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Plenário aprova seis projetos e recebe
mensagens com PLs do Ministério PübLico

Na Reunião Ordinária
de Plenário ontem, os depu-
tados aprovaram os seis pro-
jetos que constavam da Or-
dem do Dia. As proposições
tratam de alienação de ter-

ras devolutas, doações de
imóveis e ratificação de re-
gime especial de tributação.
Também na reunião, foram
recebidas duas mensagens
encaminhando dois pro-

jetos de lei de autoria do Mi-
nistério Público: com o ob-
jetivo de criar uma ouvidoria
no órgão, para receber recla-
mações e denúncias de qual-
quer cidadão contra a atu-

ação de promotores e pro-
curadores; e dando o nome
de José Campomizzi Filho ao
prédio onde funciona a Pro-
curadoria-Geral, de Justiça.
Páginas 8 e 9

Projeto sobre Cemig tem
discussão adiada na FF0

Lei sobre recuperação
de reservas é tema de PL

A análise do projeto que
autoriza o Executivo a ofere-
cer garantias em operações de
crédito em que sejam mu-
tuárias a Cemig e suas subsi-
diárias foi adiada para nova
reunião da Comissão de Fis-
calização Financeira e Orça-
mentária. Na reunião de on-
tem, a deputada Elisa Costa
(PT) pediu vista de parecer
sobre emenda apresentada ao
projeto em Plenário, na dis-
cussão em 1 0 turno. Ela quer
analisar o parecer do deputa-
do Domingos Sávio (PSDB),
presidente da comissão, que

Os organizadores da 1
Co nferência Estadual dos Di-
reitos da Pessoa Idosa voltam
a se reunir hoje na Gerência
de Projetos Institucionais da
As sembléia. Uma parceria en-
tre ALMG, governo do Estado
e C onselho Estadual do Ido-
so, a conferência será realiza-
da de 27 a 29 de março, no
Sesc Venda Nova. O evento
Será uma etapa preparatória
Para a conferência nacional,
que será realizada em Brasília,
em maio. Dele sairão os dele-
gados mineiros que vão par-
ticipar da etapa nacional e as
Propostas de Minas Gerais paraa implementação de políticas

opinou pela rejeição da emen-
da n° 1, do deputado Adal-
dever Lopes (PMDB).

Foi aprovado também
requerimento que solicita do
Tribunal de Justiça informações
sobre a totalidade da remune-
ração dos desembargadores,
juizes e servidores, com discri-
minação do vencimento-base,
das gratificações e dos adi-
cionais. O objetivo é dar à As-
sembléia condições de deli-
berar sobre o PL 2.922/06,
do TJMG, que concede abo-
no à magistratura estadual.
Página 3

públicas que atendam às ne-
cessidades dos idosos.

A conferência terá os
seguintes eixos temáticos:
ações para efetivação dos di-
reitos das pessoas idosas;
enfrentamento à violência
contra idosos; atenção à Saú-
de da pessoa idosa; Previdên-
cia Social; assistência social
à pessoa idosa; financiamen-
to e orçamento público das
ações necessárias para a
efetivação dos direitos das
pessoas idosas; educação,
cultura, esporte e lazer para
as pessoas idosas; controle
social: o papel dos Conselhos.
Página 10

Foi aprovado ontem na
Comissão de Meio Ambiente e
Recursos Naturais o parecer
pela alteração da Lei 14.309,
de 2002, que trata da política
florestal do Estado. E disso que
trata o Projeto de Lei 1.829/04,
do deputado Ricardo Duarte
(PT), que teve parecer pela
aprovação na forma do substi-
tutivo n° 2. A alteração man-
tém a possibilidade de recom-
posição de reserva lega[ de pro-
priedades rurais fora da
mesma bacia hidrográfica, des-
de que em forma de condomí-
nio formado por mais de um

Errata
Ao contrário do que foi publi-
cado na edição de ontem, quem
participou da visita aos proje-
tos de microdestilarias anteon-
tem, além do deputado Padre
João (PT), foi o deputado Mar-

proprietário e com instituição
de RPPN (Reserva Particular
do Patrimônio Natural), tipo
de unidade de conservação. O
novo texto limita ainda a re-
composição ao território do
Estado. Em audiência realiza-
da para discutir o projeto,
técnicos do Instituto Estadual
de Florestas (IEF) rebateram
as críticas de que a lei atual
permite abusos e garantiram
que a recomposição fora da
bacia hidrográfica só é auto-
rizada quando se esgotam to-
das as demais opções.
Página 2

[os Fernandes (PPS), e não o
deputado Elmiro Nascimento
(PFL). Também na chamada de
capa sobre a visita, o nome do
ex-dirigente da Acesita Energéti-
caé Marcelio Guimarães MeLLo, e
não MarcelLo Gonçalves Mello.

Conferência do Idoso é
preparada na Assembléia



parecer sobre projeto que muda
recuperação de reservas legais

11 _d`

Deputados aprovaram parecer e vários requerimentos na reunido

Contudo, em audiência obrigatoriedade de preserva- possibilidade, segundo o
realizada para discutir o pro-	ção de 20°/ da área total das	relator, é um recurso extre-
jeto, técnicos do Instituto	propriedades, a reserva legal.	mo e necessário para garan-
Estadual de Florestas (IEF) re-	Segundo o relator, de- tir ressarcimento de danos
bateram as criticas de que a Lei putado Doutor Ronaldo ambientais ou mesmo para
atual permite abusos e garan- (PDT), na norma atual, das trazer ganhos para o Estado
tiram que a recomposição fora alternativas apresentadas e "se aplica aos casos em que
da bacia hidrográfica só é au- aos proprietários rurais na os estudos técnicos do TEF
torizada quando se esgotam recomposição das áreas de concluírem não existir área
todas as demais opções. A atual reserva legal, apenas uma com extensão e importância
norma prevê seis situações para opção permite a recomposi- ecológica compatíveis para
que o proprietário faça a re- ção sem a observação do cri- recomposição na mesma ba-
composição, e já existe a	tério bacia hidrográfica. Essa	cia hidrográfica".

- debateram pareceres a projetos sobre a Cernig e o TJ
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Aprovado
lei sobre

Uma alteração da Lei
14.309, de 2002, que trata da
política florestal do Estado, é
o teor do Projeto de Lei
1.829/04, do deputado
Ricardo Duarte (PT), que teve
parecer aprovado ontem na for-
ma do substitutivo n°2, pela Co-
missão de Meio Ambiente e Re-
cursos Naturais da Assembléia. A
alteração mantém a possibilida-
de de recomposição de reserva
legal de propriedades rurais fora
da mesma bacia hidrográfica,
desde que em forma de condo-
mínio formado por mais de um
proprietário e com instituição de
RPPN (Reserva Particular do
Patrimônio Natural), tipo de uni-
dade de conservação. O novo
texto limita ainda a recomposi-
ção ao território do Estado.

O PL 1.829 propõe, ori-
ginalmente, a alteração do
artigo 17 da Lei 14.309, que
trata das alternativas de re-
composição de reserva legal
das propriedades rurais, esten-
dendo a todas as opções a li-
mitação de recomposição na
mesma bacia hidrográfica
onde estiver a propriedade. O
autor, deputado Ricardo
Duarte, fundamenta sua ini-
ciativa na necessidade urgen-
te de recomposição da cober-
tura vegetal no Estado.

O deputado destacou
ainda que a formação de con-
domínio de vários proprietá-
rios para a recomposição de
suas respectivas reservas le-
gais, numa região de interes-
se ambiental, pode ser até
mais vantajosa do que o iso-
lamento físico de pequenas
áreas desconectadas, já com-
pletamente alteradas e degra-
dadas na mesma bacia hi-
drográfica. Daí, em sua opi-
nião, ser necessário manter-
se a discricionariedade do
IEF nesse ponto, "visto que o
órgão possui competência
técnica e compromisso com a
preservação ambiental de Mi-

nas". O projeto original retira
do IEF esta competência.
Requerimentos — Foram apro-
vados três requerimentos: dos
deputados João Leite (PSDB),
Laudelino Augusto (PT) e
Doutor Ronaldo, pedindo au-
diência pública para discu-
tir a concessão de certificação
de diamantes e a sua explora-
ção na Serra da Canastra. A
justificativa, trazida por João
Leite, é de que a comissão
precisa se inteirar do que
acontece com esse setor, pro-
tagonista de uma operação
da Polícia Federal que levou
ao desbaratamento de supos-
ta quadrilha de contraban-

distas de diamante. Ele suge-
riu uma resposta da comis-
são ao artigo do jornalista
Nairo Almeri, publicado no
jornal Hoje em Dia, onde há,
segundo João Leite, uma in-
sinuação sobre a conivência
da Comissão de Meio Ambi-
ente com o esquema de con-
trabando de diamantes.

Do deputado Laudelino
Augusto, foi aprovado o pedi-
do de audiência pública para
discutir os termos do edital de
exploração das águas minerais
de Caxambu, Cambuquira e
Lambari. Segundo o deputado,
apesar de terem sido vendidos
76 editais, na abertura dos

envelopes, no último dia 16,
não apareceu nenhuma pro-
posta. E do deputado João
Leite foi aprovado outro reque-
rimento, em que pede o envio
à comissão dos documentos do
Termo de Ajustamento de Con-
duta assinado pela empresa
Votorantim Metais S.A. com o
Ministério Público, por conta
de poluição próxima a Três
Marias. A comissão já aprovou
outros requerimentos tratando
do assunto e tem visita pro-
gramada para a cidade.
Presenças - Deputados Lau-
delino Augusto (PT), presiden-
te; Doutor Ronaldo (PDT), vice;
e João Leite (PSDB).

Foi adiada para nova
reunião da Comissão de Fis-
calização Financeira e Orça-
mentária (FF0) a análise do
projeto que autoriza o Execu-
tivo a oferecer garantias eri-
operações de crédito em que
sejam mutuárias a Cemig e
suas subsidiárias. Em reunião
ontem, a deputada [lisa Cos-
ta (PT) pediu vista de parece:
sobre emenda apresentada ac
projeto em Plenário, na dis-
cussão em 1 1 turno. A depu-
tada quer analisar o parecer dc
deputado Domingos Sávic
(PSDB), presidente da comis-
são, que opinou pela rejeição
da emenda n° 1, do deputado
AdalcLever Lopes (PMDB).

Por sugestão do depu-
tado Antônio Júlio (PMDB), a
comissão quer agendar visita
à direção da Cemig, para ob-
ter esclarecimentos sobre o
PL. O compromisso foi assu-
mido por Domingos Sávio. Na
opinião de Antônio Júlio, a
companhia precisa explicar
melhor sua nova composição
e o porquê de haver, no pro-
jeto, a previsão de uma mes-
ma diretoria para Cemig e sub-
sidiárias. Ele lembrou que já
apresentou, inclusive, reque-
rimento solicitando audiência
pública para discutir o assun-
to, quando o projeto foi apre-
ciado pela Comissão de Admi-
nistração Pública.
Conteúdo - O PL 2.357/05 dá
nova redação ao artigo 7 0 da
Lei 8.655, de 1984, que dis-
põe sobre a mudança de de-
nominação das Centrais Elétri-
cas de Minas Gerais S.A. para
Companhia Energética de Mi-
nas Gerais e sobre a amplia-
çao de seu objetivo social.
Com isso, é adaptada a lei de
regência da Cemig à nova es-
trutura societária da compa-
nhia, que foi implementada
com a criação das subsidiá-
nas integrais Cemig Distribui-
Çao S.A e Cemig Geração e
Transmissão S.A., constituídas
Para o desenvolvimento das
atividades de geração, trans-

missão e distribuição. O PL
altera também trecho da lei de
1984 para incluir as subsidi-
árias no que diz respeito às
operações de crédito.

Substitutivo da Comis-
são de Constituição e Justiça
(CCJ) dispõe que somente as
ações excedentes da empresa
poderão ser utilizadas como
garantia, assegurando o seu
controle acionário por parte
do Estado. Outra alteração diz

A comissão aprovou ain-
da requerimento que solicita
do Tribunal de Justiça infor-
mações sobre a remuneração
dos desembargadores, juizes e
servidores, com discriminação
do vencimento-base, das gra-
tificações e dos adicionais. O
objetivo, segundo Domingos
Sávio, autor do requerimento,
é dar condições à ALMG de
deliberar sobre o PL 2.922/
06, de autoria do tribunal,
que concede abono à magis-
tratura estadual. Esse projeto
substituiu o PL 2.910/05, que
propunha reajuste do venci-
mento-base dos membros do
Judiciário. Segundo o TJ, a
substituição foi feita para
que sejam observados os limi-
tes orçamentários definidos

respeito à restrição ao uso da
cota do Fundo de Participa-
ção dos Estados como garan-
tia somente para o pagamen-
to de débitos com a União.

Já a emenda n° 1, apre-
sentada pelo deputado Adal-
dever Lopes e que teve pare-
cer, ainda não votado, pela
rejeição, unifica os parágra-
fos 1 1 e 2 1 do artigo 7 1 da
Lei 8.655, a que se refere o
artigo 1° do substitutivo.

para 2006, previstos na Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Referindo-se ao proje-
to, o presidente defendeu a
transparência na tomada de
decisões sobre vencimentos
em todos os Poderes. Ele tam-
bém se ressentiu da falta de
clareza em relação ao subteto
salarial para o Judiciário. Res-
pondendo ao vice-presidente,
deputado Jayro Lessa (PFL),
que cobrou agilidade na res-
posta do tribunal, Domingos
Sávio comprometeu-se a ten-
tar agilizar o processo.

O PL 2.922/06 prevê
que o abono será concedido
aos magistrados a partir de
1 1 de janeiro de 2006 e es-
tabelece que o abono não
será computado nem acumu-

Cemig;
UMG

Para o relator, esses dois pa-
rágrafos não devem ser sepa-
rados. De acordo com o pa-
rágrafo 1 1 , a garantia ou
contragarantia real poderá ser
prestada sob a forma de cau-
ção ou penhor de ações do
capital da Cemig de proprie-
dade do Estado. O parágrafo
2 0 exclui dessa autorização
as ações que garantam o con-
trole direto ou indireto da
Cemig pelo Estado.

lado para concessão de ne-
nhuma outra vantagem. Os
abonos propostos são de
R$ 1.929,10 para desembar-
gador; de R$ 2.030,63 para
juiz de Direito de entrãncia
especial; de R$ 2.137,50 para
segunda entrância; e de
R$ 2.250,00 para primeira
entrância. O projeto será ana-
lisado pelas comissões CCJ,
Administração Pública e FF0,
em 1 0 turno, antes de ir a Ple-
nário. Integra na internet
Presenças - Deputados Do-
mingos Sávio (PSDB), presi-
dente; Jayro Lessa (PFL),
vice; Weliton Prado (PT),
Ermano Batista (PSDB); José
Henrique (PMDB) e Antônio
Júlio (PMDB), e deputada
[lisa Costa (PT).

Condomínio pode ser melhor que áreas separadas

Adiada anáLise de projeto sobre
comissão solicita informações a

Salários no TJ motivam requerimento 1
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Deputados ao comissão espec,.l vão apreciar três vetos do governadoT

leasing por ele ceLebrado", des-	do governador, estabeleci- taria de Estado de Transportes
de que utilizado para o trans-	mentos localizados em outros e Obras Públicas para apoio 19-
porte escolar na zona rural ou	Estados reduzem o verdadeiro nanceiro em obras de infra-es-
desta para a zona urbana, montante do imposto a pagar trutura nos municípios. O mes-
contratado individualmente em favor do Estado de origem, mo mecanismo anula o fome-
ou por meio de cooperativa mas emitem as notas fiscais cimento de material betu-
pela prefeitura do município interestaduais com a alíquota	minoso para as prefeituras no
onde seja prestado o serviço,	cheia. Com isso, de acordo valor de R$ 8,7 milhões. Ogo-

A Proposição de Lei com a argumentação do veto, vernador alega que essa anu-
16.872, ex-PL 1.991/04, do Minas Gerais tem que arcar lação inviabiliza melhorias nas
governador, reduz o ICMS de com créditos de ICMS que não condições das estradas vicinais,
dezenas de produtos. O veto correspondem ao valor efeti- "com impacto negativo no es-
parcial trata do dispositivo vamente pago na operação.	coamento da produção e na
que pretendia assegurar anis-	O veto parcial do gover- movimentação de pessoas'
tia de créditos tributários re- nador à Proposição de Lei Presenças - Deputados
lativos à apropriação indevida 16.882 (ex-PL 2.687/05, do George Hilton (PP), presiden-
de créditos do ICMS em de- governador, que contém o Or- te; Paulo Piau (PPS), vice-pre-
terminados tipos de operações çamento 2006) trata de um dis- si de nte; Elisa Costa (PT),
interestaduais. Nessas opera-	positivo que destinaria R$ 8,7	Marlos Fernandes (PPS) e
ções, segundo a justificativa	milhões do Orçamento à Secre-	Dalmo Ribeiro Silva (PSDB).

Deputados Paulo Cescrr,	 -
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George Hilton é eleito presidente de	Comissão de Direitos Humanos aprova
comissão que vai analisar três vetos	requerimentos para apurar denúncias
O deputado George HiLton

(PP) foi eleito ontem presidente
da Comissão Especial criada para
emitir parecer sobre o Veto To-
tal á Proposição de Lei 16.798
e os Vetos Parciais às Proposi-
ções de Lei 16.872 e 16.882. As
proposições tratam, respectiva-
mente, de isenção de IPVA,
anistia de créditos tributários
e recursos orçamentários para
municípios mineiros. O deputa-
do Paulo Piau (PPS) foi eleito
vice-presidente. Ainda na reu-
nião, o presidente designou os
relatores de cada matéria. São eles:
Célio Moreira (PSDB) - 16.798;
[lisa Costa (PT) - 16.872; e George
Hilton - 16.882.

A Proposição de Lei
16.798 (ex-PL 2.038/05, do
deputado Paulo Piau), que re-
cebeu veto total, pretende
mudar o inciso XVII do artigo
3° da Lei 14.937, de 2003, que
trata de isenção de IPVA. Hoje,
a lei isenta o veículo perten-
cente a motorista profissional
autônomo que o utilize exclu-
sivamente para transporte es-
colar, sem referências à forma
de contratação pela prefeitura
ou à situação do veículo. A al-
teração proposta para o inciso
amplia a isenção a proprietá-
rios de veículo "ainda que gra-
vado com o ônus da alienação
fiduciária, ou em sua posse em
decorrência de contrato de ar-
rendamento mercantil ou

A Comissão de Direitos
Humanos aprovou ontem 12
requerimentos, sendo dez de
autoria do presidente da
comissão, deputado Durval
Ângelo (PT). Três deles pe-
dem audiências públicas
para debater: possível prá-
tica de tortura contra seis
jovens em Marilac; possíveis
violações dos direitos hu-
manos de condôminos do
Plano de Arrendamento
Residencial (PAR), da Caixa
Econômica Federal, pela Ad-
ministradora Exacta, em
Contagem; direitos de pes-
soas portadoras de deficiên-
cias, no Barreiro de Cima.

Outros três requerimen-
tos de Durval pedem informa-
ções à Corregedoria da Polí-
cia Militar, ao Comando-Ge-
ral da PM e ao presidente da
OAB/MG sobre supostas con-
dutas irregulares de polici-
ais. Dois requerimentos pe-
dem informações ao delega-
do de Ipaba e à 8 a Promo-
toria de Justiça de Ipaba
sobre o inquérito a respeito
da morte de Diego Jefferson
Soares, em 22 de agosto de
2005, na Penitenciária Dênio
Moreira de Carvalho.

Há também dois pedi-
dos de envio de oficio: ao

gerente setorial da Viação Co-
meta, a respeito de indeniza-
ção a passageiro daquela em-
presa, conforme ação judicial
na Capital; e ao presidente do
Tribunal de Justiça de São
Paulo com manifestação de
repúdio à decisão de inocen-
tar o coronel Ubiratan Guima-
rães, que havia sido condena-
do como responsável pelo
"massacre do Carandiru".

O requerimento do de-
putado Biel Rocha (PT) pede
que seja encaminhado ofício

ao Comando-Geral da PM soli-
citando informações sobre as
providências tomadas para
apurar possíveis excessos co-
metidos por policiais na ma-
nifestação de estudantes de
Juiz de Fora, em 2 de feverei-
ro. Já o requerimento de
Roberto Ramos (PSDB) solici-
ta à Delegacia Regional do
Trabalho informações sobre a
apuração de denúncias de tra-
baLho escravo em Papagaios.
Denúncia - Adriana Souza
Drumond, que trabalha com

evangelização de presos da
Penitenciária Nelson Hungria,
disse que os parentes que vi-
sitam detentos lá são obriga-
dos a ficar horas na fila para
conseguir senha de entrada.
Ela solicitou informações so-
bre as normas para revista dos
visitantes e capacitação dos
agentes penitenciários, e rei-
vindicou curso de alfabetiza-
ção e trabalho para os presos.
Presenças - Deputados Durval
Angelo (PT), Roberto Ramos
(PSDB) e Paulo Cesar (P01).

PL sobre defesa de servidor público
recebe parecer favorável em comissãoPoil**tica Agropecuária e Agroindustrial

endossa pólo de fruticultura e comenda
Dois projetos de lei rece-

beram parecer pela aprovação na
reunião extraordinária da Co-
missão de Política Agropecuária
e Agroindustrial realizada ontem.
O primeiro deles foi o PI- 676/
03, de autoria do deputado Leo-
nardo Moreira (PFL), que dispõe
sobre o Pólo de Desenvolvimen-
to da Fruticultura da Região Sul
de Minas. O relator, deputado
Doutor Viana (PFL), apontou

vários pontos positivos no in-
cremento à atividade fruticola
e opinou pela aprovação. O pro-
jeto tramita em primeiro turno.

O PI- 2.813/05, de au-
toria do deputado Antônio
Andrade (PMDB), tramitando
em turno único, cria a
Comenda Gerardus Sanders. O
relator foi o deputado Manos
Fernandes (PPS), que desta-
cou os pontos mais notáveis

da biografia de Sanders, um
produtor rural nascido em
Jaguariúna (MG) que se
transferiu para Paracatu aos
27 anos e tornou-se um dos
principais incentivadores da
agricultura no cerrado minei-
ro. "O caminho aberto por
Gerardus Sanders levou
Paracatu a se tornar um pólo
de fruticultura, além de pro-
duzir três milhões de sacas

anuais de milho híbrido, ge-
rando R$ 300 milhões em tri-
butos", disse Fernandes, opi-
nando pela aprovação.

Foram também aprovados
outros três requerimentos de vo-
tos de congratulações, que dis-
pensam a apreciação do Plenário.
Presenças - Deputados Padre
João (PT), presidente; Marlos
Fernandes (PPS), vice; e Dou-
tor Viana (PFL).

A Comissão de Adminis-
tração Pública da Assembléia
aprovou ontem parecer de 11
turno favorável ao Projeto de
Lei (PL) 2.706/05, do gover-
nador, que autoriza os órgãos
Jurídicos das empresas contro-
ladas direta ou indiretamente
pelo Estado a defender judi-
ci almente e extrajudicialmen-
te seus empregados e dirigen-
tes que forem indevidamente
responsabilizados por crimes.
No seu parecer, o relator e pre-
sidente da comissão, depu-

tado Fahim Sawan (PSDB),
acatou o relatório da Comis-
são de Constituição e Justi-
ça, que apresentou o substi-
tutivo n o i, no qual são eli-
minadas redundâncias e cor-
rigidos termos imprecisos e
erros na redação Legislativa.

A comissão aprovou
ainda requerimentos para que
sejam formulados apelos ao
governador Aécio Neves so-
licitando a concessão do tí-
tulo de cidadão honorário de
Minas Gerais aos deputados

Sargento Rodrigues (PDT),
nascido em Itupeva (BA), e
DurvaL Angelo (PT), natural
de Baixo Guandu (ES). Os re-
querimentos foram apresen-
tados pelo deputado Rogé-
rio Correia (PT). A deputada
Maria OLívia (PSDB) e o de-
putado Antônio Júlio
(PMDB) louvaram a iniciati-
va. Requerimento com teor
semelhante, também aprova-
do, apresentado pelo depu-
tado Carlos Gomes (PT), pede
a concessão do título ao ex-

cônsul de Portugal em Belo Ho-
rizonte, Manoel Frederico Pi-
nheiro da Silva.

Ao final da reunião, o
deputado Antônio Júlio dis-
se que participará amanhã
(23) da cerimônia de entre-
ga de viaturas e equipamen-
tos à Polícia Militar em Pará
de Minas.
Presenças - Deputados Fahim
Sawan (PSDB), presidente;
Antônio Júlio (PMDB), Ricar-
do Duarte (PT), e deputada
Maria Olivia (PSDB).



dengue no
primeiros meses do ano, mais de E
730 notificações. Em 2002, lem-
bra Fahim, foram apenas 70 ca-
sos. "A situação é a mesma em
outros municípios, só que ofi-
cialmente os números não apa-
recem", alertou o deputado 2
Carlos Pimenta (PDT).

Para discutir as medidas
de combate á doença adotadas
em Uberaba no último ano, prin-
cipalmente com relação à cam-
panha do Ministério da Saúde t

TriânguLo
?m novembro, a comissão vai
:hamar a Secretaria Municipal de
;aúde da cidade. Além disso, vai
•azer outra audiência para dis-
:utir o aumento dos casos de
lengue em todo o Estado, com
presença de várias autoridades.

)dete Valadares - A Comissão
Je Saúde também vai discutir
ima possível desativação par-
:ial ocorrida no serviço de
nastologia da Maternidade Ode-
e Valadares, em Belo Horizon-

.-'
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casos da
O aumento de casos no-

tificados de dengue no Trián-
guio Mineiro e em outras regi-
ões do Estado será discutido com
urgência pelos deputados da Co-
missão de Saúde da Assembléia,
conforme requerimento do de-
putado Fahim Sawan (PSDB)
aprovado ontem. Segundo ele,
a região tem encabeçado as lis-
tas de casos da doença em Mi-
nas, principalmente Uberaba,
que já registrou, só nos dois
Marcelo Nletzker

Mineiro
te. O requerimento é do presi-
dente da comissão, deputado
Adelmo Carneiro Leão (PT). Ele
recebeu a denúncia de várias en-
tidades médicas, que participarão
da reunião. O deputado Carlos
Pimenta sugeriu que a comissão
visite o setor de mastologia para
verificar a situação.

Outro tema de audiência
pública, pedida pelo deputado
Ricardo Duarte (PT), será a aná-
lise dos resultados e das dificul-
dades de aplicação da Lei
15.394, de 2004, que obriga o
exame de fundo de olho em re-
cém-nascidos no Estado. A co-
missao também vai debater, a re-

23 de fevereiro de 2006

Recessos e orçamento
O deputado BieL Rocha (PT)
falou sobre a diminuição dos
recessos, do fim dos pagamen-
tos das convocações extraor-
dinárias, do nepotismo e da
discussão em torno do Orça-
mento do Estado. Sobre o fim
do nepotismo, o parlamentar
afirmou que "não se trata de
punir ninguém por ser paren-
te, mas de não penalizar a so-
ciedade, pois o nepotismo des-

Irregularidades no Pró-Acesso
O deputado Rogério Correia
(PT) denunciou irregularida-
des em obras do programa Pró-
Acesso na Zona da Mata. Se-
gundo carta encaminhada pelo
ex-deputado Paulo Pettersen,
o governo do Estado estaria
pavimentando um trecho de
três quilômetros de estrada
que serviria apenas para fazer
a ligação com a fazenda Para-

Laticínio interditado
o deputado Carlos Pimenta
(PDT) condenou a interdição
do laticínio da Cooperativa
Agropecuária Regional de Mon-
tes Claros. A cooperativa teve
as operações interditadas por-
que estaria poluindo um
córrego, segundo a Fundação
Estadual do Meio Ambiente
(Feam). O Conselho Estadual de
Política Ambiental (Copam)
havia estabelecido um prazo de

Habitação
A deputada Elisa Costa (PT)
rebateu as críticas do depu-
tado Carlos Pimenta ao mate-
rial publicitário distribuído
pelo governo federal. A parla-
mentar também parabenizou a
prefeita de Contagem, Marília
Campos, pelo modo como está
conduzindo seu mandato em
sintonia com o governo Lula e
sendo atuante e comprometi-
da com os direitos das mulhe-

Justiça
O deputado WeLiton Prado (PT)
criticou a condenação injusta de
Wagno Lúcio da Silva, que ficou
oito anos preso por um crime que
não cometeu. O ex-segurança foi
condenado sob acusação de rou-
bare assassinar a facadas otaxista
Rodolfo Cardoso Lobo em
Congonhas, em 1997.
Segundo o deputado, Wagno

virtua a democracia". Biel Ro-
cha disse que o dinheiro do
cidadão é que forma o "bolo"
orçamentário e defendeu a
execução do Orçamento da for-
ma como ele é aprovado na
Assembléia. "Uma emenda in-
dividual não pode ser tratada
como uma emendinha eleito-
reira. Afinal, somos ou não
somos representantes legíti-
mos das aspirações popula-
res?" De acordo com o parla-

da Geral, de propriedade do
ex-deputado Juarez Rossi.
Enquanto isso, cidades da re-
gião ainda estariam na fila de
espera para serem contempla-
das pelo Pró-Acesso. Rogério
Correia disse que vai pedir ao
Ministério Público uma apura-
ção rigorosa sobre o caso. O de-
putado elogiou a administra-
ção da prefeita Marília Campos
(PT), de Contagem, que tem

40 dias para que a cooperativa
se adequasse às exigências da
legislação ambiental, mas aca-
bou fazendo a interdição antes
do tempo previsto. Carlos Pi-
menta afirmou que a coopera-
tiva processa 40 mil litros de
leite e 200 chefes de família de-
pendiam dela para viver. O par-
lamentar também falou sobre a
renegociação da dívida de pro-
dutores rurais com o Banco do
Brasil. "Estas pessoas não po-

res. A deputada solicitou a re-
tomada das obras do progra-
ma Pró-Acesso na BR 116, en-
tre os municípios de Capitão
Andrade e Tumiritinga. Em ou-
tro trecho beneficiado pelo
programa, entre Inhapim e São
Sebastião do Anta, as obras de
pavimentação teriam prejudi-
cado diversas nascentes de
água, segundo a deputada. Por
último, Elisa Costa destacou a
importãncia da habitação p0-

foi torturado para que confessasse
o crime, mas sempre reiterou sua
inocência. A família não tinha
condições de contratar um ad-
vogado, mas recorreu ao secre-
tário nacional de Direitos Huma-
nos, Nilmário Miranda, que pro-
videnciou um, gratuitamente.
Após a revisão do processo,
Wagno foi finalmente libertado
da prisão. Weliton Prado infor-

mentar, é preciso caminhar
para se ter uma correspondên-
cia entre os Poderes e esses
assuntos são "importantes
para uma nova e necessá ria ca-
minhada". Em aparte, o depu-
tado WeLiton Prado (PT) res-
saltou que o orçamento não
pode ser uma "peça fictícia"
e lembrou os gastos excessi-
vos com publicidade em de-
trimento de outros setores,
como a educação.

investido em educação e rede
de esgoto nas regiões mais po-
bres da cidade. Rogério Correia
finalizou seu discurso defenden-
do a aprovação de um projeto
de lei de sua autoria que cria
uma área de proteção ambiental
na lagoa de Várzea das Flores,
em Betim e Contagem. Em apar-
te, o deputado Weliton Prado
(PT) também elogiou a gestão
de Marilia Campos.

dem pagar suas dívidas, pois
perderam tudo com a seca dos
últimos anos. O governo fede-
ral investe em propaganda e faz
pouco caso da dívida dos pro-
dutores rurais", disse. Carlos Pi-
menta afirmou que a União vem
fazendo uma propaganda
"massificadora", distribuindo
panfletos de até 36 páginas que
falam em investimentos sociais
que o deputado define como
"eleito reiros".

pular para as famílias que re-
cebem de zero a três salários
mínimos. A parlamentar afirmou
que o governo federal está in-
vestindo nesse setor em Minas
Gerais e propiciando avanços no
Estado, onde 200 mil famílias
serão beneficiadas com finan-
ciamentos a baixo custo. Em
aparte, o deputado Fahim Sawan
(PSDB) elogiou o trabalho da
deputada e falou sobre a epide-
mia de dengue em Uberaba.

mou que vai apresentar dois re-
querimentos pedindo ao Tribunal
de Justiça a agilização da indeni-
zação a Wagno por danos morais e
solicitando à Corregedoria de Jus-
tiça a apuração da responsabilida-
de do juiz Paulo Roberto Caixeta
pelos erros no processo. "Wagno
fui abandonado pela mulher, não
viu sua filha crescer, teve a vida
totalmente desestruturada", disse.
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Comissão de Saúde debaterá aumento de

Opresidenre da Asse mvivia Legisia-
tiva, deputado Mauri Torres (PSDB)
participou ontem à tarde de soleai-
dade no BDMG, na qual o governa-
dor Aécio Neves anunciou medidas
que beneficiam os servidores da área
de segurança pública. O governador
ainda anunciou o encaminhamento
à Assembléia Legislativa de projeto
de lei que prevé apagamento de abo-
no anual, de RS 533,56, a servidores
das forças de segurança (policiais
militares, civis, bombeiros militares e
agentes de segurança penitenciários)
para ser utilizado na compra de uni-

-- formes efardas de trabalho.

querimento de Ricardo Duarte,
a proposta de implantação do
Centro de Tecidos Biológicos em
Minas Gerais (Cetebio) e do Ban-
co de Sangue de Cordão Umbi-
lical. Outro requerimento, de
Adelmo Leão, pede reunião con-
junta com a Comissão de Parti-
cipação Popular para discutir a
política de saúde do Estado.
Presenças - Deputados AdeLmo

4 Carneiro Leão (PT), presidente;
[	Carlos Pimenta (PDT), vice; Dou-

i1Zé 1	 1	tor Ronaldo (PDT), Fahim Sawan
Deputados Douto' Ro' aldo Fahirr, Sai' ao, Adelino Ca acuo Leão e Carlos P/mer7ra	 (PSDB) e WeLiton Prado (PT).

Presidente Mauri Torres participa de
soLenidade com governador Ae*cio Neves

'•arcerc

GOVERNO
DE MINAS
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mente. Os dois projetos são
de autoria da Comissão de
Fiscalização Financeira e Or-
çamentária e foram aprovados
em turno único.

PREs 1.837/04 e
2.285/05 - de autoria da Co-
missão de Política Agrope-
cuária, os dois projetos apro-
vam alienações de terras
devolutas. O primeiro refere-
se a 13 porções de terras nos
municípios de Indaiabira,
Montezuma, Rio Pardo de Mi-
nas, Santo Antônio do Reti-
ro e Vargem Grande do Rio
Pardo, no Norte do Estado. O
segundo é relativo a um ter-
reno de 185 hectares locali-
zado em Montezuma. Ambos

os projetos foram aprovados
em 1 11 turno.

Projeto de Lei (PL)
2.220105 - autoriza doação
de imóvel do Estado ao muni-
cípio de Senador Cortes, na
Zona da Mata. O terreno, de
752 m ? , destina-se à instala-
ção da Câmara de Vereadores
do município. O projeto é de
autoria do deputado Luiz
Fernando Faria (PP) e foi apro-
vado em 2 1 turno.

o PL 2.499/05 - do de-
putado Paulo Piau (PPS), o
projeto autoriza doação de
imóvel do governo do Estado
à prefeitura de Arcos, no Cen-
tro-Oeste de Minas. No terre-
no, de 2 mil m 2 , o município

Deputado Célio Moreira
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Plenário
alienação

O Plenário da Assembléia
Legislativa aprovou, na Reu-
nião Ordinária de ontem, os
seis projetos que constavam
da Ordem do Dia. São propo-
sições de alienação de terras
devolutas, doações de imóveis
e ratificação de regime espe-
cial de tributação:

• Projetos de Resolução
(PRE) 2.748/05 e 2.749/05 -
as proposições ratificam regi-
me especial de tributação
concedido à empresa Domin-
gos Costa S.A. nas operações
de venda de farinha de trigo
e mistura pré-fabricada de fa-
rinha de trigo com destino
aos Estados de São Paulo e
Rio de Janeiro, respectiva-

Política do café e tarifas altas são criticadasaprova projetos de doação e
de imóveis e regime especial

pretende construir uma uni-
dade de apoio aos portado-
res de necessidades especi-
ais. O projeto foi aprovado
em 1 0 turno.

Foi aprovado ainda re-
querimento da Comissão de
Transporte, Comunicação e
Obras Públicas, que pede ao
Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transporte
(Dnit) informações sobre o
montante de recursos desti-
nados à construção do Anel
Viário de Contorno Norte da
Região Metropolitana de Belo
Horizonte. Também foi aprova-
do o parecer de redação final
do PL 1.564/04, que segue
para sanção do governador.

sunto. Segundo ele, entre
1999 e 2005, os consumi-
dores residenciais pagaram
266°I a mais pelo forneci-
mento de luz, enquanto o
índice Geral de Preços ao
Mercado (IGP-M), medido
pela Fundação Getúlio
Vargas, foi de 127% no pe-
ríodo. "Embora seja uma so-
ciedade anônima, a Cemig
é uma concessionária de
serviços públicos e, como
tal, tem obrigação de levar
em conta seu papel social,
prestando bons serviços a

- - - -- -	 preços acessíveis. As famí-

	

O deputado Edson energia elétrica pagas pelo	Lias mineiras não têm mais
Rezende (PT) chamou a aten- povo mineiro e solicitou uma condições de arcar com ta-
cão para as altas tarifas de	audiência pública sobre o as-	rifas tão elevadas", afirmou.

Critério do crédito à cafeicultura
O deputado Dalmo Ribei- do muitos municípios. Não

ro Silva (PSDB) fez duras críti- leva em conta também a tra-
cas à forma com que o gover- dição e aspectos econõmi-
nofederalvemtratandoosca- cos. Há áreas que produzem
feicultores do País, em espe- café há mais de cem anos
cial os de Minas Gerais, respon- e, pelo estudo, foram con-
sáveis pela produção de 52% sideradas impróprias para a
do café no Brasil. Ele conde-	cafeicultura. Um absurdo
nou a Resolução 59, expedida que tem que ser corrigido",
pelo Ministério da Agricultu-	enfatizou.
rã, que restringe o crédito aos	Em aparte, o deputado
produtores a um estudo de Padre João (P1) admitiu que o

-,.

é

Ele apontou também
distorções no sistema de co-
brança, no qual os consumi-
dores residenciais acabam
pagando por outros setores,
como a indústria: "São 4,5
milhões de clientes que con-
somem 17% da energia no
Estado, mas pagam o equi-
valente a 35% do total. O
setor industrial, por sua vez,
gasta 58% e paga apenas
32°I", exemplificou. Parte do
alto custo do serviço, ainda
de acordo com Edson
Rezende, deve-se também à
pesada carga tributária: so-
bre as contas residenciais,
incide um ICMS de 30%; já
as fábricas pagam 18%.

questionado
rumwsm000J
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pela Universidade Federal de	consideração na análise técni-
Viçosa (UFV). As áreas que não ca da UFV, mas discordou de	 dv	 4
se enquadram nos parãmetros DaLmo Ribeiro. "Esse estudo de
determinados pela instituição	zoneamento é feito há 14 anos.	 3epL ir o Dai »	beiro Silva
(altitude, clima, irrigação)	Acontece que os municípios	forma, muitos casos estão sen-	quanto os pequenos produtores
não receberão verbas. "Esse	não fornecem dados precisos	do revistos", disse.	 estão com o pires na mão peran-
estudo não aborda as pe-	ao Ministério da Agricultura	Já o deputado João Leite	te os bancos, as instituições fi-
culiaridades e o microclima	mostrando que suas regiões são	(PSDB) engrossou o coro dos in-	nanceiras não param de regis-
de cada região, prejudican-	produtoras de café. De qualquer	satisfeitos com a situação: "En-	trar lucros recordes", enfatizou.

Deputado desaprova aumento do metro

Foram recebidas em Ple-
nário duas mensagens enca-
minhado projetos de lei de
autoria do Ministério Públi-
co. Um deles tem o objetivo
de criar uma ouvidoria no ór-

gão, para receber reclamações
e denúncias de qualquer cida-
dão contra a atuação de pro-
motores e procuradores. O
outro projeto dá o nome de
José Campomizzi Filho ao pré-

dio onde funciona a Procura-
doria-Geral de Justiça.
Lideranças - Durante a reu-
nião, a Presidência solicitou
às bancadas e aos blocos par-
lamentares que indiquem seus

novos líderes. O PMDB indi-
cou como líder o deputado
AdaLclever Lopes, que por sua
vez indicou o deputado
Sávio Souza Cruz como vice-
líder da bancada.

O deputado CéLio
Moreira (PSDB) fez um dis-
curso criticando o reajus-
te de 37,5% das passagens
de metro em Belo Horizon-
te. Ele também atacou a
demora nos reparos da
ponte que caiu na BR 135
em Curvelo, na Região Cen-
tral do Estado. "O gover-
no federal poderia ter so-
licitado ao Exército a
construção de uma ponte
de emergência", disse. O
deputado Weliton Prado

(P1) também condenou o
aumento do metro e das
passagens de ônibus das
Linhas administradas pelo
Departamento de Estradas
de Rodagem (DER-MG). Já
o deputado Ricardo Duarte
(PT) informou que todas as
estradas federais que cor-
tam o Triângulo Mineiro
foram restauradas e estão
em boas condições, mas o
mesmo não acontece com
as rodovias estaduais que
servem a região.

O deputado Rogério Correia pes,:	'o o co ontem
A	 •	 -

AssembLeia recebe mensagens com projetos do MP
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ALMG realiza Conferência Estadual
dos Direitos da Pessoa Idosa em março

Nova reunião preparató-
ria para a 1° Conferência Esta-
dual dos Direitos da Pessoa
Idosa acontece hoje na As-
sembléia. A conferência será
realizada de 27 a 29 de mar-
ço, no Sesc Venda Nova, e é
fruto de uma parceria entre
ALMG, governo do Estado e
Conselho Estadual do Idoso.
Do evento sairão os delega-
dos mineiros que vão partici-
par da conferência nacional,
que será em Brasília, em maio.
Para lá irão as propostas de
Minas Gerais para a imple-
mentação de políticas públi-

cas que atendam às necessi-
dades dos idosos.

Segundo a proposta do
regimento para a conferência,
ela tem caráter deliberativo e
segue os tópicos estabeleci-
dos pela Conferência Nacional,
que são, entre outros:

• Definir as estraté-
gias para a implementação da
Rede de Proteção e Defesa da
Pessoa Idosa.

• Propor articulação en-
tre os órgãos e a divulgação
dos instrumentos legais que
garantem a implementação dos
serviços que deverão compor

a Rede de Proteção e Defesa
da Pessoa Idosa;

o Divulgar as ações dos
ConseLhos dos Direitos do Ido-
so e difundir as políticas e
planos internacionais, nacio-
nais e regionais voltados para
a pessoa idosa, estimulando
a participação da sociedade;

• Constituir espaço de
apresentação e articulação de
proposições para Construção
da Rede Nacional de Prote-
ção e defesa dos direitos da
pessoa idosa;

• Esclarecer o caráter, os
princípios, a estrutura e a es-

tratégia de implementação da
Rede de Proteção e Defesa à
Pessoa Idosa;

• Renovar o compro-
misso dos diversos setores
da sociedade e do governo
com a implementação da
Rede de Proteção e Defesa
da Pessoa Idosa;

• Propor prioridades de
atuação aos órgãos governa-
mentais nas três esferas de
governo responsáveis pela
implementação da Política
Nacional do Idoso, e conse-
qüente Rede de Proteção e
Defesa da Pessoa Idosa.

	PI, 1.760/04	 imóvel ao município de Simão Pereira. Discussão em 2 0 turno
Da deputada Ana Maria Resende, que dispõe sobre procedimentos a serem	PI. 2.756/05
adotados pelos fornecedores de produtos ou serviços considerados noci-	Do governador, que altera a Lei 12.995, de 1998, que autoriza o Podervos à saúde da população do Estado. Discussão em 2 1 turno	 Executivo a fazer a doação ou a reversão dos imóveis que menciona.

	

PI. 1.877/04	 Discussão em 2 0 turno
Do governador, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao municí- 	PI. 133/03pio de Sabinópolis. Discussão em 2 0 turno	 Do deputado Carlos Pimenta, que proíbe a imposição de requisito relati-

	

PL 2.534/05	 vo à idade máxima em concurso público nas hipóteses que especifica.
Do deputado Manos Fernandes, que autoriza o Poder Executivo a doar	Discussão em 1 1 turno

ACONTECE HOJE
10 horas

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática (Plenarinho
III) - discutir e votar proposições da comissão

• Comissão de Participação Popular (Auditório) - discutir e votar pro
posições da comissão

• Reunião Ordinária (Plenário)

• Reunião preparatória da 1° Conferência Estadual dos Direitos da
Pessoa Idosa (GPI/ALMG - Edifício Tiradentes)

TV ASSEMBLÉIA

7h Repórter Assembléia
7h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

8h Mundo Político
8h30 Panorama (ao vivo) - Segurança Alimentar e Agricultura Familiar

9h Ciclo de Palestras "0 Vereador e a Agenda Municipal"
(reprise) - Organização e Competências

12h Memória e Poder - Depoimento do jornalista Sebastião Nery
13h Mundo Político

13h30 Repórter Assembléia
14h Visão Parlamentar (ao vivo)

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

18h30 Panorama - Segurança Alimentar e Agricultura Familiar

19h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte
19h30 Repórter Assembléia (ao vivo) - O que acontece na Assem-

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

20h15 Comissão de Constituição e Justiça (reprise)
21h Sala de Imprensa (inédito) - Violência Urbana
22h Repórter Assembléia

22h30 Mundo Político (inédito) - Entrevistas, comentários e notas
sobre a movimentação politica no País

23h Plenário (reprise)
1h Panorama - Segurança Alimentar e Agricultura Familiar

1h30 Repórter Assembléia
2h Encerramento
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