
de Defesa Social, solicitando
providências para garantir a
integridade física do vereador
de São Francisco, Ri-cardo
Figueiredo, que se diz amea-
çado de morte. A Comissão
aprovou ainda parecer de 1
turno do PL 603/2003, do de-
putado Fábio Avelar (PTB),
que dispõe sobre a criação do
relatório de Impacto de Segu-
rança Pública - Rise. O pare-
cer do relator deputado Dur-
val Angelo, foi pela aprovação
na forma do substitutivo n° 2,
da Comissão de Segurança
Pública, com a emenda 1.

Presenças

Participaram da
reunião os
deputados Dalmo
Ribeiro Silva (PSDB),
presidente da
comissão; Fábio
Avelar (PTB), vice,
que a presidiu; Biei
Rocha (PT), Célio
Moreira (P1),
Gilberto Abramo
[PMDB), Gustavo
Vaiadores PFL) e
Padre João PT)

Denúncias graves

Representante da empresa pretende
negociar com mutuários	 Z
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Presenças

Participaram da
reunião os
deputados Durval
Angelo (PT).
presidente da
comissão;
Roberto Ramos
(P1), vice, e Biel
Rocha (P1).



Seminários
Legislativos

Marcelo Metzker

Secretária Maria Emilia
Rocha Mello

Marcelo Metzker
-

Professara Jupira
Mendonça, da UFMG

Participantes lotam o Plenário atentos às discussões do tema

Deputados João Bittar, presidente da Comissão de Assuntos Municipais e
Fábio Avelar autor do requerimento, ao centro, na abertura do seminário

Consultor aponta falta
de aparelhamento

Edésio Fernandes, do
Ministério das Cidades
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" Desinformação leva a estratégias MJAUIM
equivocadas de metropolizaçao	Seminários

Legislativos
Marcelo MetzkerO Seminário Legislativo

"Regiões Metropolitanas" teve
início ontem na Assembléia
Legislativa, após várias reuni-
ões preparatórias e cinco en-
contros regionais, realiza-
dos nas cidades de Conse-
lheiro Lafaiete, Governa-
dor Valadares, Uberlândia,
Santa Luzia e Juiz de Fora.
O presidente da Comissão
de Assuntos Municipais e
Regionalização, deputado
João Bittar (PL), representan-
do o presidente da Assem-
bléia, deputado Mauri Torres
(PSDB), no discurso de aber-
tura, enfatizou o objetivo
maior do encontro: discutir
alternativas para os proble-
mas econômicos e sociais dos
grandes conglomerados ur-
banos, com base nas experi-
ências das regiões metropo-
litanas já implantadas no Es-
tado. As palestras e discus-

A deputada federal Maria
do Carmo Lara (PT-MG), pre-
sidente da Comissão de De-
senvolvimento Urbano e Inte-
rior da Câmara, lembrou a ex-
periência dos consórcios de
saúde, já implantados em al-
guns municípios, e que ainda
precisam ser regulamentados
por lei. Segundo ela, a união
de prefeituras para solucionar
problemas vem muito antes da
criação formal das regiões me-
tropolitanas. Citando sua expe-
riência à frente da Prefeitura
de Betim, Maria do Carmo
afirmou: "eu e outros prefei-
tos chegamos a ser notificados
pelo Tribunal de Contas, por
causa do consórcio, mas não
tínhamos outra alternativa, tí-
nhamos que nos unir".

Além dos problemas da saú-
de, segundo ela, as duas maio-
res mazelas sociais da atualida-
de - desemprego e violência -
estão concentradas nas regiões
metropolitanas. Na opinião da
deputada, neste momento há
dois grandes desafios para os

sões vão subsidiar a votação
de projetos em tramitação na
Casa, que tratam do tema.

A secretária de Estado de
Desenvolvimento Regional e
Política Urbana, Maria Emília
Rocha Mello, elogiou a inici-
ativa da Assembléia de Minas
de discutir o assunto, no mo-
mento em que praticamente

gestores públicos: como admi-
nistrar as regiões metropoli-
tanas já existentes, e definir a
viabilidade ou não de se cria-
rem novas regiões no Estado.

O deputado Fábio Avelar
(PTB), autor do requerimento
que deu origem ao seminário,
destacou alguns dos problemas
mais comuns na Região Metro-
politana de Belo Horizonte,
como transporte de passagei-
ros, aumento da criminalidade
e déficit habitacional. Em seu
requerimento, o deputado pre-
tendia discutir apenas as difi-
culdades e perspectivas das
regiões já existentes em Mi-
nas - Belo Horizonte e Vale
do Aço."Esse assunto é de
extremo interesse da socie-
dade. Precisamos estudar
bem cada caso", concluiu.
Mercado não resolve - A pro-
fessora da Faculdade de Ar-
quitetura da UFMG, Jupira
Gomes de Mendonça, orga-
nizadora do livro "População,
espaço e gestão na metrópo-
le: novas configurações, ve-

todos os municípios mineiros
estão buscando formatos de
gestão comuns e instrumen-
tos associativos capazes de re-
solver os problemas locais. "Te-
nho certeza de que sairemos
daqui com propostas de pactos
metropolitanos viáveis, para
garantir a melhor prestação de
serviços à população", afirmou.

lhas desigualdades", disse
que a sociedade passou duas
décadas acreditando que o
próprio mercado resolveria
os problemas econômicos e
sociais decorrentes do cresci-
mento urbano, o que depois
se constatou que não era ver-
dade. "Hoje estamos refletin-
do sobre a importância de o
Estado atuar com a definição
de políticas públicas e o pró-
prio planejamento do desen-
volvimento urbano", analisou.

Jupira Mendonça analisou
o crescimento populacional
dentro da Região Metropoli-
tana de Belo Horizonte. Se-
gundo estudos mostrados, a
capital vem perdendo espaço
para os municípios menores,
em relação à população. O cen-
so de 2000 indica que pouco
mais 50% da população estão
concentrados hoje em Belo
Horizonte. A distribuição dos
grupos sociais no espaço ur-
bano também tem mudado
muito desde a década de 70,
segundo a professora.

"A falta de consciência e
informação sobre o assunto
tem feito surgir, em todo o
País, estratégias equivocadas
de metropolização", analisou
o diretor de Assuntos Fun-
diários do Ministério das Ci-
dades, Edésio Fernandes. Se-
gundo ele, a ordem urbana e
metropolitana apresenta
descompasso em relação à or-
dem constitucional e legal,
uma vez que a realidade de
produção dàs cidades que se
agrupam em regiões foi de-
senvolvida muito mais acele-
radamente. "Na ditadura mi-
litar, as regiões metropolita-
nas eram consideradas estra-
tégicas para o regime", exem-
plificou, ao fazer um levanta-
mento sobre a ineficiência da
legislação sobre o assunto ao
longo das décadas.

Apesar de considerar a
falta de aparato jurídico para
a questão, o representante do
Ministério das Cidades acre-
dita que não há como resol-
ver as dificuldades das regi-
ões metropolitanas somente
por leis, decretos ou ações
políticas. Para ele, elas pre-
cisam ser legitimadas pela
necessidade social, o que re-
quer uma análise de quatro
principais fatores: a nature-
za das regiões, do ponto de
vista jurídico; a titularidade
de seu interesse; a medida
de convivência entre o me-
tropolitano e o local e o me-
tropolitano e o estadual ou
nacional; e os recursos neces-
sários para sua gestão.

De acordo com o técnico,
a criação de regiões metropo-
litanas não soluciona os pro-
blemas enfrentados pelos
municípios; constitui-se, em
grande parte das vezes, em
articulações políticas para au-
mentar os recursos destina-
dos a essas cidades, sem le-
var em conta a necessidade
de organização territorial.

O consultor da Intersan
Engenharia, Benício de Assis
Araújo lembrou que a situa-
ção dos grandes núcleos ur-
banos exige modelos de ins-
tituições diferentes dos das
cidades onde não há tanta
concentração. Para ele, po-
rém, União, Estados e mu-
nicípios "viraram as costas"
para o planejamento urbano,
o que tem sido "insustentá-
vel". "O País vive problemas
sérios como violência, de-
semprego, transporte e sa-
neamento urbano, que exi-
gem soluções emergenciais,
mas o poder público e a so-
ciedade civil estão desapa-
relhados para resolver o
problema", ponderou.

Segundo ele, a criação do
Ministério das Cidades e a
edição do Estatuto das Cida-
des foram importantes para
provocar a atuação de outros
entes. Exemplos disso, de
acordo com Benício de Assis,
são a criação, em Minas Ge-
rais, da Secretaria de Desen-
volvimento Regional e Políti-
ca Urbana e a própria realiza-
ção, pela Assembléia de Mi-
nas, do Seminário Le-gislativo
"Regiões Metropolitanas".

Para o presidente do Ins-
tituto Horizontes, Marcos
Sant'Anna, é importante que os
municípios que reivindicam sua
inclusão em associações metro-
politanas tenham consciência de
que essa instituição tem benefí-
cios, mas exige custos. "E são
esses custos que devem ser ana-
lisados em primeiro lugar. Não
é possível fazer parte do con-
junto sem abrir mão de alguma
autonomia", refletiu.
Ineficiência - Já o professor
da Escola de Engenharia da
UFMG, Ronaldo Guimarães
Gouvea, levantou duas pergun-
tas, em sua exposição, que con-
sidera básicas para se conhecer
a complexidade do assunto: por
que as regiões metropolitanas
não são eficientes e porque, ain-
da assim, tantos municípios
querem se unir? A resposta da
primeira questão, segundo ele,
está na falta de prestação de ser-
viços públicos de qualidade à
população. Os entes insistem em
se associar exatamente para
tentar encontrar soluções para
problemas que são comuns.

Segundo ele, apesar de os
municípios serem totalmente
diferentes entre si, eles são con-
siderados iguais perante a lei.

Seminário discute viabilidade de se
criarem novas regiões metropolitanas

Marcelo Metzker

Integração local precisa de regulamentação



Marcelo Metzker

Grupos aprovam propostas sobre plano
Seminários	 diretor e assembléia metropolitana
LeisIotivos	 -	-	 Marcelo MRt7kOr

Grupo 1, reunido no Teatro, rejeitou propostas dos CTIs

PL 1.07812003
Do governador, que altera a Lei 6. 763 de 28
de dezembro de 1975 ( altera a Lei 6.763 na
parte relativo às taxas, em especial a Taxa de
Segurança Pública e Judiciária). Discussão em
turno único ( Faixa Constitucional)

PEC 56/2003
Do governador, que dispõe sobre a elaboração,
a redação, a alteração e a consolidação das
leis. Votação em 10 turno

PEC 53/2003
Do deputado Elmiro Nascimento, que altera aAlí-
neo "c", do Inciso 1 do Art. 106, que atribui com-
petência ao Tribunal de Justiça para processar e
julgar mandado de segurança relativo a perda de
mandato de prefeito. Discussão em ]0 turno

PL 66/2003
Do deputada Maria José Haueisen, que altera
dispositivos da Lei 12.812, de 28/4/98, que re-
gulamenta o parágrafo único do artigo 194 da
Constituição, que dispõe sobre a assistência
social às populações de áreas inundadas por
reservatórios. Discussão em 10 turno

PL 175/2003
Do deputado Ricardo Duarte, que institui o Selo
de Comunicação Cidadã no âmbito do Esta-
do. Discussão em 1° turno

11311.477/2003
Do deputado Antônio Genaro, que dispõe so-
bre informações sobre consultas realizadas em
banco de dados e cadastro de consumidores.
Discussão em 1° turno

PL 83912003
Do governador, que autoriza o Executivo a doar
a Lima Duarte o imóvel que especifica. Discus-
são em 1° turno

PL 1.004/2003
Do governador, que altera a denominação e os
objetivos sociais da Companhia Mineradora de
Minas Gerais (Comig). Discussão em 1° turno

PL 25/2003
Do deputado Jayro Lessa, que dispõe sobre o
atendimento prioritário às pessoas que mencio-
na (tratamento prioritário nos supermercados e
estabelecimentos congêneres a aposentados,
idosos, portadores de deficiência, gestantes,
lactantes e a pessoas portadoras de doenças
consideradas graves). Discussão em 2° turno

PL 697/2003
Do governador, que autoriza o Executivo a fazer
a retrocessão ao Seminário Provincial do Cora-
ção Eucarístico de Jesus do imóvel que especifi-
ca. Discussão em 2° turno

Reunião Extraordinária (20 horas)
A pauto é a mesma da Reunião Ordinária
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Projeto da Taxa de Incêndio trava
pauta de Plenário a partir hoje

Três grupos de trabalho
reuniram-se ontem durante o
Seminário Legislativo "Regiões
Metropolitanas" para avaliar as
propostas elaboradas pelas
Comissões Técnicas Jnterinsti-
tucionais. E discutir os mes-
mos temas das exposições da
manhã: "Conceituação, van-
tagens e criação de regiões
metropolitanas, vantagens,
dificuldades e perspectivas,
gestão metropolitana, fun-
ções públicas de interesse co-
mum metropolitano e Plano
Diretor Metropolitano".

O Grupo 1, coordenado
pelo diretor de Planejamento
Metropolitano da Secretaria
de Estado de Desenvolvi-
mento Regional e Política Ur-
bana (Sedru) , Solano Bicalho,
rejeitou as propostas das CTIs
que buscavam definir a As-
sembléia Metropolitana de
Belo Horizonte (Ambel), como
conselho deliberativo e nor-
mativo. Os participantes do
grupo optaram por manter as
atuais funções da assembléia
metropolitana, que são a elabo-
ração do Plano Diretor Metro-
politano, a administração do
Fundo de Desenvolvimento
Metropolitano. Outra propos-
ta do grupo, aprovada majori-
tariamente, diz respeito ao nú-
mero mínimo de 500 mil habi-

tantes para que um município
seja considerado metrópole.
Representatividade - A ins-
tituição de uma secretaria exe-
cutiva de apoio ao conselho
metropolitano, hoje assem-
bléia metropolitana, foi apro-
vada pelo Grupo 2, coorde-
nado pelo diretor de Progra-
mas e Projetos Metropolita-
nos, Gustavo Comes Macha-
do. O grupo aprovou ainda
outras propostas elaboradas
pelas CTIs. Foi aprovada a
instituição de microrregiões,
mediante lei complementar,
com sedes nas cidades-pólo
do Estado. Outra proposta
que teve apoio dos integran-
tes do grupo foi a definição,
por lei complementar, de cri-

O presidente da Assembléia de
Minas, deputado Mauri Torres

(PSDB), recebeu, ontem, o
presidente da Federação das
Indústrias do Estado de Minas
Gerais, (Fiemg), Robson Braga
de Andrade. O dirigente da

entidade veio trazer à
Assembléia a posição dos

empresários mineiros contrária à
aprovação, nesse momento, dos

projetos do governa estadual
que criam novas taxas.

"Deixamos claro para a governo
e para a Assembléia que esses

projetos aumentam a carga

térios de representatividade
do Estado e dos municípios
membros da assembléia me-
tropolitana, levando em con-
ta o papel do Estado e o peso
de cada município na região
metropolitana, com partici-
pação da sociedade civil.

O Grupo 3, coordenado
pela professora da Facul-
dade de Arquitetura da
UFMG, Jupira Gomes de
Mendonça, aprovou, entre
outras propostas, que a apro-
vação do Plano Diretor Me-
tropolitano (PDM) deverá
ser feita por lei, aprovada
pela Assembléia Legislativa.
Já a elaboração do Plano fi-
cará a cargo da Assembléia
Metropolitana.

Alemg e

tributário, não para as empresas,
mas para a sociedade, e num

momento inoportuno, em que a
economia começa a se

recuperar", disse Andrade.
Segundo ele, os projetos vão

retirar do consumo recursos da
ordem de R$200 milhões que

serão canalizados para os taxas.
O presidente Mauri Torres

afirmou entender aposição do
dirigente, que representava a

opinião do empresariado
mineiro, mas ressalvou que os

projetos são de grande
importância para o Estado.

O Projeto de Lei (PL)
1.078/2003, que cria a Taxa de
Serviço Potencial de Extinção
de Incêndio, trava a pauta de
Plenário a partir de hoje, com
discussão e votação em turno
único. Por estar em regime de

Na semana passada, o PL
1.078/2003 teve parecer sobre
emendas de Plenário aprova-
do pela Comissão de Fiscali-
zação Financeira. O relator,
deputado Mauro Lobo (PSB),
rejeitou 36 das 41 emendas
apresentadas na discussão
em 10 turno, opinando pelo
substitutivo n° 2, que incor-
porou total ou parcialmente
outras cinco. Entre as prin-
cipais alterações propostas
pelo substitutivo, está a adi-
ção de novos critérios para
a isenção da taxa de incên-
dio. Além das edificações
com risco de incêndio de até
75 m2 e das residenciais e

urgência e a tramitação não ter
sido concluída em 45 dias, a
proposição terá sua análise em
Plenário priorizada, ou seja,
nenhuma matéria poderá ser
apreciada enquanto ela não o
for. Integrante do pacote de

não-residenciais dos municí-
pios onde não há unidade
dos bombeiros, estarão isen-
tas as residenciais que, cu-
mulativamente, estejam situ-
adas onde não exista unida-
de dos bombeiros, integrem
região metropolitana e te-
nham um PIB por habitante
igual ou inferior à metade
da média do Estado.

Cinco emendas ficaram
prejudicadas, sendo que duas
delas foram acatadas na ínte-
gra pelo relator: a n° 34, do
deputado Pastor George
(PL), isentando da Taxa Judi-
ciária as ações de interesse de
partido político e de templos

seis projetos do governo que
alteram a legislação tributária,
oPL 1.078/2003 trata também
da Taxa Judiciária, que tem
valores reajustados, e da co-
brança de taxas pela PM, Cor-
po de Bombeiros e Detran.

de qualquer culto; e a n° 48,
do deputado Weliton Prado
(PT), que sugere a retirada do
projeto de dispositivo que
cria a taxa de processamento
de desconto em folha, relati-
vo a pagamento de emprésti-
mos ou aquisição de bens e
serviços por servidores da
administração pública estadu-
al, em favor do consignatário,
no valor de 1%. Outras mu-
danças apresentadas anterior-
mente pelo relator foram: cri-
ação de taxa pelo uso da faixa
de domínio das rodovias; e
criação de taxas pela presta-
ção de serviços às segurado-
ras beneficiadas pelo DPVat.

Presidente da Fiemg visita
condena projetos das taxas

Conteúdo do projeto
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8h30

• Seminário Legislativo sobre Regiões Metropolita-
nas (Plenário) - discussão sobre aspectos físicos,
sociais e econômicos de regiões metropolitanas.
Expositores: secretário de Estado de Meio Ambien-
te e Desenvolvimento Sustentável, José Carlos Car-
valho; membro da Associação Brasileira de Geolo-
gia de Engenharia e Ambiental, Edézio Teixeira de
Carvalho; assessor da Diretoria de Operação Me-
tropolitana da Copasa, RômuloThomaz Perilli; co-
ordenador do curso de pós-graduação em Trans-
porte e Trânsito da Fumec, Osias Baptista Neto;
professor da UFRJ, Adauto Lúcio Cardoso; e secre-
tário adjunto de Estado de Defesa Social, Luis Flá-
vio Sapori. Coordenador do debate: deputado
Gustavo Valadares (PFL)

10 horas

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV)
- discutir e votar em l 0 turno, proposições sujeitas
à apreciação do Plenário, entre elas: PI- 8/03, do
deputado Leonardo Quintão, que regulamenta as
Oscips no Estado; PI- 889/2003, do governador,
que crio as parcerias público-privadas; Pi- 279/
03, em 2° turno, do deputado Sargento Rodrigues,
que regulamenta o uso de veículo oficial de servi-
ço; PI- 1.006/2003, do Tribunal de Contas, que
regulamenta o Art. 121, do Ato das Disposições
Transitórios da Constituição, dispõe sobre o
apostilamento do servidor do TCMG; P1 1.007/
2003, do Tribunal de Justiça, que regulamenta o
Art. 121 do Ato das Disposições Transitórias da
Constituição, que dispõe sobre o apostilamento do
servidor do Poder Judiciário; proposições que dis-
pensam a apreciação do Plenário

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho III) -
discutira exploração florestal em área de preser-
vação ambiental nos municípios de São João do
Manteninha e Nova Belém. Convidados: promo-
tor Jarbas Soares Júnior; diretor-geral do Instituto
Estadual de Florestas (IEF), Humberto Candeias
Cavalcanti; e o técnico do IEF Marcos César
Ferreira; discutir e votar proposições que dispen-
sam a apreciação do Plenário

14 horas

Reunião Ordinária (Plenário)

• Seminário Legislativo sobre Regiões Metropolita-
nas (Plenário) - reunião dos grupos de trabalho

• Comissão de Direitos Humanos - visita à Cadeia
Pública, à Apac e ao Fórum de ltaúna

• Comissão de Participação Popular (Plenarinho III)
- discutir e votar proposições que dispensam o
apreciação do Plenário

14h30

• Comissão de Saúde (Corinto) - debater a reaber-
tura do bloco cirúrgico da Santa Casa de Corinto.
Convidados: secretário de Estado da Saúde,
Marcus Pestana; prefeito de Corinto, Afonso Victor
Vianna de Andrade; superintendente da Vigilân-
cia Sanitária de Minas Gerais, José Geraldo de
Castro, diretor regional da DADS/Sete Lagoas, Caio
Márcio Dutra Teixeira; promotor Cláudio de Paula
Costa; e o provedor da Santa Casa de Corinto,
Humberto Moreira de Souza

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
(Plenarinho 1)— discutir e votar proposições que dispen-
sam o parecer do Plenário

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
(Plenarinho II) - discutir e votar proposições sujeitas à
apreciação do Plenário: PI- 361/2003,2° turno, do depu-
tado Bilac Pinto, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
placas de sinalização nas rodovias estaduais; Pi- 854/
2003, 1° turno, do deputado Doutor Ronaldo, que dispõe
sobre a inclusão de cláusula contendo a obrigatoriedade
da reserva de espaço para o publicidade no interior de
ônibus intermunicipais; discutir e votar proposições que
dispensam o parecer do Plenário

• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
(Auditório) - discutir e votar proposições sujeitas à apre-
ciação do Plenário, entre elas: PI- 210/2003, do deputa-
do José Milton, que dispõe sobre a criação de centros de
apoio à adoção de crianças e adolescentes, abrigados
em instituições de amparo; 26 projetos de declaração
de utilidade pública

15 horas
• Frente Parlamentar da Saúde (23° andar do Edifício

Tiradentes) - discutir estratégias de atuação para o setor
• Comissão Especial da Uemg (Plenarinho 1) - discutir e

votar proposições da comissão

• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
(Auditório) - discutir e votar em 1° turno, proposições
sujeitas à apreciação do Plenário, entre elas: PI- 1.080/
2003, do vice-governador, que altera a Lei 12.426 de
dezembro de 1996, que dispõe sobre Imposto sobre Trans-
missão "Causa Mortis" e doação de Quaisquer Bens ou
Direitos (ITCD); PI- 1.081, do vice-governador, que altera
a Lei 12.427 de dezembro de 1996, que dispõe sobre as
custas devidas ao Estado no âmbito da Justiça Estadual
de primeiro e segundo graus; PI- 1.083/2003, do vice-
governador, que altera a Lei 12.727 de dezembro de
1997, que dispõe sobre a contagem, cobrança e pa-
gamento de emolumentos devidos por serviços
extrajudiciais; discutir e votar parecer de proposições
que dispensam a apreciação do Plenário

• Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
(Plenarinho III) - debatera situação das escolas-famílias
agrícolas. Convidados: secretária de Estado da Educa-
ção, Vonessa Guimarães; diretor técnico da Emater,
Argileu Martins; Evina Teixeira da Cruz e João Batista
Begnami; discutir e votar proposições que dispensam a
apreciação do Plenário

15h30

• Comissão Especial do Anel Rodoviário (Plenarinho IV) -
discutira proposta de construção do Anel Viário de Contor-
no Norte da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Con-
vidados: secretário de Estado de Desenvolvimento Econô-
mico, Wilson Brumer; secretário de Estado de Planejamen-
to e Gestão, Antônio Augusto Anastosia; representante do
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transporte
(Dnit), Alexandre Silveira de Oliveira; presidente da Ambel,
Carlos Calixto; prefeito de Mário Campos, Alberto Agosti-
nho Cândido; diretor presidente da BHTrans, Ricardo
Mendanha; e presidente da Contécnica, Lúcio Carvalho

17 horas

• Comissão de Ética e Decoro Parlamentar (Plenarinho 1)—
discutir parecer da comissão

20 horas

• Reunião Extraordinária (Plenário)

7h - Repórter Assem-
bléia (reprise)
7h30 - Horário reservado
á Câmara Municipal de
Belo Horizonte
8h30 - Panorama (AO
VIVO) - Mulheres
Empresárias
9h - Plenário (AO
VIVO) - Seminário
Legislativo Regiões
Metropolitanas
12h - Mídia no Espelho
(inédito) - Mídia e
Judiciário
13h - Mundo Político
(reprise)
13h30 - Repórter
Assembléia (reprise)
14h - Visão Parlamen-
tar (AO VIVO)
14h20 - Plenário (AO
VIVO) - Reunião Ordiná-
ria, com os pronunciamen-
tos, discussão e votação
de proposições
17h30 - Programa de
Minas (inédito) -
Iniciativa da Associação
Mineira do Ministério
Público
18h30 - Horário reserva-
do à Câmara Municipal de
Belo Horizonte
19h30—Repórter
Assembléia (AO VIVO) -
Acontecimentos na
Assembléia e repercussão
dos principais fatos políticos
no Estado
20h15 - Mídia no Espelho
(reprise) —Mídiae
Judiciário
21 h -Assembléia Debate
(inédito) - Regiões
Metropolitanas
22h - Repórter Assem-
bléia (reprise)
22h30 - Mundo Político
(inédito) - Entrevistas,
comentários e notas sobre a
movimentação política no Pais
23h - Panorama
(reprise)
23h30 - Plenário
(reprise)
1h20 - Repórter Assem-
bléia (reprise)
2h - Encerramento

-Esta grade está sujeita a
alterações-


