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Comissão de PEC que reduz recesso
parlamentar se reúne hoje pela manhã

A Comissão Especial cria-
da para analisar a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC)
67/04, que muda o artigo 53
da Constituição do Estado,
reduzindo o recesso parlamen-
tar, tem duas reuniões

Assembléia
comemora

Dia da Mulher
A Comissão de Direitos

Humanos realiza audiência
pública hoje, às 9 horas, para
discutir assuntos relaciona-
dos à igualdade de gênero,
em comemoração ao Dia In-
ternacional da Mulher. O re-
querimento é do presidente
da comissão, deputado Dur-
vaI Angelo, que convidou re-
presentantes de várias enti-
dades da sociedade civil. A
reunião será realizada no Au-
ditório. Página 10

Além disso, a Assem-
bléia Legislativa vai realizar
três eventos para comemorar
a data. Amanhã, às 9 horas,
no Teatro, haverá uma pales-
tra com o psiquiatra,
neurocientista e escritor
Eduardo Aquino. O especia-
lista vai debater os desafios
do universo feminino. Para a
abertura do evento, está pre-
vista a presença do presiden-
te Mauri Torres (PSDB) e da
bancada feminina, composta
por oito deputadas. Em se-
guida, haverá uma confrater-
nização entre deputados e
servidores, especialmente as
servidoras.

No dia 14, será lançado
um livro seguido de debate; e
no dia 16 haverá homenagem
durante a Reunião Ordinária
de Plenário.
Confira os outros eventos
na página 9

marcadas para hoje, às 9h15
e às 9h30. Nas reuniões, os
deputados irão eleger o vice-
presidente da comissão e ana-
lisar o parecer do relator, de-
putado José Henrique
(PMDB). A decisão da redução

Poluição em
preocup

A Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais
da Assembléia realizou ontem
audiência pública em Conta-
gem a fim de debater soluções
para preservar a qualidade das
águas da lagoa Vargem das
Flores. O reservatório, que fica
nos municípios de Contagem
e Betim, vem sofrendo com o
crescimento urbano desor-
denado e a poluição. Uma das
soluções apontadas é a criação
de uma área de proteção
ambiental (APA) abrangendo
toda a bacia da lagoa. Esse é o
objetivo do Projeto de Lei (PL)
48/03, do deputado Rogério
Correia (PT), que já recebeu pa-
recer favorável da Comissão de
Constituição e Justiça. O proje-
to transforma toda a área da ba-
cia de Vargem das Flores - 12.263
hectares - em unidade de con-
servação de uso sustentável.

Com a APA, seriam protegi-
dos o Lago e os córregos que nele
desembocam, garantindo a quali-
dade e quantidade de água dis-
ponível para consumo humano.
Página 2

Desativação de
serviço de

Mastologia vai
ser debatido na

Assembléia
Agenda

do recesso parlamentar de 90
para 55 dias foi tomada pelo
conjunto do Colégio de Líderes
da Casa, no dia 21 de fevereiro,
e será apresentada por meio de
um substitutivo à PEC 67/04,
do deputado Ivair Nogueira.

Lagoa de Bet
a deputados

O substitutivo também
tratará das convocações extra-
ordinárias, vedando o paga-
mento de parcela indenizató-
ria (modifica o parágrafo 60
do artigo 53 da Constituição
do Estado). Página 13

Transferência
de Centro

Administrativo
é criticada em

comissão
Página 8

Parlamentares
visitam Cemig
e debatem PL

sobre mudança
na empresa

Página 7

o  e Contagem
estaduais
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Reunião debate em Contagem projeto
que garante proteção da Vargem das Flores

Um imenso reservatório
de água que vem sofrendo
com o crescimento urbano
desordenado e com a polui-
ção. E a lagoa Vargem das
Flores, situada em Conta-
gem e Betim, que corre o
risco de ter suas águas
imprestáveis para consumo
humano em 50 anos, caso
não seja tomada nenhuma
providência para conter o
processo de degradação. O
assunto preocupa autoridades
dos dois municípios e depu-
tados estaduais, e motivou a
audiência pública de ontem
da Comissão de Meio Ambien-
te e Recursos Naturais da As-
sembléia, em Contagem.

A solução para preser-
var a qualidade das águas da
Vargem pode ser a criação de
uma área de proteção am-
biental (APA) abrangendo
toda a área da bacia da la-
goa. Esse é o objetivo do Pro-
jeto de Lei 48/03, do depu-
tado Rogério Correia (P1),
que já recebeu parecer favo-
rável da CCJ. O projeto trans-
forma toda a área da bacia de
Vargem das Flores - 12.263

Reservatório foi construído na década de 60

1	1	-
/
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Deputados participam de audiência no Centro Cultural de Contagem

hectares - em unidade de con- projeto também prevê ações pados, mas sim maior rigor no
servação de uso sustentável.	para a recuperação de áreas ordenamento e uso do solo,

Com a APA, seriam pro- degradadas e mais restrições uma vez que a liberação de
tegidos o lago e os córregos para a ocupação desordenada novos loteamentos dependeria
que nele desembocam, garan- do solo. Conforme esclareceu da aprovação do Estado. A ges-
tindo assim a qualidade e o consultor da comissão, André tão da APA seria compartilha-
quantidade de água disponí- Naves, não haveria desapro- da entre a Copasa e o Institu-
vel para consumo humano. o priações dos terrenos já ocu- to Estadual de Florestas (IEF).

i

Deputados I ar Nogueira e Dimas Fabiano, ao lado da deputada ia Moraes

Táxis em Confins serão discutidos
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Usuário de ônibus interestadual pode
receber instruções sobre segurança

Ricardo Barbosa

A represa de Vargem das
Flores foi construída no final
da década de 60 para formar
um reservatório de abasteci-
mento da Região Metropolita-
na de Belo Horizonte. A esta-
ção de tratamento de água foi
inaugurada em 1974 e tem ca-
pacidade para fornecer 1.500
litros de água por segundo, o
suficiente para abastecer lS/o
da população da RMBH. Mas, de
acordo com o assessor da
Copasa, Rômulo Perilli, nos úl-
timos dois anos, a captação na
Várzea não tem ultrapassado mil
litros por segundo, "resultado
da queda da qualidade e quan-
tidade de água disponível".

Segundo Perilli, o pro-
cesso de tratamento da água
de Vargem das Flores vem se
tornando cada vez mais com-

plexo, por causa da poluição.
O abastecimento do Hospital
Regional de Betim, por exem-
plo, é feito com água captada
nos sistemas Rio Manso e Ser-
ra Azul, para evitar o risco de
contaminação dos pacientes
de hemodiálise por cianoto-
xinas. "E fundamental uma le-
gislação restritiva para uso e
ocupação do solo, senão per-
deremos um importante ma-
nancial de abastecimento da
Grande BH", alertou.
Leis municipais - Desde
1999, Contagem e Betim têm
leis de proteção ambiental para
a região. "Apesar disso, temos
dificuldades para conter a ex-
pansão urbana e a ocupação
irregular da bacia. O arcabouço
legal do Estado é bem-vindo",
afirmou o representante da

Secretaria de Meio Ambiente de
Betim, Ghiarone Gregório Rios.

Um estudo da prefeitura
de Contagem, em 1997, previa
que a água de Vargem das Flo-
res se tornaria imprestável para
consumo humano em 2060,
mantido o ritmo atual de cres-
cimento. Foi o que aconteceu
com a Pampulha, onde a Copasa
captava 150 litros de água por
segundo há 25 anos. Com o au-
mento da poluição, a estação de
tratamento foi abandonada.

O autor do PL 28/03,
deputado Rogério Correia (PT),
lembrou a importância do pro-
jeto para garantir a lagoa como
manancial de água potável: "0
projeto vai criar obrigações
para as prefeituras, o Estado e
a Copasa, de modo a garantir a
preservação da lagoa, respon-

sável por 70% do abastecimen-
to de Contagem e Betim"

'
Os de-

putados João Leite (PSDB) e
Carlos Gomes (P1) também
apoiaram o projeto. O presiden-
te da comissão, deputado
Laudelino Augusto (PT), que
pediu a reunião, ressaltou a
importância da criação da APA:
"Por menor que ela seja, é a vida
que estará sendo protegida"
Presenças - Deputados Lau-
delino Augusto (PT), presiden-
te; João Leite (PSDB), Carlos Go-
mes (P1) e Rogério Correia (P1).
Também participaram o chefe de
gabinete da prefeitura de Con-
tagem, André Teixeira; o repre-
sentante do IEF, Silvério Seabra
da Rocha; e o presidente da As-
sociação dos Protetores, Usuá-
rios e Amigos da Represa Vargem
das Flores, Ronner Gontijo.

As empresas de ônibus
interestaduais podem ser
obrigadas a prestar aos seus
usuários informações sobre
procedimentos em caso de
acidente. Esse é o teor do
Projeto de Lei (PL) 1.596/
04, do deputado Doutor
Ronaldo (PDT), que está
pronto para ser apreciado
em 1 0 turno pelo Plenário.
Ontem, a Comissão de Trans-
porte, Comunicação e Obras
Públicas aprovou parecer fa-
vorável a emenda apresen-
tada em Plenário ao projeto
pelo deputado Luiz Humber-
to Carneiro (PSDB), que tor-
na mais precisa a redação
do parágrafo 1°.

O relator da matéria
foi o deputado Dimas Fa-
biano (PP), que já havia opi-
nado pela aprovação do pro-
jeto na forma do substi-
tutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça. En-
tre as informações que de-
verão ser prestadas pelas
empresas estão a localiza-
ção das saídas de emergên-
cia e dos extintores de in-
cêndio, além de instruções
sobre como manusear as
travas de segurança desses
equipamentos.

A comissão também
aprovou parecer favorável ao
Projeto de Lei 2.336/05, do
deputado Alencar da Silveira
Jr (PDT), segundo o qual a
habilitação de veículos para
a realização de transporte
fretado intermuncipal pelas
cooperativas dependerá de
autorização concedida pelo
Departamento de Estradas
de Rodagem de Minas Gerais
(DER-MG).

O projeto de lei traz
também a regulamentação
desse tipo de transporte. O
relatório foi lido na reunião
pelo deputado Roberto Car-
valho (P1), que opinou pela
aprovação da matéria na
forma do substitutivo n° 1,
da Comissão de Constitui-
ção e Justiça.

Os deputados aprovaram
três requerimentos solicitando
audiências públicas. O primei-
ro é de autoria do deputado
Célio Moreira (PSDB), que pede
uma discussão sobre conflitos
entre os taxistas de Belo Hori-
zonte, Lagoa Santa e Confins
desde que o aeroporto de Con-
fins passou a receber os vôos
que antes eram realizados a
partir do aeroporto da Pam-
pulha. Segundo o deputado,
os taxistas de BH estariam apa-
nhando passageiros em Con-
fins, o que seria ilegal.

Um requerimento conjun-
to dos deputados Ivair Noguei-
ra (PMDB) e Roberto Carvalho
(P1) pede um debate sobre a
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situação do Viaduto Vila Rica, O outro requerimento
conhecido como Viaduto das aprovado, também de autoria
Almas, na BR-040. Carvalho afir- de Roberto Carvalho, solicita
mou que, em recente conversa uma reunião para debater o
com o chefe do 6 1 Distrito do atual estágio de desenvolvi-
Departamento Nacional de Infra- mento do Sistema Brasileiro de
Estrutura de Transportes (Dnit), Televisão Digital. Segundo o
Sebastião Donizete, recebeu a deputado, trata-se de assunto
informação de que o projeto relevante, pois a TV digital
para a construção do novo via- constitui uma verdadeira fer-
duto já está pronto e os recur- ramenta de inclusão social.
sos, disponíveis. Falta apenas a A comissão aprovou ain-
autorização do governo federal da 16 proposições que dispen-
para o início da obra. Nogueira sam a apreciação do Plenário.
acrescentou que este é um bom Presenças - Deputados Ivair
momento para ampliar o debate Nogueira (PMDB), vice-presi-
e abordar também a questão da dente, que presidiu os traba-
recuperação da malha rodovi- lhos; Dimas Fabiano (PP),
ária e da reabertura das balan- Roberto Carvalho (PT) e depu-
ças nas estradas mineiras.	tada Jô Moraes (PCdoB).



tir a viabilidade do as-	 -	 - -	—Deputados emitirao
parecer sobre três vetos

A Comissão Especial que estadual de incentivo à cultura do
aprecia o Veto Total à Proposi- bambu) - foram vetados o inciso
çáo 16.810 e os Vetos Parciais III do artigo 4 0 , o artigo 50 e os
às Proposições de Lei 16.814 e incisos ff1 e VII do artigo 61.
16.870 elegeu, ontem, a depu- • 16.870 (ex-P1_ 1.408/
tada Maria Olívia (PSDB) para 04, do deputado Gustavo
presidente e o deputado Dimas Valadares, do FEL, que institui a
Fabiano (PP) para vice-presi- política de incentivo ao uso do
dente. O deputado Adaiclever biodiesel) - o dispositivo veta-
Lopes (PMDB) foi designado do autoriza o Estado a reduzir
relator. Os vetos tratam de:	em até 100/o a alíquota do ICMS

• 16.810 (ex-P1_ 2.238/ para o produtor ou importador
05, do deputado Gilberto de biodiesel com sede no Estado
Abramo, do PMDB, que muda o que obtiver o selo combustível
artigo 10 da Lei 15.394, de social", do Ministério do Desen-
2004, que torna obrigatório o volvimento Agrário.
exame de fundo de olho em re- Presenças— Deputada Maria Olivia
cém-nascidos no Estado).	(PSDB), presidente; e deputados

• 16.814 (ex-P1_ 1.575/ Dimas Fabiano (PP), vice-presi-
04, do deputado George Hilton, dente; Adalclever Lopes (PMDB) e
do PP, que trata da política Gilberto Abramo (PMDB).

Agenda Ci1 íI1 ;!L1
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Comissão quer conhecer critérios para cobrança de taxas em eventos

faltamento do entorno da
Praça Padre Joaquim Luiz da
Silveira, que abriga vários
casarões históricos do sécu-
lo XVIII. Já o deputado Gil
Pereira (PP), presidente da
Comissão de Cultura, convida
a secretária de Estado de CuL-
tura a realizar uma visita à ci-
dade de Pirapora, para conhe-
cer o acervo cultural daquele
município, bem como as no-
vas instalações do Vapor
Benjamim Guimarães.

Também foram aprova-
dos oito requerimentos que
dispensam a apreciação do
Plenário.
Presenças - Deputado Gil
Pereira (PP), presidente da
comissão; deputada Varies-
sa Lucas (PSDB), vice-pre-
sidente; e deputado Biel
Rocha (P1).
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CO analisa projeto que aumenta efetivo
do Corpo de Bombeiros Militar em MG
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Parlamentares vão discutir taxas
cobradas durante eventos no Estado

Já começou a tramitar
na Assembléia de Minas o pro-
jeto que aumenta o efetivo do
Corpo de Bombeiros Militar. O PL
2.915/06, do governador, foi
analisado ontem pela Comissão
de Constituição e Justiça (CCJ)
em 1 0 turno e, agora, segue para
as Comissões de Administração
Pública e de Fiscalização Finan-
ceira e Orçamentária. O projeto
muda o efetivo dos atuais 4.804
(número que se mantém desde
meados de 1999, quando hou-
ve o desmembramento da PM)
para 7.994. Isso representa um
aumento de 66,4% e uma des-
pesa para os cofres públicos de
R$ 71 milhões em um exercício.

Segundo o Executivo, o
aumento do efetivo visa equi-
par o Corpo de Bombeiros para
melhor atender às atribuições
da corporação, entre elas a pre-
venção e o combate a incêndio
e a segurança de pessoas e bens.
A proposição foi elaborada a par-
tir de estudo visando a um cres-
cimento de efetivo gradual para
os próximos anos, não represen-
tando custo imediato para o Te-
souro. Isso porque, acrescenta
o Executivo, novos concursos
serão realizados apenas após ob-
servar as condições orçamentá-
ria e financeira do Estado.

Pelo projeto, a ativação
dos cargos até o Limite de
7.994 só poderá ocorrer após
cumpridos os requisitos cons-
tantes do decreto que definirá
o Quadro de Organização e Dis-
tribuição, observando-se o
crescimento real do efetivo ou
as condições logísticas para ins-
talação de unidades. A promo-
ção para os postos decorrentes
do acréscimo do efetivo depen-
derá da aprovação da Cámara de
Coordenação Geral, Planejamen-
to, Gestão e Finanças.
Mulheres - Por sugestão da de-
putada Já Moraes (PCdoB), o
relator, deputado Gustavo
Corrêa (PFL), apresentou emen-
da que trata das militares. O
projeto originalmente limita
em 5% do efetivo previsto o
percentual de cargos destina-

dos aos militares do sexo femi-
nino nos quadros de oficiais e
de praças. Essa limitação não
se estende aos quadros de ofi-
ciais de saúde e de administra-
ção e de praças especialistas.
Já a emenda n° 1, apresentada
pelo relator, eleva o índice para
10/o, ampliando a participação
das mulheres na corporação por
meio de mudança na redação
do caput do artigo 40.

O próprio Executivo re-
conhece que o efetivo ideal
ficaria acima de 12 mil bom-
beiros, levando em conta
quantidade de municípios,

A CCJ também conside-
rou constitucional o PL
2.825/05, do deputado
Gustavo Corrêa, que trata do
uso de madeira apreendida
no Estado para a construção
de habitações populares. O
relator, deputado Sebastião
Costa (PPS), opinou pela
aprovação da matéria na for-
ma do substitutivo n° 1, que
apresentou.

Cinco projetos foram
considerados inconstitu-
cionais. Um deles é o PL
2.890/05, do deputado Durval
Angelo (P1), que aplica ao Ju-

população e demanda opera-
cional reprimida. Hoje a
corporação está presente em
apenas 35 municípios e possui
um total de 15 frações criadas
e ainda não instaladas. A meta
é chegar às cidades com popu-
lação superior a 30 mil habi-
tantes. Enquadram-se nesse
perfil cerca de 105 municípios.
Horas-vôo - A CCJ também
aprovou parecer pela consti-
tucionalidade do PL 2.920/
06, do governador. Ele reajus-
ta o valor da gratificação de
horas-vôo devida aos ocu-
pantes dos cargos de 1 0 ofi-

diciário de Minas a regra
estabelecida no inciso 1 do
artigo 62 da Lei Federal n°
5.010, de 30 de maio de 1966.
O projeto fixa o período de 201
12 a 6/1 como feriados na Jus-
tiça do Estado. O relator, de-
putado Gustavo Corrêa, alega
que não há inovação no PL,
pois seu conteúdo já está pre-
visto em lei.

O deputado Ermano Ba-
tista (PSDB) foi o relator dos
seguintes projetos que tiveram
parecer pela inconstitucio-
nalidade: PL 2.397/05, do de-
putado Jésus Lima (P1); PL

OY

cial de aeronave (de R$ 51
para R$ 66,30); comandante
de avião (de R$ 59,50 para
R$ 77,35); piloto de heli-
cóptero (de R$ 59,50 para R
77,35) e comandante de
avião a jato (de R$ 85 para
R$ 110,50). Também extingue
abono de 40 horas-vôo/mês
previsto em lei, incorporan-
do-o à gratificação - que se
refere a um mínimo de 60 ho-
ras vôo/mês. O projeto muda
a Lei n° 9.266, de 1986, e a
Lei Delegada n° 39, de 1998.
O relator foi o deputado Dalmo
Ribeiro Silva (PSDB).

2.849/05, do deputado Paulo
Cesar (PDT); PL 2.830/05, do
deputado Weliton Prado (PT),
e PL 2.895/05, do deputado
Leonardo Moreira (PFL), que
assegura aos agricultores fa-
miliares o direito de co-
mercializar seus produtos
agropecuários com dispensa
de licitação pública.
Integra da matéria na
internet.
Presenças - Deputados Dalmo
Ribeiro Silva (PSDB), presiden-
te; Ermano Batista (PSDB),
Gustavo Corrêa (PFL) e Sebas-
tião Costa (PPS).

Ricardo Bar boca
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A cobrança de taxas
sobre eventos culturais de
grande porte em Belo Hori-
zonte e no interior do Esta-
do vai ser discutida pela
Comissão de Cultura. Na reu-
nião de ontem, foi aprova-
do requerimento do deputa-
do Domingos Sávio (PSDB)
solicitando reunião para dis-
cutir os critérios utilizados
pela Polícia Militar e Corpo
de Bombeiros para a cobran-
ça dessas tarifas. Segundo o
deputado, elas vêm inviabili-
zando a realização de vários
eventos em Minas.

Além da PM e do Cor-
po de Bombeiros, serão con-
vidados para a reunião re-
presentantes das Secreta-
rias de Estado de Cultura e
de Fazenda, da Associação
Mineira de Municípios e da
Faemg. Segundo Domingos
Sávio, inúmeros municípios
deixam de realizar festas,
como exposições agrope-
cuárias e festivais musicais,
por causa das altas taxas
cobradas pelo governo de
Minas.
Capital - Outros três reque-
rimentos foram aprovados
pela comissão. O deputado
Paulo César (PDT) pede a
realização de uma audiência
pública conjunta das Comis-
sões de Cultura e de Turis-
mo, Indústria, Comércio e
Cooperativismo. O objetivo
da reunião é discutir a Pro-
posta de Emenda à Consti-
tuição (PEC) 95, que trans-
fere simbolicamente a Capi-
tal do Estado para a cidade
de Ouro Preto, no dia 21 de
abril, e no dia 16 de julho,
para as cidades de Mariana
e Matias Cardoso (dá nova
redação ao parágrafo 2 0 do
artigo 256 da Constituição
do Estado).

Outro requerimento,
do deputado Sávio Souza
Cruz (PMDB), pede audiên-
cia pública no distrito de
Tomaz Gonzaga, no municí-
pio de Curvelo, para discu-

Outros projetos são debatidos



Participação Popular
sos para habitação ri

Comissão de
debaterrecur

As mulheres foram maioria na reunido da comissão realizada ontem

Pardo de Minas, Vargem
Grande do Rio Pardo, San-
to Antônio do Retiro e
Guarda-Mor, cada uma com
área superior a 100 hecta-
res. O parecer foi aprovado
na forma do vencido em 1°
turno, que não fez altera-

ções no texto origina[. Ín-
tegra na Internet
Presenças— Padre João
(P1), presidente; Marlos
Fernandes (PPS), vice;
Doutor Viana (PFL) e
Luiz Humberto Carneiro
(PSDB).
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Deputados da FFO visitam
aprovação de emenda ^-w 1

Cemig e
projeto

acertam
de lei

ihee 6erqanhiri
A Comissão de Partici-

pação aprovou ontem dois
requerimentos solicitando a
realização de audiências pú-
blicas. O primeiro, da depu-
tada Maria Tereza Lara (P1),
vai discutir a Resolução 460,
da Caixa Econômica Federal,
que disponibiliza recursos da
instituição para investimen-
to em habitação popular na
área rural, e a Norma 46 do
Instituto Nacional de Coloni-
zação e Reforma Agrária
(Incra), que trata de reforma
agrária e assentamentos.

Serão convidados o pre-
sidente da Cooperativa de
Habitação dos Agricultores
Familiares dos Três Estados do
Sul (Cooperhaf), Celson
Ricardo Ludwig; o gerente do
Ministério das Cidades, Antô-
nio César Ramos; o superin-
tendente do Incra em Minas
Gerais, Marcos Helênio Leone
Pena; o secretário de Desen-
volvimento Regional e Polí-
tica Urbana, Manoel Costa; o
superintendente institucional
de Negócios da Caixa em Minas
Gerais, Dimas Wagner Lamou-
nier; e a deputada federal Ma-
ria do Carmo Lara (PT-MG), in-
tegrante da Comissão de De-
senvolvimento Urbano e Inte-
rior da Cámara dos Deputados.

O outro requerimento,
dos deputados presidentes da

Deputada
A deputada Jô Moraes

(PCdoB) e o deputado Ivair No-
gueira (PMDB) foram eleitos, res-
pectivamente, presidente e vice-
presidente da Comissão Espe-
cial que irá analisar dois vetos
parciais: à Proposição de Lei
Complementar 92 e à Proposição
de Lei 16.860. A reunião foi rea-
lizada ontem. O deputado Ivair
Nogueira (PMDB) foi designado
também relator da comissão.

A Proposição de Lei
16.860 (ex-Projeto de Lei

Comissão de Política Agrope-
cuária e Agroindustrial, Padre
João (PT), e da Comissão de
Meio Ambiente e Recursos Na-
turais, LaudeLino Augusto
(P1), solicita audiência con-
junta das duas. O objetivo é
propor soluções para o va-
zamento da barragem de
rejeitos de lavra de bauxita
da Mineração Rio Pomba, em
Mirai, na Zona da Mata. De
acordo com o requerimento,
a água contaminada está pre-

2.757/05, do governador do
Estado), que contém as tabe-
las do funcionalismo, teve
vetado artigo que inclui no
quadro de carreira da
Defensoria Pública os analistas
de Justiça que, na data de pu-
blicação da Lei Complementar
65, de 2003, estavam em exer-
cício de cargo de provimento
em comissão na Secretaria de
Estado de Defesa Social. O ob-
jetivo do veto é não permitir
que os cargos originais sejam

judicando o abastecimento da Rio Pomba Empresa de Mi-
de água na região, provocan- neração Ltda., Gilberto
do a morte de peixes e tra- Ferrine; o coordenador da Co-
zendo problemas para as pro- missão Pastoral da Terra da
priedades rurais que não po- Zona da Mata, Reinaldo
dem utilizar a água para as Barbeirine;eo diretor dolns-
áreas de pastagens.	tituto Mineiro de Gestão das

Para a reunião serão Aguas (Igam), Paulo Teodoro
convidados: o promotor Carvalho.
Rodrigo Cançado Anaya Rojas; Presenças - Deputadas Maria
o presidente da Fundação de Tereza Lara (P1), presidente; Ma-
Meio Ambiente do Estado de ria Olívia (PSDB) e Elisa Costa
Minas Gerais (Feam), ILmar (P1); e deputados André Quintão
Bastos Santos; o presidente	(P1) e Miguel Martini (PHS).

presidente
a duas proposições

caracterizados como de defen- que o artigo 20 diz respeito a
sores públicos, mantendo ape- dispositivo que teve a reda-
nas o mesmo tratamento.	ção modificada na tramitação

Já na Proposição de Lei na ALMG, excluindo-se a refe-
Complementar 92 (ex-PLC 721 rência a duas auditorias mili-
05, do Tribunal de Justiça), tares que seriam instaladas no
o governador vetou o artigo interior. Por isso, a determi-
20. Esse dispositivo previa que	nação prevista teria se torna-
a instalação das Auditorias da do sem sentido.
Justiça Militar Estadual seria Presenças - Deputada Jõ
determinada pela Corte Supe- Moraes (PCdoB), presidente;
rior do Tribunal de Justiça por deputado Ivair Nogueira
meio de resolução. A Advoca- (PMDB), vice-presidente; e
cia-Geral do Estado explica	deputada Maria Olívia (PSDB).

Em visita ao diretor-
presidente da Companhia
Energética de Minas Gerais
(Cemig), Djalma Bastos de
Morais, ontem, deputados in-
tegrantes da Comissão de Fis-
calização Financeira e Orça-
mentária da Assembléia e de
outras comissões acertaram a
votação do parecer do Proje-
to de Lei 2.357/05. O proje-
to, de autoria do governador,
dá nova redação ao artigo 71
da Lei 8.655, de 1984, que
dispõe sobre a mudança de
denominação da empresa e
sobre a ampliação de seu ob-
jetivo social. Foi definida a
aprovação da emenda n° 1, do
deputado Adalclever Lopes
(PMDB), apresentada em 10
turno no Plenário; que havia
recebido parecer pela rejeição.
O projeto está na pauta da
reunião de hoje da Comissão
de Fiscalização, marcada para
as 10 horas.

O projeto pretende
adaptar a lei de regência da
Cemig à nova estrutura
societária da companhia,
implementada com a criação
das subsidiárias integrais
Cemig Distribuição S.A e Cemig
Geração e Transmissão S.A.,
constituídas para o desenvol-
vimento das atividades de ge-
ração, transmissão e distribui-
ção. Ele altera também trecho
da lei de 1984 para incluir as
subsidiárias no que diz respei-
to às operações de crédito.

Segundo o presidente
da comissão e relator do pro-

A Comissão de PoLítica
Agropecuária e Agroin-
dustrial aprovou ontem qua-

dos quais solicitando au-
diências públicas para de-
bater os problemas com a
lavra de bau	- em Miraí

jeto, deputado Domingos
Sávio (PSDB), a reunião,
marcada por ele com o presiden-
te da Cemig, foi a oportunidade
para que outros deputados fos-
sem esclarecidos sobre os obje-
tivos do projeto e recebessem a
garantia de que o controle
acionário da Cemig continuará
com o Estado. Domingos Sávio
acrescentou que a visita teve
ainda o objetivo de deixar claro
que a Assembléia esta de acordo
com a proposição, uma vez que
o texto original já prevê tal ga-
rantia. "Pelo projeto original, a
garantia em ações para cobrir
empréstimos de qualquer subsi-
diária da empresa só poderá ser
dada sobre o que exceder o to-
tal de 51% das ações que o Es-
tado controla", afirmou.

Domingos Sávio expli-
cou também que os deputa-
dos que ainda tinham criticas
sobre a desverticaLização da
Cemig receberam a explicação
do seu presidente de que a
mudança atendeu à Lei Fede-
ral 10.848, de março de 2004,
que definiu o novo modelo do
setor elétrico, obrigando as
empresas integradas a separar
sua atuação, sob pena de ha-
ver sanções como a perda da
concessão. "A Cemig ainda
encontrou uma solução cria-
tiva ao dividir-se em três em-
presas, mas mantendo a ges-
tão unificada, o que é mais
eficiente e econômico", acres-
centou o deputado. O relator
informou ainda que a emenda
não trouxe novidade de con-

tro requerimen tos, dois

e os critérios de zo-
neamento agrícola de ris-
co climático. A comissão
aprovou ainda parecer de
2 0 turno do Projeto de Re-
solução (PRE) 2.664/05,
que legitima dez porções de
terras devolutas em Rio

de comissão de veto
Jô Moraes é eleita

1

Z:jos Sdvio
teúdo, fazendo apenas o aper-	Já o substitutivo apre-
feiçoamento técnico, sentado pela Comissão de
Controle acionário - A emen- Constituição e Justiça dis-
da n° 1, apresentada pelo de- põe que somente as ações ex-
putado Adaiclever Lopes, uni- cedentes da empresa poderão
fica os parágrafos 1 0 e 2 1 do ser utilizadas como garantia,
artigo 7 1 da Lei 8.655, a que assegurando o seu controle
se refere o artigo 1 1 do acionário por parte do Esta-
substitutivo. De acordo com do. Outra alteração diz respei-
o parágrafo 1 0 , a garantia ou to à restrição ao uso da cota
contragarantia real poderá ser do Fundo de Participação dos
prestada sob a forma de cau- Estados como garantia so-
ção ou penhor de ações do mente para o pagamento de
capital da Cemig de proprie- débitos com a União.
dade do Estado. O parágrafo Presenças - Participaram do
2 0 exclui dessa autorização as encontro os deputados Do-
ações que garantam o controle mingos Sávio (PSDB), presi-
direto ou indireto da Cemig dente da comisão; Alberto
pelo Estado. O deputado afir- Pinto Coelho (PP), líder do
mou que a unificação dos dois Governo; Sebastião Helvécio
parágrafos teve como objeti- (PDT); deputada Elisa Costa
vo garantir que o controle	(P1), AdaLcLever Lopes, José
acionário da empresa não saia	Henrique e António Júlio, os
das mãos do Estado,	três do PMDB.

Audiência pública vai debater lavra
de bauxita em Mirai, na Zona da Mata



8 quarta-feira - Assembléia Informa	 •(11i.itT	 8 de março de 2006

Comissão do Trabaffio debate mudança de
Centro Administrativo do Governo de MG

Guilherme Berqamjn
A decisão do governo

de Minas de transferir para
a área do hipódromo Ser-
ra Verde a construção do
seu novo centro adminis-
trativo foi considerada
brusca, prejudicial a in-
teresses empresariais no
entorno do aerocLube
Carlos Prates e não contem-
plou alternativas para a ge-
ração de emprego e renda
na Região Noroeste, que
tem 60 bairros e 450 mil ha-
bitantes. Com essa justifi-
cativa apresentada pelo pre-
sidente da Comissão do Tra-
balho, da Previdência e da
Ação Social, deputado
Alencar da Silveira Jr, rea-
lizou-se ontem audiência
pública da comissão para
debater o assunto.

O gerente adjunto de
projetos do Centro Adminis-
trativo, Gustavo de Castro
Magalhães, afirmou que o
governador Aécio Neves e
os secretários de Desenvol-
vimento Económico, Wilson
Brumer; e do Planejamento e
Gestão, Antônio Anastasia,
empenharam-se desde o pri-
meiro momento para que a
obra fosse construída no
Carlos Prates, por considera-
rem a área bem localizada e
carente de investimentos
públicos estaduais.

"No entanto, as nego-
ciações com o Departamen-
to da Aviação Civil e a
Infraero não evoluíram
bem. O DAC exigiu que fos-
se encontrada uma solução
para abrigar o aeroclube e
para transferir os conces-
sionários", disse o gerente.
Ele não participou dessas
negociações, mas a alterna-
tiva apresentada de utiliza-
ção do aeródromo Beija-
Céu, em Sete Lagoas, não
teria vingado, levando o
governo a optar pela área
do Serra Verde, que tem 784
mil m 2 e fica às margens da
Linha Verde, reduzindo os
custos viários.

Gustavo de Castro epariarnenrares da comissão

Deputado quer reverter a decisão

o

O deputado Alencar da
Silveira Jr disse que não con-
sidera a decisão irreversível.
Acusou o DAC, a Infraero e o
Governo Lula de intransi-
gência na negociação, resul-
tando em prejuízo para os
interesses de Minas. Pediu às
deputadas oposicionistas
presentes, Elisa Costa (PT) e
Jô Moraes (PCdoB) que in-
tercedessem junto ao prefei-
to Fernando Pimentel e ao
ministro Patrus Ananias,
como petistas influentes,
para que os órgãos da avia-
ção voltem atrás e retomem
as negociações.

Elisa Costa defendeu as
administrações petistas e
prontificou-se a apoiar pro-
jetos de desenvolvimento. Já
Moraes estranhou a interrup-
ção repentina do projeto, sem
uma discussão democrática
com a comunidade e sem ofe-
recer uma perspectiva concre-
ta de retorno aos investimen-
tos já feitos pelos empresá-
rios do Carlos Prates.

A repentina reopção do
governo deu o mote para as
reclamações dos convidados.

Tãnia Carvalho, diretora do
Hospital Geral Noroeste, disse
que o estabelecimento estava
duplicando sua área física
quando recebeu a notícia.
"Em duas horas, puxaram nos-
so tapete. Estamos frustra-
dos, mas vamos continuar lu-
tando por nosso sonho", dis-
se ela. "Estamos indigna-
dos", disse Antônio Teixeira
de Carvalho, que tem uma
academia freqüentada por
maioria de alunos petistas.
Wilton de Jesus, presidente
da Associação Comercial do
Noroeste de BH, disse que
contribuiu para que a popu-
lação aceitasse a obra, e para
que os empresários anteci-
passem investimentos em
qualificação de pessoal e am-
pliação das suas instalações.
Da mesma forma se pronun-
ciou o jornalista Jeferson de
Andrade, do jornal Folha do
Padre Eustáquio. "Criamos
expectativas, e agora teste-
munhamos uma decepção
muito grande", afirmou.

Ao final da reunião,
Alencar da Silveira Jr propôs
uma nova audiência pública,

desta vez com a participação
do DAC, da Infraero, da Pre-
feitura de Belo Horizonte, das
associações de moradores e
do funcionalismo público. O
requerimento foi aprovado.
Pareceres - Foram aprova-
dos pareceres favoráveis a
quatro projetos de lei decla-
rando entidades de utilida-
de pública, todos eles rela-
tados pela deputada Jó
Moraes. Por iniciativa do
deputado José Henrique
(PMDB), foi contemplada a
Apae de Santana do Ma-
nhuaçu. Por iniciativa do de-
putado Doutor Ronaldo
(PDT), foi atendida a Associa-
ção Filantrópica Sagrado Co-
ração de Jesus de Sete Lago-
as. O deputado Roberto Ramos
(PSDB) contemplou a Associa-
ção dos Moradores do Bairro
São Francisco, de Muriaé. E a
própria Jó Moraes atendeu a
Província Carmelita de Santo
Elias. Integra na Internet
Presenças - Deputados
Alencar da Silveira Jr (PDT),
presidente; deputadas [lisa
Costa (PT), vice-presidente e
Jô Moraes (PCdoB).
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Mulher na política faz a diferença

.4
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O Dia Internacional da
Mulher, 8 de março, será co-
memorado em três etapas na
Assembléia Legislativa de
Minas Gerais - uma palestra
amanhã; o lançamento de Li-
vro no dia 14 e uma reunião
especial em Plenário no dia
16. Amanhã, o psiquiatra,
neurocientista e escritor
Eduardo Aquino faz palestra
sobre o tema "Administran-
do o estresse no universo
feminino: o desafio no tra-
balho, no casamento e com
os filhos", no Teatro da As-
sembléia. O evento terá a
presença, na abertura, dc
presidente Mauri Torres
(PSDB) e da bancada femi-
nina, composta pelas depu-
tadas Ana Maria Resende
(PSDB), Cecília Ferramenta
(PT), Elisa Costa (PT), Jô
Moraes (PCdoB), Lúcia Pací-
fico (PSDB), Maria Olívia
(PSDB), Maria Tereza Lara
(P1) e Vanessa Lucas (PSDB).

Logo após a palestra
haverá uma confraterniza-
ção entre deputados e ser-
vidores, mas voltada espe-
cialmente paras as servi-
doras da Assembléia - que
tem hoje 1.530 funcioná-
rias na ativa, incluídas as
trabalhadoras mirins, além
de 430 aposentadas. Todas
são convidadas desse en-
contro, que será no saguão
do Hall das Bandeiras.

No dia 14, terça-feira
próxima, às 19 horas, será lan-
çado no Teatro da Assem-
bléia o livro "Entre eLas...
quando tudo acontece", de
Regina Lanna, empresária e
advogada, cujo tema será
debatido pela autora com o
professor de Ciência Políti-
ca MjcheL Le Ven e a ativista
do movimento gay Waikiria
Lá Roche. O requerimento
para que esse evento fizesse
parte das comemorações do
Dia Internacional da Mulher
foi do presidente da Comis-
são de Direitos Humanos, de-
putado Durval Ângelo (PT).

No dia 16, quinta-feira,
às 14 horas, a Reunião Ordi-
nária do Plenário será inter-
rompida para a comemoração
do Dia Internacional da Mu-
lher. Será debatido o tema "A
mulher na política faz a dife-
rença - Poder e respeito para
fazer valer as poLíticas públi-
cas em defesa das mulheres"
Durante a solenidade, algumas
mulheres de destaque serão
homenageadas e haverá apre-
sentação de dança das "Me-
ninas do Sinhá", do Alto Vera
Cruz e do "Coral do Movimen-
to das Donas de Casa".

"A idéia de que a mu-
lher na política faz a diferen-
ça foi um tema aprovado em
consenso pela bancada femi-
nina", explica a deputada Jô
Moraes (PCdoB), acrescentan-
do que conta com o apoio das
demais deputadas para a apro-
vação de projeto de lei, de sua
autoria, que retira todas as
restrições para acesso da mu-
lher ao serviço público, a co-
meçar pela eliminação do
percentual máximo de 5% para
ingresso feminino no efetivo

da Polícia Militar e do Corpo
de Bombeiros Militar.

Para a deputada Lúcia
Pacífico (PSDB), é importante
que a Assembléia valorize o pa-
pel da mulher na política: "nes-
sas comemorações não quero
falar de discriminações, quero
dizer que, em qualquer luta, a
mulher é sempre vitoriosa. Ge-
ralmente ela é mais ousada, de-
terminada, e guerreira".

Já a deputada Maria Te-
reza [ara (P1) considera o mo-
mento oportuno para incenti-
var a participação feminina na
política: "os 30% de vagas re-
servadas nos partidos para as
mulheres na maioria das vezes
não são preenchidos. Temos que
ocupar espaço com o objetivo
de promover uma transformação
social", finalizou a deputada.

Por sua vez, a deputada
[lisa Costa (P1) lembrou que,
pela primeira vez, existe um
plano nacional para realçar a
condição feminina, resultan-
te da 1 Conferência Nacional
da Mulher. "E preciso também
aumentara participação femi-
nina na representação políti-

ca, até chegarmos pelo menos
ao equilíbrio percentual entre
os sexos", disse ela. [lisa
aguarda para o Dia Interna-
cional da Mulher o decreto de
regulamentação de uma lei re-
sultante de projeto seu, apro-
vada no ano passado, que per-
mite a emissão de blocos de
notas para a comprovação do
trabalho da mulher camponesa.
Bancada feminina - No iní-
cio da atual Legislatura, a ban-
cada feminina era composta
por dez deputadas, o maior
número de mulheres já aLcan-
çado nos 170 anos do Parla-
mento mineiro. Duas delas fo-
ram eleitas prefeitas em 2004:
Marília Campos e Maria José
Haueisen, ambas do P1. Elbe
Brandão (PSDB), eleita em
2002, está no secretariado do
governador Aécio Neves des-
de o início do governo. Den-
tre os suplentes que assumi-
ram o mandato após as últi-
mas eleições municipais, em
2004, ingressou na Assembléia
a deputada [lisa Costa (P1),
ficando a bancada feminina
com oito deputadas.
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Assembléia Legislativa comemora
Dia Internacional da Mulher
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Ministério Publico e a do Judi-	O gerente-geral da Esco-	passado, o pessoal do Paraná
ciário, e também com univer-	la do Legislativo de Minas,	manifestou interesse em co-
sidades, para maior interação	A[aór Messias Marques Júnior,	nhecer nossa experiência"
com a comunidade. "A visita	vice-presidente da Associa- disse. A visita está sendo
é fundamental para nós, e ção Nacional das Escolas acompanhada ainda pelo co-
pretendemos absorver toda a	Legislativas, disse que a en- ordenador pedagógico, Luiz
experiência mineira e futu- tidade se propõe a promo- Alberto Pena, e pela coorde-
ramente oferecer nossa	ver o intercâmbio entre as nadora administrativa, Ana
vivência no Paraná", acres-	diversas unidades já criadas.	Beatriz Prado, ambos da Es-
centou a diretora.	 "Em nosso encontro no ano cola do Paraná.
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Direitos Humanos debate igualdade entre
os sexos, no Dia Internacional da Mulher

Em comemoração ao Dia
Internacional da Mulher, a Co-
missão de Direitos Humanos da
Assembléia realiza, hoje, uma
audiência pública para discu-
tir a igualdade de gêneros. A
reunião atende a um requeri-
mento do presidente da co-
missão, deputado Durval An-
gelo (PT), e acontece às 9
horas, no Auditório.

Apesar das conquistas
obtidas pelas mulheres ao lon-
go da história, as estatísticas
mostram que ainda há um lon-
go caminho a ser percorrido no
sentido de eliminar a discrimi-
nação contra a mulher e garan-
tir a sua participação nas ati-
vidades politicas, económicas
e culturais do País. Um levan-
tamento do IBGE, realizado em
2005, por exemplo, mostrou que
as mulheres ganham em média
30o/ menos que os homens, in-

Três servidores da Assem-
bléia Legislativa do Paraná vi-
sitaram a Escola do Legislativo
e outros setores da Assembléia
de Minas ontem, com o obje-
tivo de conhecer sua estrutu-
ra e seu funcionamento. A vi-
sita termina hoje, após o con-
tato com outros órgão do Par-
lamento mineiro. A Escola do
Legislativo do Paraná foi criada
por lei no final do ano passado
e começa a dar seus primeiros
passos, seguindo o modelo da
escola de Minas, considerada re-
ferência no Brasil, segundo a di-
retora da unidade paranaense,
Sandra Pacheco.

Segundo Sandra Pacheco,
a Escola do Legislativo do Paraná
pretende atuar, num primeiro
momento, no aperfeiçoamento
e treinamento dos servidores,
cerca de mil, do Parlamento
paranaense. Posteriormente, a
escola pretende fazer convênios
com escolas similares, como a do

dependentemente do nível de
instrução. A defasagem é maior
na indústria, onde o salário das
mulheres equivale, em média, a
52,18% do vencimento dos
homens.

A violência contra a mu-
lher é outro item que impres-
siona. De acordo com pesqui-
sa realizada pela Fundação
Perseu Abramo em 2001, a
cada 15 segundos uma mulher
é espancada por um homem no
Brasil. A pesquisa mostrou que
33% das mulheres brasileiras
admitem que já sofreram vio-
lência física por parte de al-
gum homem. A responsabili-
dade do marido ou parceiro
como principal agressor apa-
rece em 53% dos casos de
ameaça á integridade física.
Ciúme e alcoolismo se desta-
cam entre as causas da vio-
lência, informa a pesquisa.

O dia 8 de março foi
declarado Dia Internacional
da Mulher durante a II Con-
ferência Internacional de
Mulheres, realizada em 1910
na Dinamarca. A data foi
proposta para homenagear
129 operárias de uma fábri-
ca de tecidos de Nova York,
assassinadas em 8 de março
de 1857, durante a primeira
greve norte-americana rea-
lizada por mulheres. Elas rei-
vindicavam a redução da
jornada de 14 para 10 ho-
ras diárias. Naquele dia, a
polícia reprimiu violenta-
mente a manifestação, obri-
gando as operárias a se re-
fugiarem dentro da fábrica.
Os donos da empresa e os
policiais as trancaram e co-
locaram fogo no galpão, não
dando a elas qualquer
chance de escapar.

Foram convidadas para a
reunião as seguintes persona-
lidades: subsecretário de Esta-
do de Direitos Humanos de Mi-
nas Gerais, João Batista de Oli-
veira; diretora de Conscien-
tização e Educação para Direi-
tos Humanos da Sedese, Cláu-
dia Aguiar; presidente do Con-
selho Estadual da Mulher,
Luziana Lanna; vice-presiden-
te do Conselho Estadual da
Mulher, Maria de Nazareth
Barreto de Carvalho; secretária
adjunta da Rede Feminista de
Saúde, Ana Maria Silva Soares;
coordenadora regional da Rede
Feminista de Saúde, Neuza Car-
doso de Melo; chefe da Divi-
são da Delegacia Especializada
em Crimes Contra a Mulher, Ido-
so e Deficiente, Olivia de Fáti-
ma Braga Melo; e membro do
Fórum de Mulheres da Grande
BH, Jovita Levi Ginja.

Transporte Público
O deputado Roberto Carva-
lho (PT) parabenizou o de-
putado Alencar da Silveira Jr.
(PDT) pela batalha em favor
do transporte público gratui-
to. Ele anunciou que na pró-
xima sexta-feira (10) haverá
o lançamento da Frente Par-
lamentar do Direito ao Trans-
porte Público, no Teatro da
Assembléia. "Em todo o mun-

Agradecimentos
O deputado Rémolo Aloise
(PSDB) agradeceu ao secre-
tário de Estado de Transpor-
tes e Obras Públicas, Agos-
tinho Patrús, pela assinatura
de um convênio para pro-
mover o asfaltamento, o
balizamento e a iluminação
da pista do aeroporto de
Piumhi, no Centro-Oeste de
Minas, cujas obras já come-

Aterro Sanitário
O deputado Fábio Avelar
(PSC) manifestou sua preocu-
pação com declarações do
secretário municipal de Po-
lítica Urbana, Murilo Vala-
dares, em reportagem pu-
blicada no Diário da Tarde,
em 6 de março, em que ele
diz que a Prefeitura de Belo
Horizonte iniciará o proces-
so de ampliação do aterro

Homenagem
O deputado João Leite
(PSDB) prestou homenagem
ao ex-governador de São Pau-
lo, Mário Covas, pelos cinco
anos de sua morte. Em seu
discurso, destacou a traje-
tória política do tucano, que
consolidou-se como referên-
cia ética para o País. João
Leite lembrou aspectos
marcantes da vida de Covas

Desastre Ambiental
O deputado André Quintão
(PT) discursou sobre o va-
zamento de uma barragem
na Zona da Mata, entre
Mirai e Muriaé, que trou-
xe enormes prejuízos
ambientais. O deputado
destacou audiência públi-
ca realizada em agosto de
2005, em Rosário da Li-
meira, na qual foram dis-
cutidos os impactos cau-

do, o transporte coletivo é
subsidiado. No nosso País,
esse serviço não tem finan-
ciamento; quem paga é a po-
pulação", afirmou. O parlamen-
tar destacou, ainda, a possi-
bilidade de prorrogação do
convénio que concede à San-
ta Casa o direito de adminis-
trar o Cardiominas, que será
transformado, até setembro
deste ano, em Centro de Es-

çaram. O parlamentar desta-
cou o empenho do secretá-
rio, dizendo que não há ne-
nhum trecho de estrada sem
asfalto nas cidades de
Cássia, Ibiraci, Claraval, São
Roque de Minas e Vargem
Bonita. "Estou completa-
mente satisfeito", declarou
o deputado, ao afirmar que
as emendas orçamentárias
que apresentou foram con-

sanitário localizado na BR-
040, mesmo sem a licença
ambiental. O secretário afir-
mou, ainda, que o fechamen-
to do aterro está ocorrendo
devido a pressões políticas
dos deputados Fábio Avelar
(PSC) e João Leite (PSDB),
além do vereador Alexandre
Gomes. "O trabalho da Assem-
bléia não pode ser visto
como pressão política, e sim

e disse que o político dei-
xou um exemplo de conduta
às novas gerações. "A since-
ridade, coerência e honesti-
dade foram algumas das prin-
cipais marcas de Covas", afir-
mou. O deputado declarou,
também, que o ex-governa-
dor ajudou a fundar o Movi-
mento Democrático Brasilei-
ro (MDB) e foi eleito sena-
dor em 1986 com a maior vo-

sados pela exploração da
bauxita na região. O par-
lamentar disse que, na oca-
sião, um técnico da Uni-
versidade Federal de Viço-
sa alertou para o perigo de
um desastre, como os que
aconteceram em Catagua-
ses, Leopoldina e Macacos.
Quintão solicitou a sus-
pensão dos licenciamentos
ambientais, enquanto não
forem discutidos com a so-

pecialidades Médicas. Ele
anunciou também que a San-
ta Casa vai inaugurar, no má-
ximo em seis meses, a maior
maternidade da América La-
tina. Em aparte, o deputado
Carlos Pimenta (PDT) cumpri-
mentou o orador e acrescen-
tou que o SUS fornece bom
atendimento básico, mas dei-
xa a desejar na área de assis-
tência especializada.

templadas pelo Pró-Acesso.
Rêmolo Aloise ressaltou, tam-
bém, a liberação de verbas fe-
derais pelo ministro da Saú-
de, Saraiva Felipe, que assi-
nou, no dia 23 de dezembro
de 2005, uma portaria que
beneficia hospital de sua pro-
priedade, com a implantação
dos serviços de quimiotera-
pia, radioterapia e cirurgias
oncológicas.

como o cumprimento dos
anseios da população", indig-
nou-se Fábio Avelar, que so-
licitou a criação de uma co-
missão especial para tratar
da questão do lixo em BH.
Em apartes, o deputado João
Leite afirmou que a Capital
não pode mais conviver com
esse aterro e o deputado
Gustavo Valadares (PFL)
apoiou os parlamentares.

tação da história do Brasil.
"Para os políticos, militan-
tes, simpatizantes e eleito-
res do PSDB, Covas jamais
morrerá", encerrou. Em apar-
te, o deputado Gustavo
Valadares (PFL) disse que
procura sempre se espelhar
nesse ícone da política bra-
sileira. Miguel Martini (PHS)
lembrou, ainda, a paixão do
povo paulista por Covas.

ciedade. "É preciso passar
um pente fino em cada pro-
cesso de licenciamento já
expedido. A mineração é im-
portante para Minas, mas
tem que ter a justa medida
entre atividade económica e
respeito ambiental", afir-
mou. Em aparte, o deputa-
do Biel Rocha (PT) disse que
o governo estadual foi in-
formado antecipadamente
sobre os riscos.

Servidores da Assembléia do Paraná
visitam Escola do Legislativo e ALMG

HeLena LeàO



Plenário da ALMG aprova requerimentos
e recebe projetos do Poder Executivo,_
Três requerimentos da

Comissão de Direitos Humanos
da Assembléia foram aprova-
dos durante a Reunião Ordi-
nária do Plenário ontem. O
primeiro deles solicita à Dele-
gacia Regional do Trabalho em
Minas Gerais informações so-
bre a apuração das denúncias
de possível exploração de tra-
balho escravo no município de
Papagaios. Outro requerimen-
to solicita ao gerente setorial
da Viação Cometa em Minas
Gerais informações sobre ação
em tramitação na Comarca de
Belo Horizonte referente a
Antônio Campos Santos, víti-
ma de acidente automobilís-
tico envolvendo um motoris-
ta da empresa. O último soli-
cita ao presidente da OAB-MG
providências com relação à re-
presentação sobre supostas
condutas irregulares de mili-
tares lotados em Itabirito.
Mensagens - Duas mensagens
do Executivo encaminhando
projetos para serem aprecia-
dos pela Assembléia foram re-
cebidas em Plenário. As pro-
posições tratam de processos
relativos à alienação de terras
públicas e devolutas a serem

Mauri Torres presidiu a reunido de ontem
legitimadas pelo Instituto de	Turismo, Indústria e Comércio,
Terras do Estado de Minas Ge-	nas vagas do Partido Liberal. O
rais (Iter), mediante expedi- deputado Ivair Nogueira (PMDB)
ção de título próprio; e da também comunicou sua saída da
doação de imóveis ao muni- Comissão de Saúde, que terá,
cipio de Centralina.	 como novo membro efetivo, o

A Presidência também leu deputado Adalclever Lopes, do
comunicações dos deputados mesmo partido.
DiLzon Meio (PTB) indicando o Cronistas esportivos - A fal-
deputado Célio Moreira (PSDB) ta de estrutura adequada em vá-
para membro efetivo da Comis- rios estádios de futebol do Esta-
são de Transporte, Comunicação do para que os cronistas esporti-
e Obras Públicas; e o deputado vos desempenhem seu trabalho foi
Leonídio Bouças (PSC) para tema de pronunciamento do de-
membro efetivo da Comissão de putado Alencar da Silveira Jr.

(PDT). O parlamentar disse que irá
apresentar um requerimento pe-
dindo que todos os jogos reali-
zados em Minas Gerais sejam an-
teriormente aprovados pela As-
sociação Mineira de Cronistas
Esportivos, que deverá averiguar
conveniências e oportunidades
sobre as condições disponíveis
para a cobertura dos jogos. Se-
gundo Alencar da Silveira Jr., no
último sábado (4), locutores fo-
ram agredidos por torcedores du-
rante um jogo entre América e
Mamoré, em Patos de Minas.

Deputado discursa sobre licenciamento
O licenciamento das cional de Produção Mineral Quintão, alguns projetos em todo o País. "A CNBB é im-

mineradoras, as críticas da (DNPM). "A Assembléia preci- estruturadores são excessiva- parcial e quer o bem do povo",
Conferência Nacional dos Bis- saria tentar um entendimen-  mente dependentes de recur- afirmou. Em aparte, o deputa-
pos do Brasil (CNBB) ao go- to entre o DNPM e os órgãos sos da União, como o Minas do João Leite (PSDB) afirmou
verno federal e a execução ambientais", afirmou o depu- sem Fome, por exemplo. Se- ter acompanhado historicamen-
orçamentária do Estado foram tado, que defendeu uma re-  gundo ele, dos R$ 61 milhões te o apoio da CNBB ao projeto
tratados pelo deputado Miguel visão dos critérios para o fun- da dotação inicial do proje- do PT. "Vejo agora a entidade
Martini (PHS), líder da Maio- cionamento das mineradoras. to, R$ 60 milhões viriam de cumprir seu papel de represen-
ria, em pronunciamento na	Martini comentou tam- repasses do governo federal. tar o povo e cobrar atitudes
reunião. Ele afirmou, repercu- bém a fala na imprensa do líder	Desse valor, o Estado execu- do governo", completou. O de-
tindo o assunto tratado pelo da Minoria, André Quintão tou R$ 160 mil e o governo putado Laudelino Augusto (PT),
deputado André Quintão (PT), (PT), sobre a execução orça~ federal, R$ 9,62 milhões. também em aparte, lembrou que
na fase de Oradores que, se- mentária do Estado. De acordo Martini retrucou dizendo que a CNBB sempre se manifestou
gundo a Fundação Estadual com Martini, o governo federal os recursos são arrecadados sobre os governos e que, eni
do Meio Ambiental (Feam), executou menos de 70 0/o do seu em Minas e precisam retornar 1997, recebeu como resposta do
nenhuma mineradora tem li- orçamento, enquanto o gover-  de alguma forma.	 então presidente Fernando
cença de operação, última eta- no de Minas executou 95% dos	O líder da Maioria discur- Henrique Cardoso, que "a Igreja
pa do licenciamento am-	projetos estruturadores. "A mé-	sou, ainda, as criticas feitas ao	deveria voltar às sacristias' "A
biental. De acordo com dia só caiu para 75°I, no geral, governo Lula pela CNBB. Se- CNBB, com seus pastores, tem a
Martini, as empresas operam devido ao descumprimento de gundo ele, a entidade repre- missão da profecia, do
com títulos minerários conce- convênios com o governo fe- senta os desejos do povo bra- questionamento, do alerta às
didos pelo Departamento Na-	dera[", justificou. Para André	sileiro porque tem capilaridade	consciências", comentou.

analisa hoje PEC que
recesso Darlamentar

a, sa
1	

1
4-,

P44,

Reunião Ordinária (14 horas)
PRE 2.665/05

Da Comissão de Política Agropecuária, aprova, em conformidade com o
disposto no artigo 62, XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação da
terra devoluta que especifica. Discussão em 2° turno

PL 1.13 13/03
Do deputado AdaLclever Lopes, que institui o Dia do Yóga. Discussão em
turno único.

PL 324/03
Do deputado Leonardo Quintão, que dispõe sobre o Limite máximo de alunos
por sala de aula na rede pública de ensino estadual. Discussão em 2 1 turno

PL 774/03
Do deputado DiLzon Melo, que autoriza o Poder Executivo a doar ao muni-
cípio de Dores do Indaiã o imóvel que especifica. Discussão em 2° turno

PL 1.429/04
Do deputado Leonardo Moreira, que dispõe sobre a Política Estadual de
Saúde Vocal. Discussão em 2 1 turno

PL 2.540/05
Do governador, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de
Patrocínio o imóvel que especifica. Discussão em 2° turno

PL 2.643/05
Do deputado Luiz Fernando Faria, que autoriza o Poder Executivo a doar
ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Pomba o imóvel que
especifica. Discussão em 1 0 turno

PL 2.706/05
Do governador, que dispõe sobre a defesa dos dirigentes e servido-
res das empresas estatais, das sociedades por ações e de responsa-
bilidade Limitada.
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A Assembléia Legislativa
de Minas Gerais vai analisar,
hoje, o parecer de 1° turno
sobre a Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 67/04, que
altera o artigo 53 da Consti-
tuição do Estado reduzindo o
recesso parlamentar. Duas reu-
niões da comissão especial
criada para analisar a propos-
ta estão marcadas: às 9h15,
para eleger o vice-presidente;
e às 9h30, para apreciar o
parecer do relator, deputado
José Henrique (PMDB).

Conforme decisão da
reunião do Colégio de Lideres
do último 21 de fevereiro, a
redução do recesso parLamen-
tar de 90 para 55 dias será
apresentada na forma de um
substitutivo à PEC 67/04, do
deputado Ivair Nogueira
(PMDB). De acordo com o
substitutivo, a ser apresenta-
do hoje, a sessão legislativa
ordinária será realizada de 10

de fevereiro a 18 de julho e
de 1° de agosto a 20 de de-
zembro de cada ano. Atual-
mente, o período de duração
da sessão vai de 15 de feve-
reiro a 30 de junho e de 1°
de agosto a 15 de dezembro.
Continuam valendo as nor-
mas constitucionais e regi-
mentais que determinam que
a sessão legislativa não pode
ser interrompida, em julho,
sem a aprovação do projeto
de lei de diretrizes orçamen-
tárias ([DO), nem encerrada,

Comissão Especial
reduz duração do

55

fl r -J
Aredução do recesso for anunciada pelo Colégio de Lr0e7es em fevereiro

em dezembro, sem a aprova- mara dos Deputados, deputa- 53 da Constituição do Estado).
ção do projeto de lei do or-	do Aldo Rebelo (PCdoB). Duran-	Hoje, o valor pago a cada de-
çamento anual (LOA).	te a reunião do Colégio de Lí- putado é o de um subsídio no

Durante a reunião do Co- deres, o presidente da Assem- início da sessão e outro no fim.
légio de Líderes no mês de fe-	bléia, deputado Mauri Torres O subsídio é de R$ 9.635,40. A
vereiro deste ano, também foi (PSDB), destacou que as alte- convocação ocorre pelo go-
definido que será vedado o pa- rações eram esperadas pela p0- vernador, em caso de urgên-
gamento por convocações ex- pulação. "A sociedade aguarda- cia ou de interesse público
traordinárias. Tanto a redução	va essa decisão. Vamos nos relevante; por seu presiden-
do recesso como a proibição do adequar ao que foi definido te, quando ocorrer interven-
pagamento por convocações pelo Congresso Nacional e, em ção em município, para o
extraordinárias devem valer já julho, já implementaremos o compromisso e a posse do go-
para o recesso de julho deste novo recesso", afirmou. vernador e do vice; ou, em
ano. Na ocasião, o Colégio de Convocação extraordinária caso de urgência ou de inte-
Líderes resolveu ainda que ado- sem pagamento de subsídio resse público relevante, a re-
tara a mesma legislação sobre - O substitutivo que será apre- querimento da maioria de
nepotismo (contratação de pa- sentado à PEC 67/04 também seus membros. A última con-
rentes) que deverá ser votada trata das convocações extraor- vocação, feita pelo governa-
pelo Congresso Nacional, pro- dinárias, vedando o pagamen- dor, foi em julho de 2003,
vavelmente em março, confor- to de parcela indenizatória (mo- para a votação da reforma ad-
me afirmou o presidente da Cá-	difica o parágrafo 6 0 do artigo	ministrativa do Executivo.

ORDEM DO DIA
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• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) debater em audiência
pública, a requerimento do deputado Durval Angelo, a igualdade de
gênero, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Convida-
dos: João Batista de Oliveira, subsecretário de Estado de Direitos
Humanos; Claudia Aguiar, diretora de Conscientização e Educação
para Direitos Humanos da Sedese; Luziana Lanna, presidente do
Conselho Estadual da Mulher; Maria de Nazareth Barreto de Carvalho,
vice-presidente do Conselho Estadual da Mulher; Ana Maria Silva
Soares, secretária adjunta da Rede Feminista de Saúde: Olívia de
Fátia Braga Meio, chefe da Divisão da Delegacia Especializada de
Crimes Contra a Mulher, Idoso e Deficiente: e Jovita Levi Ginja,
membro do Fórum de Mulheres da Grande BH
hiS
• Comissão de Saúde (Plenarinl-io 1) - discutir em audiência pública, a
requerimento do deputado Adelmo Carneiro Leão, a desativação parcial
do serviço de mastologia da Maternidade Odete Valadares. Convidados:
Marcus Pestana, secretário de Estado da Saúde; Helvécio Magalhães,
secretário municipal de Saúde de Belo Horizonte; José Tadeu Campos
de Avelar, presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia; Amélia
Maria Fernandes Pessoa, mastoLogista e secretária-geral do Sindicato
dos Médicos de MG; João Pedro ,Junqueira Caetano, presidente da So-
ciedade de Ginecologia e Obstetrícia de MG; Lúcia Elisa Prado Moreira
Carré, diretora da Maternidade Odete Valadares; Rubens Marx Gonzaga,
médico mastologista da Maternidade Odete Valadares; e José Orleans
da Costa, diretor hospitalar da Fheniig
• Comissão Especial de PEC (Plenarinho IV) - eleger o vice-presi-
dente da comissão criada para analisar a Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 67/04, do deputado Ivair Nogueira e outros,
que reduz o recesso parlamentar

• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Plenarinho II) -
discutir e votar parecer de 10 turno sobre o Pi- 2.565/05, do deputado
João Leite, que dispõe sobre a responsabilidade das empresas pela
lavagem dos uniformes, botas e Luvas usados por seus empregados no
Estado
• Comissão Especial de PEC (Plenarinho IV) - discutir e votar parecer
sobre a Proposta de Emenda à Constituição 67/04, do deputado Ivair
Nogueira e outros, que reduz o recesso parlamentar
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho III) -
discutir e votar proposições que dispensam a apreciação do Plenário

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) -

discutir e votar pareceres de 10 turno sobre os PLs 2.357/05
do governador, que autoriza o Poder Executivo a oferecei
garantia ou coritragarantia à Cemig e às suas subsidiárias
integrais, mediante alteração da Lei n° 8.685, de 1984;
2.132105, do deputado Domingos Sávio, que autoriza o Ps.
der Executivo a doar ao município de Dores do Indaiá o imã.
vel que especifica; e 2.840/05, do governador, que autoriza
a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) a
doar o imóvel que especifica
• Comissão Especial de Veto (Plenarinho III) - discutir e votar parecer
sobre os vetos parciais à Proposição de Lei 16.860 (ex-PL 2.757105
do governador), que estabelece as tabelas de vencimento básico de
carreiras do Poder Executivo; e à Proposição de Lei Complementar 92
(ex-PLC 72/05, do Tribunal de Justiça), que aLetra a lei que contém a
organização e a divisão judiciária do Estado

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

• Comissão de Redação (Plenarinho III) - discutir e votar pareceres
sobre proposições em fase de redação final
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II)
- discutir e votar parecer de 10 turno sobre o PL 2.433/05, do deputa-
do Sebastião Costa, que acrescenta dispositivo à Lei 15.424, de 2004.
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) - discutir e votar
proposições que dispensam a apreciação do Plenário

• Comissão Especial de Veto (Plenarinho 1) - discutir e votar pare-
ceres de turno único sobre o Veto Total à Proposição de Lei 16.798
(ex-PL 2.038/05, do deputado Paulo Piau), que dispõe sobre a
isenção de IPVA a motoristas profissionais autónomos, contratados
por prefeituras, para a prestação de serviço de transporte escolar
rural; e sobre os vetos parciais às proposições de lei 16.872 (ex-PL
1.991/04, do governador), que dispõe sobre a redução do ICMS de
dezenas de produtos; e 16.882 (ex-PL 2.687/05, do governador),
que contém o Orçamento 2006
• Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo
(Plenarinho III) - discutir e votar proposições que dispensam a
apreciação do Plenário

• Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo (Plenarinho
III) - eleger o presidente
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (PLenarinho
IV) - eleger o presidente

TV ASSEMBLÉIA

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

8h Mundo Político
8h30 Panorama (ao vivo) - Dia da mulher

9h Assembléia ao vivo
12h Memória e Poder - Depoimento do professor Joseph

Nichthausen
13h Mundo Político

13h30 Repórter Assembléia 1 0 edição (ao vivo) - O que acontece
na Assembléia e as principais notícias do Estado

14h Assembléia ao vivo
14h15 Plenário (ao vivo) - Reunião Ordinária, com os pronuncia-

mentos, discussão e votação de proposições
18h30 Panorama - Dia da mulher

19h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte
19h30 Repórter Assembléia 2° edição (ao vivo) - O que acontece

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

20h15 Via Justiça - Reparação Moral
21h Assembléia Debate (inédito) - Preservação e uso susten-

tável das águas
22h Repórter Assembléia

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

23h Plenário
1h Panorama - Dia da mulher

1h30 Repórter Assembléia
2h Encerramento

Qrte.r scib r	;
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