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Quinze vetos estão na pauta das três
reuniões de Plenário convocadas para hoje

No Plenário da Assem-
bléia, a atenção dos deputa-
dos está voltada para a aná-
Use e votação de 15 vetos
do governador a proposi-
ções de lei aprovadas pelo
Legislativo no final do ano
passado. Como não foram
apreciados no prazo de 30
dias a contar da data do re-
cebimento da comunicação
do veto eles encontram-se
na chamada "faixa constitu-
cional", com prioridade de
votação sobre todas as de-
mais matérias.

Um deles, o Veto Par-
cial à Proposição de Lei
16.296, que institui a Políti-
ca Mineira de Incentivo à In-
cubação de Empresas e Coo-
perativas, foi mantido na
Reunião Extraordinária da
noite de ontem, com 39 vo-
tos favoráveis e dois contrá-
rios. O projeto resulta de ini-
ciativa da ex-deputada
Marília Campos (PT). O veto
do governador incidiu sobre
OS incisos 1 e II do artigo 21
do PL 1.128/03. O argumen-
to para vetar o primeiro era
de que ofereceria "discrimi-

nação injustificável". A defi-
nição de incubadora do inciso
II "limitaria a eficácia da lei".

Agora, estão na pauta
oito vetos totais e sete par-
ciais a proposições que tra-
tam, entre outros assuntos,

de temas como o Orçamen-
to do Estado para 2005, a
estrutura orgânica da Ad-
vocacia-Geral do Estado, a
informação obrigatória so-
bre a cobrança de consuma-
ção mínima pelos estabele-

cimentos comerciais, proibi-
ção da exigência de depósito
prévio para internação em
hospital da rede privada e
atualização de valores de
emolumentos cobrados por
serviços extrajudiciais.

Deputados votam pela manutenção de veto, durante reunião extramdinãria de ontem

Dez comissões já têm
seus presidentes eleitos

Comissão debate hoje

Nove comissões per-
manentes da Assembléia,
além da CPI da Mina de
Capão Xavier, elegeram on-
tem seus presidentes e
'ice -presidentes e defini-
ram as datas das reuniões
ordjnárias Outras seis co-
mis sões, entre elas a Co-
m1SSo Especial do Ipsemg,

têm reuniões marcadas hoje
para realizarem a eleição
dos presidentes. São elas as
de Política Agropecuária e
Agroindustrial, de Turismo,
de Indústria e Comércio, de
Participação Popular, de
Saúde e do Trabalho, da Pre-
vidência e da Ação Social.
Página 4 e Agenda

violação (
A Comissão de Direitos

Humanos se reúne hoje para
debater, com diversos convi-
dados, supostas irregularida-
des praticadas pela empresa
Cenibra S.A, de Belo Oriente,
e firmas terceirizadas por ela
que atuam em Guanhães e
Peçanha, contra os direitos
humanos dos seus trabalha-

lê direitos
dores. A reunião, marcada
para as 9 horas, no Auditó-
rio, atende a requerimento do
deputado Durval Angelo (PT),
presidente da comissão. En-
tre os convidados está o se-
cretário especial de Direitos
Humanos da Presidência da
República, Nilmário Miranda.
Agenda
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nós ficamos com as miga- da culpa do distanciamento
lhas", reclamou. O deputado da região é das lideranças lo-
Ricardo Duarte (PT), que é de cais, pois o Triângulo tradi-
Ituiutaba, reforçou as pala- cionalmente tem laços polí-
vras de seu colega de parti- ticos e econômicos mais es-
do, mas lembrou que a cria- treitos com São Paulo e Goiás.
ção da bancada do Triângu- Mas ele acredita que o isola-
lo na Assembléia represen- mento da região tem diminuí-
ta mais visibilidade políti- do com o crescimento de sua
ca para a região no Poder representação política em
Legislativo.	 Belo Horizonte. Já o deputa-

Na opinião do deputa- do Manos Fernandes (PPS),
do Leonídio Bouças (PTB), que é de Araguari, defendeu
também uberlandense, parte a união de esforços para se

obterem mais recursos para
a região, independentemen-
te de onde vierem.

O deputado João Bittar
(PL), também de Uberlândia,
lembrou que a administração
pública passa por um mo-
mento de profissionalização.
"Os recursos são poucos, e
podem ser obtidos por meio
dos órgãos de fomento, que
esperam um salto na quali-
dade da gestão da adminis-
tração pública", afirmou.

Críticas ao crescimento
desordenado de Uberlândia
marcaram a primeira parte
do encontro regional "Desa-
fios da Agenda Municipal
2005", promovido pela As-
sembléia Legislativa na ci-
dade do Triângulo Mineiro
ontem, O urbanista e repre-
sentante do Conselho Re-
gional de Engenharia, Ar-
quitetura e Agronomia
(Crea-MG) em Uberlândia,
Hermilon Miranda Mota, de-
nunciou as sucessivas altera-
ções no perímetro urbano
uberlan-dense, que serviram
para favorecer a especulação
imobiliária no município.

Segundo Hermilon, o
perímetro urbano de Uber-
lándia foi estabelecido pela
primeira vez em 1950 e alte-
rado quatro vezes. Na últi-
ma alteração, de acordo com
ele, o perímetro urbano foi
reduzido na zona leste da
cidade, para conter a espe-
culação imobiliária na re-
gião. Por outro lado, no en-
tanto, a prefeitura expandiu
o perímetro na zona oeste,
para regularizar a situação
dos loteamentos irregulares
que proliferavam no entorno
do aeroporto.

Como exemplo de pla-
nejamento urbano desastro-
so, ele citou a construção do
bairro Luizote de Freitas nos
anos 70, que foi considerado
na época o maior conjunto
habitacional da América do
Sul, com 5.836 casas. O con-
junto foi construído a oito
quilômetros do bairro mais
próximo, e o grande espaço
vazio hoje é uma área valo-
rizada, ocupada por um
residencial de alto nível e
pela sede de uma grande em-
presa. "Isso tem um custo
para todos: para o poder pú-
blico, que tem de levar infra-

estrutura para regiões cada
vez mais distantes da área
central, e para os cidadãos,
que têm que percorrer dis-
tâncias cada vez maiores
para ter acesso aos serviços
urbanos", explicou.

O resultado do cresci-
mento desordenado é a gran-
de quantidade de espaços va-

A elaboração do plano
diretor foi o tema da pales-
tra do diretor de programas
e projetos metropolitanos da
Secretaria de Estado de De-
senvolvimento Regional e
Política Urbana (Sedru), Pau-
lo Henrique Rocha Leão. "0
plano define como cada área
da cidade vai ser ocupada,
garante a função social da
propriedade e é traduzido
formalmente em um conjun-
to de leis aprovadas pela Câ-
mara Municipal", explicou.
Segundo ele, entre outras
coisas, o plano deve conter a
delimitação do perímetro ur-
bano e a previsão da preser-
vação do patrimônio cultu-
ral e do meio ambiente.

zios na cidade, que tem 500
mil habitantes. "Uberlândia
comporta duas uberlândias
dentro desses espaços", cri-
ticou. Além da criação de
bairros distantes, que favo-
rece a especulação imobiliá-
ria, a cidade também tem que
lidar com elevadas taxas de
crescimento populacional,

O plano diretor é uma
exigência do Estatuto das Ci-
dades, que estabelece os
parâmetros para sua elabora-
ção: participação popular, ges-
tão democrática, publicidade
e linguagem acessível. A lei
que o institui tem que ser re-
vista a cada dez anos. Os pre-
feitos que não elaborarem o
plano dentro do prazo previs-
to ou restringirem a partici-
pação popular no seu proces-
so de elaboração podem ser
processados por improbidade
administrativa. O plano dire-
tor deve ser aprovado até ou-
tubro de 2006 nas cidades com
mais de 20 mil habitantes e
nos municípios turísticos, com
atividades de grande impacto

em torno de 3,75% ao ano,
segundo o especialista. Para
resolver o problema, Her-
milon defende a elaboração
de políticas urbanas integra-
das das cidades das regiões
polarizadas por Uberlândia:
Triângulo Mineiro, Alto
Paranaíba, Noroeste de Minas
e Sudoeste Goiano.

ambiental ou pertencentes a
regiões metropolitanas. En-
quadram-se nessa situação 166
dos 853 municípios mineiros.

O professor Carlos Ranulfo,
do Departamento de Ciência Po-
lítica da TJFMG, enfatizou a im-
portância da participação popu-
lar. Para o professor, o ato de
votar, embora seja um impor-
tante instrumento democrático,
não é suficiente para permitir a
participação do cidadão nas
decisões políticas. "Dificil-
mente vamos encontrar um
vereador que teve a oportuni-
dade de discutir o plano diretor
com seus eleitores. Se esse pla-
no representa a chance de cres-
cimento harmônico da cidade,
é preciso discuti-lo", afirmou.

O encontro foi aberto
pelo deputado uberlandense
Luiz Humberto Carneiro
(PSDB), que representou o pre-
sidente da Assembléia, depu-
tado Mauri Torres (PSDB). O
parlamentar chamou a aten-
ção para a importância eco-
nômica do Triângulo Minei-
ro, que detém a segunda
maior renda per capita en-
tre as regiões mineiras e
cujas cidades apresentam
alto índice de desenvolvi-
mento humano. "Mas nós sa-
bemos das dificuldades en-
frentadas pelos prefeitos di-
ante da atual conjuntura
econômica. Gerir um muni-
cípio exige atenção perma-
nente. Prefeitos e vereado-
res precisam de cooperação
nesta situação de recursos
escassos e cobrança crescen-
te da sociedade", analisou.

Para o também uberlan-
dense deputado Weliton Pra-
do (PT), o maior desafio do
Triângulo Mineiro é superar
o preconceito por parte do
governo do Estado contra a
região. "Nossos governantes
acham que o Triângulo não
faz parte de Minas Gerais por
ser uma região rica. Na hora
de dividir o bolo tributário,

A segunda parte do en-
contro regional "Desafios da
Agenda Municipal 2005", em
Uberlândia, serviu para apre-
sentar a prefeitos e vereado-
res aspectos técnicos da ad-
ministração municipal. O as-
sessor-chefe da Subsecretaria
de Estado de Planejamento e
Orçamento, Helger Marra
Lopes, abordou a importân-
cia do plano plurianual para
OS municípios.

Usando como exemplo
a elaboração do Plano
Plurianual de Ação Governa-
mental (PPAG) no âmbito es-
tadual, ele detalhou as diver-

sas etapas do planejamento
estratégico na administração
pública. Ele deu sugestões
para a elaboração do plano
plurianual e lembrou a im-
portância da participação
popular nesse processo.

Já o assessor do Tribu-
nal de Contas de Minas Gerais,
Marco Antônio Teixeira, ex-
plicou o funcionamento da
Lei de Responsabilidade Fis-
cal (LRF). Ele defendeu a tese
de que a lei, em vigor desde
o ano 2000, não veio para
limitar os gastos públicos,
mas sim para equilibrá-los.
Explicou conceitos contábeis

da lei e o rigor das punições
previstas para os prefeitos
que a descumprirem.

Por último, os prefei-
tos presentes receberam in-
formações sobre linhas de cré-
dito disponíveis para os mu-
nicípios por meio do Banco de
Desenvolvimento de Minas
Gerais (BDMG) e do Banco do
Brasil. Os palestrantes foram
o gerente de infra-estrutura
do BDMG, Mário José
Ferreira, e o gerente do Ban-
co do Brasil em Araguari,
José Caetano de Andrade.

Os trabalhos da parte da
tarde foram coordenados pelo

deputado João Bittar (PL).
Cerca de cem pessoas de uma
dezena de municípios da re-
gião participaram do evento.
Presenças - Além dos depu-
tados e convidados citados,
participaram do evento o
prefeito de Uberlândia,
Odelmo Leão Carneiro; o pre-
sidente da Câmara Munici-
pal de Uberlândia, vereador
Tenente Lúcio; os prefeitos
de Monte Alegre de Minas, 131-
timo Bitencourt de Oliveira;
de Conquista, Gumercindo
Mazeto; de Araguari, Marcos
Alvim; e o presidente do
Crea-MG, Marcos Túlio.
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Criticas ao crescimento desordenado
são marca do encontro em Uberiândia

Plano diretor é tema de palestra
Aspectos técnicos da administração municipal
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Deputados da região citam os problemas locais



A reunido foi acompanhada por autoridades efamiliares de Newton Paiva

(PMDB), deputados federais
Mauro Lopes e Saraiva Felipe
(ambos do PMDB); Vanessa
Guimarães Pinto, secretária

de Estado da Educação e o ve-
reador Silvinho Rezende, pre-
sidente da Câmara Municipal
de Belo Horizonte.
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Eleitos presidente e vice da CPI que vai
apurar Licenciamentos da MBR no Estado

Helen, Leaç

Centenário do educador Newton Paiva é
lembrado em Reunião Especial da ALMG-- -,,,

O deputado Márcio
Kangussu (PPS) foi eleito,
ontem, presidente da Comis-
são Parlamentar de Inquérito
criada para apurar a regu-
laridade dos processos de
licenciamento prévio, insta-
lação e de operação das ati-
vidades da MBR em Minas
Gerais (CPI da Mina de Capão
Xavier). Como vice-presiden-
te, foi eleito o deputado
Biel Rocha (PT). O presidente
da CPI decidiu não indicar,
na reunião, o relator da co-
missão, afirmando que vai
discutir o assunto com os
membros da CPI e com os
lideres das bancadas partidá-
rias da Assembléia Legisla-
tiva. A comissão vai se reu-
nir ordinariamente às quin-
tas-feiras, às 10 horas.

Márcio Kangussu foi de-
signado membro efetivo da
comissão, substituindo o de-
putado Arlen Santiago (PTB).
Também foi designado mem-
bro efetivo o deputado Leo-
nardo Moreira (PL) e suplen-
te, Dinis Pinheiro (PL), em
substituição aos deputados

Irani Barbosa (PTB) e Jayro
Lessa (PL) (veja matéria do
Plenário na página 7). Duran-
te a reunião, o deputado An-
tônio Júlio (PMDB) foi nome-
ado representante da CPI
para, em viagem que fará na
próxima semana a Madri, na
Espanha, procurar a empresa
que fez o estudo de impacto
ambiental sobre a implanta-

ção da Mina de Capão Xavier.
A CPI da Mina de Capão

Xavier tem o prazo de 120
dias para investigar o assun-
to, com prazo até o dia 10

de agosto, prorrogável por
mais 60 dias. Os membros
efetivos são: Márcio Kangussu
(PPS), presidente; Biel Rocha
(PT), vice-presidente; Lúcia
Pacífico (PTB), Antônio Jú-

lio (PMDB), Domingos Sávio
(PSDB), Gil Pereira (PP) e Leo-
nardo Moreira (PL).
Presenças - Além dos mem-
bros efetivos, participaram
da reunião os deputados
Rêmolo Aloise (PSDB), Gil-
berto Abramo (PMDB),
Dilzon Melo (PTB), Alberto
Pinto Coelho (PP), e Leonar-
do Quintão (PMDB).

A biografia de um idea-
lista e empreendedor minei-
ro, nascido há um século em
Varginha, pôde ser relembra-
da na solenidade da noite de
segunda-feira (29) no Plená-
rio da Assembléia. Trata-se de
Newton Paiva Ferreira,
patrono do Centro Universi-
tário Newton Paiva e da Fun-
dação Newton Paiva para o
Desenvolvimento Cultural e
Social. Presentes na Mesa de
Honra os três filhos do ho-
menageado: Newton Paiva
Ferreira Filho, reitor do Cen-
tro Universitário; Paulo
Newton Paiva, presidente da
Fundação Mantenedora; e
Maria Elvira Salles Ferreira,
ex-deputada estadual e fede-
ral, que preside a Fundação
Newton Paiva para o Desen-
volvimento Cultural e Social.

Um dos autores do re-
querimento da homenagem,
o deputado Fábio Avelar
(PTB), cumprimentou os três
filhos com a saudação: "Feli-
zes aqueles que têm de quem
se orgulhar", e passou a re-
sumir a biografia de Newton

Deputados entregaram aos filhos de Newton Paiva urna placa de homenagem

Paiva Ferreira, que considera professor particular, foi dono delével na história do desen-
um "empreendedor de visão de pensão, até formar-se em volvimento econômico, cultu-
futurista". Outros dados foram Direito. Há 70 anos fundou o ral e social de Minas Gerais".
fornecidos por um vídeo exi- Colégio Anchieta, mostrando, Além de um grande patri-
bido a seguir.	 segundo Avelar, a sua maior Inônio, havia legado também

Nascido em Varginha, vocação, a de educador.	"um patrimônio imaterial pre-
cidade do Sul de Minas, em Falando em nome da cioso a seus filhos, que foi a
1905, Newton Paiva veio para bancada do PMDB, o deputa- sinceridade de suas ações e a
Belo Horizonte em 1922, para do Ivair Nogueira considerou indicação de que o caminho
aprimorar seus estudos. Tra- que Newton Paiva Ferreira ha- para o desenvolvimento do
balhou como comerciante, via deixado "uma marca in- Brasil é o da educação'

Nove comissões também ia eLecieram	Grupo fará investimento em ensino virtual

seus presidentes
Nove das 16 comissões (PSDB); vice: Gustavo Valadares

permanentes da Assembléia (PFL). Reuniões ordinárias às
Legislativa de Minas Gerais ele- quartas-feiras, às 14h30.
geram, ontem, os presidentes	• Assuntos Municipais
e vice-presidentes para o biénio e Regionalização - presiden-
2005/2006. Também foram de- te: Leonardo Quintão (PMDB);
finidos os dias e horários das vice: Edson Rezende (PT).
reuniões ordinárias semanais Reuniões ordinárias toda
dessas comissões. A eleição quarta-feira, às 15h45.
dos deputados que vão presi-	• Constituição e Justi-
dir as demais comissões deverá ça - presidente: Dalmo Ri-
acontecer ainda esta semana.	beiro Silva (PSDB); vice: Gil-

As comissões que já berto Abramo (PMDB). Reu-
elegeram os presidentes são: niões ordinárias às terças-

Administração Públi- feiras, às 14h30.
ca - presidente: Fahim Sawan	• Defesa do Consumidor

J	 -

e vice-presidentes
e do Contribuinte - presiden- • Fiscalização Financeira e
te: Chico Rafael (PMDB); vice: Orçamentária - presidente: Do-
Lúcia Pacífico (PTB). Reu- rningos Sávio (PSDB); vice: JayrO
niões ordinárias às quartas- Lessa (PL). Reuniões ordinárias
feiras, às 14h30.	 às quartas-feiras, às 10 horas.

• Direitos Humanos - • Meio Ambiente e Re-
presidente: Durval Ângelo cursos Naturais - presidente:
(PT); vice: Vanessa Lucas Laudelino Augusto (PT); vice:
(PSDB). Reuniões ordinárias Doutor Ronaldo (PDT). Reu-
às quartas-feiras, às 9 horas. niôes ordinárias às quartaS

• Educação, Cultura, feiras, às 9h30.
Ciência e Tecnologia - presi- • Segurança Pública -
dente: Doutor Viana (PFL); presidente: Zé Maia (PSDB);
vice: Ana Maria Resende vice: Leonardo Moreira (PL).
(PSDB). Reuniões ordinárias Reuniões ordinárias às ter-
às quintas-feiras, às 9 horas. ças-feiras, às 10 horas.

Maria Elvira falou so-
bre a capacidade adminis-
trativa dos irmãos e revelou
que o grupo Newton Paiva
estava "entrando para valer
no ensino virtual, que é a
tendência da sociedade con-
temporânea". O reitor do
Unicentro, Newton Paiva
Ferreira Filho, fez uma ho-
menagem aos decanos pro-
fessores presentes ao even-
to e informou que foi no Co-
légio Anchieta que o futuro
reitor da UFMG e ministro
Aluísio Pimenta deu a sua
primeira aula quando se tor-
nou professor. Lembrou que
o ex-deputado Orlando Vaz

Filho foi aluno do Anchieta
e que o deputado Elmiro
Nascimento (PFL) foi aluno
da primeira turma da Facul-
dade N.'"rn Paiva.

(i :e-presidente,
deour	e:rLolo Aloise
(PSDB	:osidiu a sole-
nidadL, )U a iniciativa
dos deputados Avelar e
Adalciever Lopes (PMDB), que
pediram a homenagem. Re-
cordou seu ingresso na polí-
tica pelo PMDB, durante dois
mandatos, e sua admiração
pela atuação de Maria Elvira.
Presenças - Além dos já ci-
tados, compuseram a mesa os
deputados Adalclever Lopes



Deputados e convidados deram as mãos em sinal de unidade em prol da paz
ORDEM DO DIA

Reunião Ordinária (14 horas)
Veto Parcial

A Proposição de Lei Complementar 90, que dispõe sobre a estrutura orgânica da
Advocacia-Geral do Estado. Discussão em turno único (Faixa Constitucional)

Veto Parcial
A Proposição de Lei 16.299, que autoriza o Executivo a alienar imóveis à
Companhia de Desenvolvimento Económico de Minas Gerais - Codemig.
Discussão em turno único (Faixa Constitucional)

Veto Total
A Proposição de Lei 16.303, que autoriza o Executivo a doar imóvel à
Associação Brasileira Comunitária para a Prevenção do Abuso de Drogas -
Abraço. Discussão em turno único (Faixa Constitucional)

Veto Total
A Proposição de Lei 16.307, que obriga os estabelecimentos comerciais
a informar o consumidor da cobrança de consumação mínima. Discussão
em turno único (Faixa Constitucional)

Veto Total
A Proposição de Lei 16.308, que autoriza o Executivo a doar imóvel a Maria
Inez Castro Moreira. Discussão em turno único (Faixa Constitucional)

Veto Parcial
A Proposição de Lei 16.317, que dispõe sobre o ensino religioso ria rede
pública estadual de ensino. Discussão em turno único (Faixa Constitucional)

Veto Parcial
A Proposição de Lei 16.334, que disciplina a utilização de câmeras de vídeos
para fins de segurança. Discussão em turno único (Faixa Constitucional)

Veto Total
A Proposição de Lei 16.349, que altera incisos dos artigos 2 0 e 3 0 da Lei 13.188,
de 1999, que dispõe sobre a proteção, o auxílio e a assistência às vítimas de
violência no Estado. Discussão em turno único (Faixa Constitucional)

Veto Total
A Proposição de Lei 16.350, que determina a inclusão de conteúdos
referentes à cidadania nos currículos das escolas de ensino fundamental
e médio. Discussão em turno único (Faixa Constitucional)

Veto Total
A Proposição de Lei 16.359, que dispõe sobre o acondicionamento de
produtos pelo fornecedor. Discussão em turno único (Faixa Constitucional)

Veto Total
A Proposição de Lei 16.362, que altera o artigo 2 0 da Lei 12.971, de

1998, que obriga a instalação de dispositivos de segurança rias agên-
cias e nos postos de serviços das instituições bancárias e financeiras.
Discussão em turno único (Faixa Constitucional)

Veto Total
A Proposição de Lei 16.363, que altera o artigo 1 0 da Lei 14.790, de
2003, que proíbe, em situação de urgência e emergência, a exigência de
depósito para internação em hospital da rede privada. Discussão em
turno único (Faixa Constitucional)

Veto Parcial
A Proposição de Lei 16.368, que dispõe sobre a concessão de reajuste e
adicional de periculosidade aos servidores policiais civis, militares, bom-
beiros militares e aos ocupantes de cargos de agente de segurança
penitenciário. Discussão em turno único (Faixa Constitucional)

Veto Parcial
A Proposição de Lei 16.369, que dispõe sobre fixação, contagem, co-
brança e pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados
pelos serviços notoriais e de registro, o recolhimento da Taxa de Fiscaliza-
ção Judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida
em lei federal. Discussão em turno único (Faixa Constitucional)

Veto Parcial
A Proposição de Lei 16.374, que estima as receitas e fixa as despesas
do Orçamento Fiscal de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento
das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2005 (Faixa
Constitucional)

PL 439/03
Do deputado Luiz Humberto Carneiro, que autoriza o Executivo a fazer
reverter imóvel a IndianópoLis. Discussão em 2 1 turno

PL 1.613/04
Do governador, que autoriza o Executivo a doar imóvel a Central de
Minas. Discussão em 2 1 turno

PL 1.614/04
Do governador, que autoriza o Executivo a doar imóvel a Padre Paraíso.
Discussão em 2 0 turno

PL 1.725/04
Do deputado Sebastião Navarro Vieira, que autoriza o Executivo a doar
imóvel a Muzambinho. Discussão em 1 0 turno

Reuniões Extraordinárias (9 e 20 horas)
Destinam-se a apreciara mesma pauta da Reunião Ordinária
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Assembie'*ia comemora Lançamento	Mensagens para abertura de crédito
da Campanha da Fraternidade 2	suplementar são lidas em reunião ordinária

Uma Reunião Especial
do Plenário da Assembléia de
Minas marcou, na tarde de
ontem, o lançamento da Cam-
panha da Fraternidade 2005,
cujo tema é "Solidariedade e
paz" e o lema, "Felizes os que
promovem a paz", com a par-
ticipação do arcebispo me-
tropolitano de Belo Horizon-
te, dom Walmor Oliveira de
Azevedo. "Pensando à luz da
bem-aventurança, podería-
mos chamar essa campanha de
solidariedade para a paz',
para sublinhar que a paz não
é possível se não aprender-
mos a solidariedade", afirmou
dom Walmor. Este é o segun-
do ano em que a campanha
tem caráter ecumênico.

O arcebispo agradeceu à
Assembléia pela realização da
reunião e parabenizou os de-
putados que foram os autores
do requerimento pela realiza-
ção da solenidade, Durval An-
gelo (PT) e Célio Moreira (PL).

O deputado Durval An-
gelo destacou a importáncia
da campanha: "Há mais de 40
anos a CNBB vem lançando

Deputado
Já o deputado Célio

Moreira, co-autor do requeri-
mento pela homenagem, co-
meçou seu discurso lembran-
do os ensinamentos de vida
deixados por Madre Tereza de
Calcutá e pela Irmã Dulce,
exemplos de luta solidária
pelo próximo. "O desafio de
lutar pela paz e servir-se de
instrumento na promoção da
solidariedade deve ser com-
promisso inalienável de todos
e particularmente do homem
público", afirmou, lembrando
que a Casa é palco de impor-
tantes decisões para o povo
mineiro. Célio Moreira para-
benizou o envolvimento do

com sucesso a campanha, com
a motivação de sempre refle-
tir temas atuais e pertinen-
tes à sociedade brasileira,
como a questão racial, daju-
ventude, do trabalho e da
educação' Segundo ele, a
temática deste ano, paz e es-
perança, deve ter como pri-
meiro fruto levantar na so-

destaca
Conselho Nacional das Igrejas
Cristãs do Brasil (Conic) na
Campanha da Fraternidade.

A presidente do Conic/
Minas Gerais, pastora Sônia
Rosa Faria, disse que a cam-
panha chama homens e mu-
lheres para um ato ousado e
corajoso, que é não se calar
diante de injustiças. A pasto-
ra lembrou que a palavra
ecumenismo representa cuida-
do com a casa, com o mundo,
com seus habitantes, isto é,
da responsabilidade de uns
para com os outros. "A reli-
gião e a ética têm a tarefa de
humanizar a ciência, a tecno-
logia, a política", afirmou

ciedade uma postura de in-
dignação cívica a questões
que, muitas vezes, acontecem
à revelia do poder público.

Durval Angelo citou
exemplos comuns no País, como
abuso sexual de crianças e ado-
lescentes, condições precárias
de presos em presídios e dele-
gacias, crimes ocasionados pelo

Sônia, que pediu aos presen-
tes à reunião que se abraças-
sem, desejando uns aos ou-
tros a paz de Cristo.
Presenças - Deputados
Rêmolo Aloise (PSDB), 1°-
vice-presidente da ALMG;
Célio Moreira (PL) e Durval
Angelo (PT); arcebispo de
Belo Horizonte, dom Walmor
Oliveira de Azevedo; presiden-
te do Conselho Nacional de
Igrejas Cristãs (Conic)/Minas
Gerais, pastora Sônia Rosa
Faria; procurador-geral de
Justiça Adjunto Institucional,
Alceu José Torres Marques;
vereador de Belo Horizonte,
índio; reitor da PUC Minas,

uso e tráfico de drogas e
precarização do mercado de
trabalho. "A paz é fruto dajus-
tiça social e o Poder Legislati-
vo tem grande responsabili-
dade na construção da justi-
ça. Deve ter um olhar para a rea-
lidade de Minas, tendo sempre o
interesse público como questão
fundamental", observou.

ir[0 r,letzke,

professor Eustáquio Afonso
Araújo; representante do
Ciaar, capitão capelão Gilvan
Gomes das Neves; e ouvidor da
Policia Militar de Minas Gerais
José Francisco da Silva. Diver-
sos outros deputados também
participaram da reunião.

Quatro mensagens do
governador foram lidas na Reu-
nião Ordinária de Plenário de
ontem, sendo duas com proje-
tos de lei (PL) autorizando
abertura de crédito suplemen-
tar para o Tribunal de Justiça
do Estado (TJ), no valor de R$
24,751 milhões, e para o Mi-
nistério Público de Minas Ge-
rais (MP), no valor de R$ 2
milhões. No caso do TJ, o go-
vernador justifica que a medi-
da decorre do fato de que o
dispositivo que autoriza abrir
crédito suplementar ao tribu-
nal não está presente na Lei Or-
çamentária Anual (Lei 15.460,
de 2005). Ainda segundo o

governador, esse crédito vai
atender a diversas despesas do
TJ como auxílio-alimentação,
obras em comarcas do Estado,
aquisição de equipamentos,
material e terreno para cons-
trução do novo fórum da
comarca de Contagem. O PI, au-
torizando a abertura de crédito
para o tribunal vai tramitar com
o número de 2.175105.

A mesma justificativa de
cobrir despesas está na mensa-
gem que contém o PL 2.1771
05, autorizando abertura de cré-
dito suplementar de R$ 2 mi-
lhões para o Ministério Público.

A terceira mensagem
traz o PL 2.178/05, que altera

a Lei 12.836, de 1998, que au-
toriza a efetivar a concretização
de operações de crédito. Se-
gundo o governador, os recur-
sos pleiteados destinam-se a
custear, entre outros, o Progra-
ma de Ação para o Desenvolvi-
mento do Turismo na Região
Nordeste (Prodetur-NE/il).
Fundo de Habitação - A quar-
ta mensagem traz o PI, 2.176/
05, que altera a Lei 11.830,
de 1995, que cria o Fundo Es-
tadual de Habitação (FEH). En-
tre as modificações, o proje-
to revoga o artigo 2 1, elimi-
nando, assim, a possibilidade
de aplicação de recursos do
FEH sob forma de financia-

mentos reembolsáveis. Tam-
bém foi lido ofício do gover-
nador informando sua ausên-
cia do País, a partir do dia 1°
de abril, por até 15 dias.
CPI - Comunicações lidas on-
tem alteraram componentes da
CPI da Mina de Capão Xavier:
do deputado Dilzon Melo (PTB)'
líder do BPSP, indicando o de-
putado Márcio Kangussu (PPS)
como membro efetivo da CPI
da Mina de Capão Xavier, na
vaga do deputado Arlen San-
tiago (PTB); do deputado Leo-
nardo Moreira, líder do PL, co-
municando sua indicação como
efetivo da CPI e o deputado
Dinis Pinheiro como suplente.

promoção da solidariedade
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9 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) - debater supostas irregu-
landades relacionadas com a violação de direitos humanos dos traba-
lhadores, praticadas pela empresa Cenibra S.A., de Belo Oriente, e firmas
por ela terceirizadas, que atuam em Guanhães e Peçanha. Convidados:
secretário especial de Direitos Humanos da Presidência da República,
Nilmário Miranda; diretor adjunto do Escritório da 011 no Brasil, José
Carlos Ferreira; presidente da Ftiemg e do Sindicatos dos Trabalhadores
nas Indústrias Extrativas de Guanhães e região, José Maria Soares;
procuradora do Trabalho, Adriana Augusta de Moura Souza; delegado
regional do Trabalho em Minas Gerais, Carlos Alberto Calazans; e presi-
dente da Cenibra S.A., Fernando Henrique da Fonseca

9h30
• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Plenarinho II) - discutir
e votar proposições que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia

10 horas
• Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial (Plenarinho III) -
eleger presidente e vice-presidente e fixar dia e horário das reuniões
ordinárias
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) -
discutir e votar pareceres sobre oito proposições, entre elas, em turno
único, a Mensagem 324/04, do governador do Estado, que encaminha
expedientes relativos ao Regime Especial de Tributação concedido às
Empresas Poplyvin Plásticos e Derivados Ltda., DVG - Indústria e Co-
mércio de Plásticos Ltda., e Unocann Tubos e Conexões Ltda.; e o PI.
651/03, em 1 0 turno, do deputado Biel Rocha (PT), que estabelece a
obrigatoriedade da implantação do Programa de Redução de Resíduos

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II)
- Discutir e votar proposições da comissão

• Projeto Educação para a Cidadania - visita de 20 alunos do Colégio
São Francisco de Assis e 20 alunos da Escola Estadual Sagrada Família,
participantes do programa Parlamento Jovem

14h45
• Comissão Especial do Ipsemg (Plenarinho III) - eleger presidente
vice-presidente, designar relator e fixar dia e horário das reuniões ordi-
nárias da comissão criada para, no prazo de 60 dias, apurar e analisara
situação económica, financeira e da prestação dos serviços de a ssistên-
cia à saúde do Ipsemg, além de sugerir medidas de sustentação e
melhoria da autarquia

15 horas
• Comissão de Turismo, Indústria e Comércio (Plenarinho II) - eleger
presidente e vice-presidente e fixar dia e horário das reuniões ordinárias
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho III) -
discutir e votar proposições que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia

• Comissão de Participação Popular (Auditório) - eleger presidente e
vice-presidente e fixar dia e horário das reuniões ordinárias

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho 1) -
discutir e votar proposições da comissão

• Comissão de Saúde (Plenarinho IV) - eleger presidente e vice-presi-
dente e fixar dia e horário das reuniões ordinárias
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social (Plenarinho 1)
- eleger presidente e vice-presidente e fixar dia e horário das reuniões
ordinárias

17horas
• Encontro de pastores da Unipas (Teatro) - cessão de espaço

• Reunião Extraordinária (Plenário)

1V ASSEMBLÉIA

7h Repórter Assembléia - O que acontece na Assembléia e as
principais notícias do Estado

7h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte
8h Mundo Político - Entrevistas, comentários e notas sobre a

movimentação política no País
8h30 Panorama Industrial (ao vivo) - Saúde tributária das empresas

9h Plenário (ao vivo) - Reunião Extraordinária de Plenário
12h Assembléia Debate - Políticas Públicas de Saúde
13h Mundo Político - Entrevistas, comentários e notas sobre a

movimentação política no Pais
13h30 Repórter Assembléia ia edição (ao vivo) - O que acontece

na Assembléia e as principais noticias do Estado
14h Visão Parlamentar (ao vivo)

14h15 Plenário (ao vivo) - Reunião Ordinária, com os pronuncia-
mentos, discussão e votação de proposições

18h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

19h Panorama Industrial - Saúde tributária das empresas
19h30 Repórter Assembléia (ao vivo) - O que acontece na Assem-

bléia e as principais notícias do Estado
20h Compacto Pinga-Fogo

20h15 Plenário (ao vivo) - Reunião Extraordinária de Plenário
21h Memória e Poder - Depoimento de Dom Luciano Mendes de

Almeida
22h Repórter Assembléia - O que acontece na Assembléia e as

principais noticias do Estado
22h30 Mundo Político (inédito) - Entrevistas, comentários e notas

sobre a movimentação política no País
23h Plenário (reprise)
1h Panorama Industrial - Saúde tributária das empresas

1h30 Repórter Assembléia - O que acontece na Assembléia e as
principais notícias do Estado

2h Encerramento

Anote na agenda
A Escola do Legislativo e o Procon Assembléia têm novos
telefax. O da Escota é 3348-5400. Os do Procon são 3293-9299
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	(Lourdes) e 3201-5066 (Centro).
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