
ASSEMBLÉIA
N° 2446 - 11 /maio/2004  - terça-feira...... . ........................:::.:.:.

COMISSõES Presentes em audiência cobram
asfaltamento de estrada no Vale do Aço

A necessidade urgente de
pavimentação asfáltica de
59 dos 69 km da MG-760,
que ligam os municípios de

Timóteo e São José do
Goiabal, na Região

Metropolitana do Vale do
Aço, foi a tônica da reunião
de ontem da Comissão de
Transporte, Comunicação e

Obras Publicas.

A audiência pública foi
realizada na Câmara

Municipal de Timoteo e
contou com a participação

de políticos e moradores da
região. Todos foram

unânimes em cobrar um
posicionamento efetivo e

imediato do poder público
sobre a questão.
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Debates com convidados movimentam
pauta de seis comissões

Seis comissões realizam
hoje reuniões com convida-
dos para, entre outros assun-
tos, discutir a cobrança de
emolumentos no registro de
títulos da área rural, na Co-
missão de Administração Pú-
blica, às 10 horas. O fecha-
mento de agências do antigo
Bemge no interior vai ser o
tema da reunião conjunta das
Comissões de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária e de

Assuntos Municipais e
Regionalização, às 14h4. A
Comissão de Meio Ambiente
e Recursos Naturais realiza
debate em Coronel Fabricia-
no, no Vale do Aço, às 9h30,
sobre os impactos ambientais
que podem ser causados pela
construção de uma hidrelé-
trica na zona rural da cida-
de. A Comissão de Seguran-
ça Publica realiza, às 9h30, reu-
nião para discutir a situação

atual dos órgãos de segu-
rança de Minas e a for-
mação dos Conselhos Co-
munitários de Segurança
(Conseps). Há ainda audiên-
cia com a Comissão de Saúde,
às 9h45, para discutir a
reestruturação do Ipsemg.

E outra audiência, da Co-
missão do Trabalho, da Pre-
vidência e da Ação Social, para
obter explicações sobre a mui-
ta aplicada à Gtech. Agenda

Cipe-Rio Doce reúne-se hoje no Espírito Santo
Os impactos gerados

pela construção da Usina Hi-
drelétrica de Aimorés nos
municípios de Resplendor,
Itueta, Aimorés e Baixo
Guandu e o tema de uma
audiência técnica hoje, na
Assembléia Legislativa do
Espírito Santo. A reunião
contará com a presença de
deputados capixabas e mi-

neiros pertencentes à Co-
missão Interestadual Parla-
mentar de Estudos para o De-
senvolvimento Sustentável da
Bacia do Rio Doce (Cipe-Rio
Doce), além de técnicos e re-
presentantes do consórcio
construtor, composto da Cemig
e da Cia Vale do Rio Doce.

Resplendor, Itueta e
Aimorés se localizam em Mi-

nas, e Baixo Guandu, no Es-
pírito Santo. A usina está em
fase final de construção e,
embora a represa e a casa de
força fiquem em território
mineiro, os deputados
capixabas reivindicam com-
pensações pelos impactos
ambientais e socioeconô-
micos em Baixo Guandu.
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Reunião Ordinária (14 horas)
RQN 2.489/04

Da Comissão de Fiscalização Financeiro, que solicito ao
Tribunal de Contas informações sobre os critérios adotodos
Por aquela Corte paro a concessão do abono perrnanên.
cia, instituído pela Emenda Constitucional 49, de 2001
Prosseguimento da votação

RQN 169/04
Da Comissão de Segurança Pública, que solicita ao presi-

den'e do Tribunal de Justiça informações sobre o processo de
Constituição de uma unidade Apac em Três Corações, com
as especificações que menciona. Votação

RQN 2.170/04
Da Comissão de Segurança Pública, que solicita ao subse-
cre'ario de Administração Penitenciária da Secretaria de
Defesa Social informações sobre o gosto até o mornen'o e
qual e o modelo de unidade prisionoi previsto para ser im- -
Plantado em Três Corações. Votação

RQN 2.286/04
Da deputada Lucra Pacífico, que solicita ao presidente do
'psemg informações sobre a razão pela qual o Hotel da
Previdência localizado no balneário do Barreiro, em
Arasa foi fechado e continua com suas obras de reformo
p aralisadas Votação

RQN 2.287/04
Do deputado Leonardo Quintão, que solicita ao presiden-
te da Cofiab/MG informações acerca de programas
imple mentadas pelo órgão relativos à construção de mo-
radias Populares. Votação

QN 2.304/04
Da C omissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, que
sol icito ao secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável o encaminhamento a essa comissão do parecer
tOSnico e cópia da Deliberação da Câmara de Infra-Estrutu-

'o do Conselho de Política Ambientai, que concedeu licença
de instalação à PCH Cachoeira Grande, no município de
Coronel Fabriciano. Votação

Indicação
Dos professores Paulo José de Araújo, Stéfano Barra Gazzola
Marinêz Fuigéncio Murta, Miguei Augusto Gonçalves de
Souza, Cid Veioso, Fuad Haddad, Alexandre Magno Leão
dos Santos e Arthur Eugênio Quintão Gomos para compo-
rem o Conselho Estadual de Educação.

PRE 1.214/03
Da Comissão de Política Agropecuário, que aprova, de
conformidade com o dispos'o no amigo 62, XXXiV, do Cons-
tituição do Estado, as alienações das terras devoiuras que
especifica. Discussão em 1: turno

P1 26/03
Do deputado Jayro [essa, que autoriza o Poder Executivo a
doara Caso de Cultura de Mariana - Academia Marianense
de Letras - o imóvel que especifica Discussão em 1 ' turno

P1 313/03
Do deputado Leonardo Moreira, que autoriza o Poder

Executivo a doar ao município de Jacutinga o imóvel que
especifica. Discussão em 1° turno

P1 1.292/03
Do governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo
a doar ao Município de Leopoidina o imóvel que especifi-
ca. Discussão em t"turno

P1 1.311/03
Do governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo
a doar ao município de Guaxupé o imóvel que especifica.
Discussão em t' turno

P1 810/03
Da deputada _ô Moraes, que dispõe sobre a fiscalização e vigiiân-
cia sanitário dos estabelecimentos que praticam o bronzeamento
artificiai e dá outras providências. Discussão em 2" turno
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Comunidade cobra pavimentação	Cipe-Rio Doce discute impacto
asfáltica da MG-670, no Vale do Aço da Hidrelétrica de  i-imores

A necessidade urgente de
pavimentação asfáltica de 59
dos 69 krn da MG-760, que li-
gam OS mUniCípiOS de Tirnó-
teo e São José do Goiaba 1, na
Região Metropolitana do Vale
do Aço, foi a tônica da reu-
nião de ontem da Comissão
de Transporte, Comunicação
e Obras Públicas da Assem-
bléia Legislativa. A audiên-
cia pública foi realizada na
Câmara Municipal de Timó-
teo e contou com a partici-
pação de políticos e mora-
dores da região. Todos fo-
ram unânimes em cobrar um
posicionamento efetivo e
imediato do poder público
sobre a questão.

O deputado Chico Simões
(PT), autor do requerimento
pela realização da reunião, foi
enfático: "Precisamos saber
se a MG-760 é obra prioritária

Manutenção
O representante do dire-

tor-geral do Dnit, Marcelo
Afonso, afirmou que "nun-
ca se fez tantas obras de
conservação na BR-3$1, no
trecho entre Ipatinga e Belo
Horizonte, corno nos últi-
mos 15 meses. Foram inves-
tidos recursos de RS 20 mi-
lhões, apenas em conserva-
ção, além de contenção e si-
nalização". Segundo ele,
RS 13 milhões já foram libe-
rados no último ano para
obras do contorno da BR-381,
em Coronel Fabriciano, além da
contratação do projeto técnico-
ambiental da obra já ter sido
autorizada. Quanto à pavimen-
tação asfáltica da MG-760, ele foi
claro: "Essa obra é de compe-
tência do Estado. O Dnit não
tem recursos para a realização
da obra neste momento".

Já o representante do
secretário de Estado de

para \ li nas Cera is e cobra t d s
Executivos estadual e federal a
pavimentação dessa rodovia,
seja por meio de parcerias pú-
blico-privadas, do programa
estadual Pró-Acesso ou de re-
cursos da Cide". De acordo
com o deputado federal Ivo
José, a pavimentação precisa ser
analisada sob um ponto de vis-
ta amplo: o desenvolvimento
económico e político do Esta-
do. "A obra de contorno da BR-
381 está sendo realizada e é es-
sencial que a MG-760 seja inte-
grada a esse projeto", opinou o
deputado. Ivo José destacou
que, mesmo sem pavimentação,
do volume atual de tráfego na
MC, 8Wo são carretas. "A es-
trada é reta, vantajosa para as
empresas", afirmou, também
defendendo a adoção de par-
cenas público-privadas como
forma de resolver o problema.

Transportes e Obras Publicas,
o engenheiro Rohson Na pier
Borchio, ressaltou que foi fei-
ta uma tentativa, com em-
presas da região, de negoci-
ar urna parceria para a estra-
da. "O Estado tem muitas
prioridades concorrendo
com poucos recursos", a fi r-
mou. A primeira providência
do governo estadual para a
recuperação da MG-760, en-
tretanto, já foi tomada, de
acordo com o representante
da secretaria: a revitalização
do projeto de asfaltamento,
que foi feito em 1987 e revi-
sa do em 1 1)91.  'O projeto

Os prefeitos da região
também se manifestaram,
como o de Timóteo, Geraldo
Nascimento de Oliveira, que
lembrou: "O asfaltarnento da
rodovia é reivindicação anti-
ga do Vale do Aço, mas tem
sido protelado há anos, em-
bora todos reconheçam a im-
portância do empreendimen-
to". A MG-760, ressaltou Ge-
raldo Nascimento de Olivei-
ra, é um importante elo de
integração entre os municí-
pios do Leste Mineiro e da
Zona da Mata, além de ser es-
tratégica para o Estado,d inter-
ligano as BRs 262 e 381. "Va-
rias reuniões já foram feitas
para discutir o assunto. Pre-
cisamos saber se a obra vai
sair ou não", pediu o prefei-
to de São José do Goiahal,
Pedro Raimundo.

está defasado e já tem urna
empresa contratada para
atualizá-lo, o que está orçado
em R$ 400 mil. Com a pavi-
mentação, espera-se gastar de
R$ iSa 20 milhões", salientou.

"A Comissão de Trans-
porte tem procurado fazer o
seu papel: ir até as comunida-
des e debater suas reivindica-
ções", afirmou o presidente
da comissão, deputado Célio
Moreira (PL). O deputado
Laudelino Augusto (PT)
também reforçou a impor-
tância da comissão na luta
pela recuperação da malha
v a ri a do Estado.

Os impactos gerados pela
construção da Usina Hidrelé-
trica de Aimorés nos uni-
cípioS de Resplendor, Itueta,
Aimorés e Baixo Guandu é o
tema de uma audiência téc-
nica, que reúne deputados
ca-pixabas e mineiros per-
tencentes à Comissão Inte-
restadual Parlamentar de Es-
tudos para o Desenvolvi-
mento Sustentável da Bacia
do Rio Doce (Cipe-Rio
Doce), além de técnicos e re-
presentantes do consórcio
constri.itor, hoje, na Assembléia
Legislativa do Espírito Santo.

Cronograma
A usina de Aimorés vai in-

corporar 330 megavatts ao p0-

tenciai instalado da Cernig, que
é de 7,5 gigavat. A CVRD arca
com 51, do investimenti-, total
de USS 230 milhões e a Cernig,
com os restantes 49",. A energia
gerada vai entrar no sistema na-
cional interligado, mas a Vale ar-
gumenta que entrou no nego-

Resplendor. Itueta e Ai-
morés se localizam em Minas,
C Baixo Guandu, no Espírito
Santo. A usina está em fase fi-
nal de construção por um con-
sórcio formado pela Cemig e
pela Cia. Vale do Rio Doce.
Embora a represa e a casa de
força fiquem em território mi-
neiro, os deputados capixabas,
liderados pelo presidente da
Cipe-Rio Doce, Paulo Foletto
(PSB), reivindicam compensa-
ções pelos impactos arn-
hienta is e socioeconõmicos
clue pesam sobre o município
de B,'tt\o Cuandu.

cio porque consome nada me-
nos que 4,5" ' de toda a energia
elétrica produzida no Brasil. O
lago de 31 Em 2 vai cobrir toda
a cidade de Itueta e parte de
Resplendor, obrigando o con-
sorcio a construir uma nova ci-
dade para 1.200 habitantes.

A previsão para entrada de
operação era outubro deste ano,

Na reunião da Cipe-Rio
Doce realizada em l(.) de outu-
bro do ano passado nessa cida-
de, o próprio presidente da As-
sembléia do Espírito Santo,
Cláudio Vereza (PT), defendeu
a aprovação do Projeto de Lei
247/01, do Senado, que regula-
menta a compensação financei-
ra pela exploração de recursos
hídricos para geração de energia
elétrica aos Estados que sofram
as corLsequencias ambientais de
sua implantação. O projeto foi
apresentado pelo atual governa-
dor do Espírito Santo, Paulo
Hartung, quando era senador.

mas dificilmente sena cumprida.
A construção de Nova Itueta,
renegociada em melhores con-
dições com os moradores após
a interferência dos deputados em
seu favor, e o cumprimento das 6-
gorosa.sexigênciasarnhientais para
que o Ibama libere a licença de
operação são responsáveis pelos
atrasos no cronograma da obra.
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7h - Repórter Assem-
bléia (reprise)
7h30 - Horário reservado à
Cãmara Municipal de Belo
Horizonte
8h30 - Panorama (AO
VIVO) - Infecção Hospitalar
9h - Comissão de Segu-
rança Pública (reprise) -
Situação da Cadeia Publica
no Município de Guaranesia
9h45 - Comissão de
Saúde (AO VIVO) -
Programas de
Reestruturação do lpsemg
12h - Mídia no Espelho
(reprise ) - Assessorias de
Comunicação
13h - Mundo Político
(reprise)
13h30 - Repórter
Assembléia (reprise)
14h - Visão Parlamentar
(AO VIVO)
14h20 - Plenário (AO
VIVO) - Reunião Ordinária,
com os pronunciamentos, a
discussão e votação de
proposições
18h - Panorama
(reprise) - Infecção
Hospitalar
18h30 - Horário reservado
á Câmara Municipal de Belo
Horizonte
19h30— Repórter
Assembléia (AO VIVO) -
Repercussão do que
acontece na Assembléia e
dos principais fatos políticos
no Estado
20h - Compacto Pinga-
Fogo (reprise)
20h15—Visão Parlamen-
tar (reprise)
21 h - Assembléia Debate
(inédito) - Gás Natural
22h - Repórter Assem-
bléia (reprise)
22h30 - Mundo Político
(inédito) - Entrevistas,
comentários e notas sobre a
movimentação política no
Pais
23h - Plenário (reprise) -
Infecção Hospitalar
1h - Panorama (reprise)
1h30 - Repórter Assem-
bléia (reprise)
2h - Encerramento

9h30
• Comissão de Segurança Pública (Auditório) - dis-

cutir a situação atual dos árgãos de segurança
publica de Minas Gerais, bem como o financia-
mento das polícias estaduais. Além disso, serão
analisadas a formação e a atuação dos Conse-
lhos Comunitários de Segurança Pública
(Conseps) do Região Metropolitana de Belo Hori-
zonte, a requerimento do deputado Sargento
Rodrigues. Convidados- subsecretário de Admi-
nistração Penitenciária da Secretaria de Estado
de Defesa Social, Agilio Monteiro Filho; chefe da
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, Otto
Teixeira Filho; comandante-geral da PMMG, Cel-
PM Sócrates Edgar dos Anjos; coordenador do
Centro de Apoio Operacional das Promotorias
Criminais, de Execução Penal, do Tribunal do Júri
e da Auditoria Militar, procurador de Justiça Júlio
Cézar Gutierez; corregedor e diretor do Foro da
Comarca de Belo Horizonte, juiz José António
Braga; e representante do Consep da Pampulha,
Modesto Marcal

• Comissão Especial do Veto à Proposição de Lei
15.956 «Plenarinho 1)— eleger o presidente, vice-
presidente e designar relator para a comissão,
criada para analisar o veto parcial à Proposição
de Lei 15.956, do deputado Paulo Piau, que dis-
põe sobre a politico estadual de apoio ao
cooperativismo

• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
(Coronel Fabriciano) - debater, em audiência pú-
blica, os impactos ambientais decorrentes da ins-
talação da Pequena Central Hidrelétrica )PCH)
em Cachoeira Grande, pretendida para a área
do Cachoeirão, na zona rural de Cocais do Arruda,
a requerimento do deputado Chico Simões. Con-
vidados: prefeito de Coronel Fabriciano, Paulo
Almir Antunes; bispo emérito da Diocese de
itobira e Coronel Fobriciano, dom Lélis Lara; pre-
sidente do Feam, limar Bastos Santos; promotor
de Justiça da Vara do Infância e da Juventude,
Herman Lott, coordenador do movimento "SOS
Cachoeirão", Benedito Pacífico do Rocha; e re-
presentante das Centrais Elétricas da Mantiqueira
em Minas Gerais, Paulo Celso Guerra Lage

9h45
• Comissão de Saúde )Plenarinho ii) - discutir e

analisar os programas de reestruturação do
lpsemg, principalmente no atendimento á saúde
dos servidores públicos estaduais, a requerimen-
todo deputado Carlos Pimenta. Convidados: pre-
sidente em exercício do lpsemg, Renato Mano
Pães de Vilhena; diretor de Saúde do lpsemg,
Roberto Porto Fonseca; chefe de gabinete da Di-
retoria de Saúde do lpsemg, Eduardo Souza Ba-
tista; presidente do Sindicato do lpsemg, Andrea
Myrrho Guimarães Almeida; e presidente do
Conselho de Beneficiários do lpsemg, Geraldo
António Henrique da Conceição

10 horas
• Comissão de Segurança Pública (Auditório) - dis-

cutir e votar proposições que dispensam a apre-
ciação do Plenário

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho
IV) - discutir a cobrança de emolumentos no re-
gistro de títulos da areo rural e as conseqúências
para os produtores rurais do Estado. Convida-
dos: presidente da Faemg, Gilman Viana
Rodrigues; presidente da Associação dos Sindica-
tos dos Produtores Rurais do Sul de Minas, Elias
Jorge Zenum; e presidente da Associação dos
Serventuários da Justiça de Minas Gerais )Serjus),
Francisco José Rezende dos Santos. Discutir e votar
parecer de 10 turno do Projeto de Lei 1.147/03,
da deputada Ana Maria Resende, que contém o

Código de Proteção e Defesa dos Direitos do Usuário
do Serviço Público de Minas Gerais; discutir e votar
proposições que dispensam a apreciação do Plenário
Comissão de Constituição e Justiça ( Plenorinho 1) -
discutir e votar parecer de 1° turno dos seguintes prole-
tos, entre outros: PLC 38/03, da Tribunal de Contas,
que altera dispositivos da Lei Complementar 33 (Lei
Orgânica da Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais), de 1994; Pi- 548/03, do deputado Dalmo Ri-
beiro Silva, que altera a Lei 6.763, de 1975, que con-
solida a Legislação Tributaria do Estado; Pi- 196/03, do
deputado Dalmo Ribeiro Silva, que crio o Polo de De-
senvolvimento do Caminho da Fe; discutir e votar pro-
posições que dispensam a apreciação do Plenário

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário) - interrupção da 1 parte da

Reunião Ordinária poro a reunião do Frente Parlamentar
Mineiro para Acompanhamento das Negociações da Alca

14h30
• Comissão Especial da PEC 57/03 (Plenarinho iii) -

discutir e votar parecer de 10 turno do PEC 57/03, do
Tribunal de Contas, que modifico o art. 124 da Consti-
tuição Estadual, que dispõe sobre o Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas e acrescenta dispositivo ao
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
(Plenorinho 1)— discutir e votar proposições que dispen-
sam a apreciação do Plenário

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públi-
cos (Plenarinho II) - discutir e votar parecer de 10 turno
do Projeto de Lei 1.423/04, do deputado Leonardo
Quintão, que isenta de pagamento da tarifação de trans-
porte os portadores de doenças renais crónicas e paci-
entes de hemodiálise nas linhas intermunicipois admi-
nistradas pelo DER

-Comissão Organizadoro da 1 Conferência Estadual de Polí-
ticos para os Mulheres) GPI —18° andor do Ed. Tiradentes)

• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Plenarinho IV) - obter esclarecimentos sobre a multo

aplicado à empresa Gtech do Brasil, bem como sobre o
contrato celebrado entre a referido empresa e a Loteria
do Estado de Minas Gerais, a requerimento do deputa-
do Alberto Bejani. Convidados: auditora fiscal do Esta-
do, Maria Celeste Morais Guimarães; procurador do
Estado Clêber Reis Greco

• Visita de 30 alunos da 1 e 2° séries do ensino médio das
colégios Classe A e Pio Xli por meio do programa Educa-
ção para a Cidadania, ação Caminhos do Democracia

14h45
• Reunião Conjunta das Comissões de Fiscalização Fi-

nanceira e Orçamentária e Assuntos Municipais e
Regionalização (Auditoria) - debater o fechamento de
agências do Bemge no Estado. Convidados: secretário
de Estado do Fazenda, Fuod Jorge Noman Filho; presi-
dente da Associação Mineira de Municípios, Adriene Bar-
bosa Andrade; presidente da Femam, José Fernando Apa-
recido de Oliveira; presidente da OAB/Seccional MG,
Raimundo Cândido; diretor-gerente comercial dos agên-
cias do Banco Itoú de Minas Gerais, Goiás e Nordeste,
Luiz António Ribeiro; e presidente do Sindicato dos Ban-
cários de Belo Horizonte e região, Fernando Ferraz Neiva

15 horas
• Comissão de Política Agropecuaria e Agroindustriol

(Plenarinho III) - discutir e votar proposições que dis-
pensam a apreciação do Plenário

15h30
• Comissão Especial da PEC 58/03 (Plenarinho 1) - dis-

cutir e votar parecer de 1° turno da PEC 58/03, da
Comissão Especial do Tribunal de Contas, que modifi-
ca o art. 79 da Constituição Estadual, que dispõe sobre
a nomeação de auditores para o Tribunal de Contas.

18 horas
• Comemoração dos 40 anos do Conselho Regional de

Serviço Social (Teatro) - cessão de espaço


