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Comunicações sobre indicações de
líderes serão lidas no Plenário amanhã
Na primeira Reunião Or-

dinária de Plenário da 16a

Legislatura, amanhã, às 14
horas, serão lidas as comuni-
cações sobre as indicações de
líderes de bancadas da Assem-

bléia Legislativa. Nesta primei-
ra semana, os deputados con-
tinuam as articulações para
definir a composição das 17
comissões temáticas. A forma-
ção das comissões obedece a

regras matemáticas previstas
no Regimento Interno, mas
também leva em conta a ne-
gociação entre os partidos.
Uma reunião do Colégio de Lí-
deres cuidará desse assunto e

definirá os integrantes das
comissões. Só depois disso
acontecerão as primeiras reu-
niões para eleição de presiden-
tes e vices e análise de proje-
tos. Páginas 3 e 4

Quatro suplentes tomam posse e assumem
vagas abertas por secretários de Estado
Os quatro suplentes que

vão assumir as vagas deixadas
por parlamentares nomeados
secretários de Estado tomaram
posse na última sexta-feira,
em solenidade no Plenário.

O deputado Irani Barbo-
sa (PSDB) assume a vaga dei-
xada por Marcus Pestana
(PSDB). Na vaga aberta com a
saída de Elbe Brandão (PSDB),
assumiu Rêmolo Aloise (PSDB).
Já o deputado Ronaldo Maga-
lhães (PSDB) ocupou a vaga
de Dilzon Melo (PTB). E no lu-
gar de Fahim Sawan (PSDB), en-
trou Vanderlei Jangrossi (PP).

A reunião especial para
empossar os quatro suplentes
foi realizada no Plenário, na
manhã da última sexta-feira,
e foi conduzida pelo presiden-
te da Assembléia, deputado
Alberto Pinto Coelho (PP).
Página 2 Os quatro deputados suplentes foram empossados em reunião realizada no Plenário na sexta-feira

Ricardo Barbosa

Mesa altera comando da Diretoria-Geral,
Secretaria-Geral da Mesa e Procuradoria

A Mesa da Assembléia
realizou, na última sexta-
feira, sua primeira reunião,
depois de ser eleita no dia
anterior. Decidiu-se pela
nomeação do então secre-
tário-geral da Mesa, Eduar-
do Moreira,  para a direção-
geral da Casa. Já para o car-
go ocupado até então por
Moreira, foi nomeado José

Geraldo de Oliveira Prado,
que chefiava a assessoria
do Governo. Os atos de no-
meação foram publicados
no diário oficial “Minas
Gerais” de sábado.

Moreira e Prado serão
empossados hoje, às 16
horas, no Salão Nobre. Na
mesma solenidade, o ex-
diretor-geral Luís Antônio

Prazeres Lopes vai reassu-
mir a Procuradoria-Geral
da ALMG. Dessa forma,
Maurício da Cunha Peixo-
to reas-sume a Procurado-
ria-Geral Adjunta.

Eduardo Moreira é
funcionário da Assembléia
desde 1980. Já José Geral-
do de Oliveira Prado traba-
lha na Casa desde 1985.

Deputados
apresentam
152 projetos
No primeiro dia para o re-

gistro das proposições que vão tra-
mitar na 16a Legislatura, a Gerên-
cia de Apoio ao Plenário da As-
sembléia Legislativa recebeu 152
novos projetos. Foram regis-
trados ainda 651 requerimentos
com pedidos de desarquiva-
mento de proposições ou pedi-
dos de providências. Página 2
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Suplentes tomam posse em vagas de
deputados nomeados secretários

Um dia depois da posse
dos deputados eleitos para a
16ª Legislatura (2007/11),
foram também empossados, na
Assembléia Legislativa, quatro
suplentes que substituirão
parlamentares licenciados para
assumir secretarias de Estado.
Na manhã de sexta-feira, em
reunião especial de Plenário,
tomaram posse Irani Barbosa,
Rêmolo Aloise e Ronaldo Ma-
galhães, do PSDB, e Vanderlei
Jangrossi (PP). A reunião foi
conduzida pelo presidente da
Assembléia, deputado Alberto
Pinto Coelho (PP).

Os suplentes assumem
as vagas abertas com o
licenciamento, respectiva-
mente, dos deputados
Marcus Pestana e Elbe
Brandão, do PSDB; Dilzon
Melo (PTB) e Fahim Sawan
(PSDB). Pestana é secretário
de Estado de Saúde; Elbe
Brandão é secretária extraor-
dinária para o Desenvolvi-
mento dos Vales do Jequiti-

nhonha e Mucuri e Norte de
Minas; Dilzon Melo, de De-
senvolvimento Regional e
Política Urbana; e Fahim Sa-
wan, de Esportes e Juventude.

Deputados assistiram à solenidade de posse dos quatro suplentes

Ricardo Barbosa
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Deputados apresentam novas proposições
Os deputados estaduais

apresentaram, na última sexta-
feira, ao Plenário, 152 propo-
sições novas, três comunica-
ções e 651 requerimentos para
desarquivamento de proposi-
ções antigas ou com pedidos
de providências. Alguns dos
requerimentos ainda poderão
ser desmembrados. O primeiro
parlamentar a registrar seus
pedidos foi o deputado We-
liton Prado (PT). Foram seis
projetos novos e 84 pedidos
de desarquivamento. Até o fim
do dia, 33 dos 77 parlamenta-
res protocolaram projetos e
pedidos de desarquivamento.

No fim de cada legislatura,
todas as proposições em
tramitação na Assembléia são ar-
quivadas, conforme prevê o Re-
gimento Interno. Com o encer-
ramento da 15ª (2003/2007),
foram arquivadas 1.027 propo-
sições de deliberação exclusi-
va do Plenário, mais 320 pro-

posições de apreciação conclu-
siva das comissões, como proje-
tos de lei que tratam de declara-
ções de utilidade pública ou de-
nominações de prédios públicos.
O desarquivamento de proposi-
ções na 16ª Legislatura foi dis-
ciplinado pela Decisão Nor-
mativa nº 16, da Presidência,
editada na quinta-feira passa-
da. Segundo a decisão, os re-
querimentos seriam recebidos a
partir das 8 horas de sexta-fei-
ra (2) e, por 90 dias, os auto-
res originais dos projetos te-
rão preferência para pedir o
desarquivamento. Após esse
prazo, que vence no dia 2 de
maio, qualquer outro parlamen-
tar poderá apresentar o reque-
rimento e assumirá a autoria.

A decisão normativa
também define que os proje-
tos de autoria coletiva pode-
rão ser desarquivados somente
quando a totalidade dos sig-
natários subscrever o respec-

tivo requerimento. Um exem-
plo dessa situação é o Projeto
de Lei (PL) 3.779/06, de au-
toria dos deputados Weliton
Prado e Mauri Torres (PSDB),
que institui a meia-entrada
para estudantes e menores
de 18 anos em espetáculos
teatrais, musicais e circen-

Na reunião especial –
acompanhada por familia-
res e amigos, além de au-
toridades e dos demais
parlamentares –, os qua-

tro deputados prestaram o
compromisso de defender
e cumprir as constitui-
ções e as leis da Repúbli-
ca e do Estado.

ses, em exibições cinemato-
gráficas, em praças esporti-
vas e em eventos de espor-
tes, cultura e lazer. Embora
Weliton Prado já tenha solici-
tado o desarquivamento do
projeto, isso só será feito quan-
do Mauri Torres também assi-
nar o mesmo requerimento.

A fila para o registro de proposições formou-se cedo

Marcelo Metzker
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Lideranças e composição de comissões
serão definidas nos próximos dias

Amanhã será realiza-
da a primeira Reunião Or-
dinária de Plenário da
16ª Legislatura da Assem-
bléia Legislativa de Minas
Gerais, às 14 horas. Na
reunião, serão lidas as co-
municações com a indica-
ção dos líderes de banca-
das. O prazo para essa in-
dicação termina no mes-
mo dia. A maioria das co-
municações já foi pu-
blicada no “Diário do
Legislativo” da última
sexta-feira. Nessa primei-
ra semana de atividades,
os deputados continuam
as articulações para defi-
nir a composição das co-
missões permanentes da
Assembléia, as lideranças
partidárias e os blocos
parlamentares.

A partir da definição
de quais serão os líderes de
bancada, avançam as ar-
ticulações para a escolha
também dos integrantes
das 17 comissões perma-
nentes. Isso porque cabe
aos líderes a indicação dos
membros das comissões. A
composição obedece a re-
gras matemáticas previstas
no artigo 98 do Regimento
Interno, mas também leva
em conta a negociação en-
tre partidos. Na constitui-
ção das comissões, é asse-
gurada, tanto quanto pos-
sível, a representação pro-
porcional das bancadas ou
dos blocos parlamentares.
Colégio de Líderes – Uma
reunião do Colégio de Lí-
deres cuidará desse assun-
to e definirá tanto os in-
tegrantes quanto os parti-
dos (e deputados) aos
quais caberá a presidência
e a vice-presidência de
cada uma das 17 comis-
sões. Somente após essa
fase é que acontecerão as
primeiras reuniões das co-
missões, para eleição de
presidentes e vices e aná-
lise de projetos.

Os deputados tomaram posse na semana passada e continuam as articulações para a definição das comissões

 Carol Coelho

Projeto da Copasa deve ser analisado
Além das novas propo-

sições e das matérias de-
sarquivadas a serem apresen-
tadas pelos parlamentares, a
ALMG deverá analisar em breve
o projeto que cria subsidiári-
as da Copasa. Essa proposição
está pronta para ser votada
pelo Plenário em 1º turno. É o
Projeto de Lei (PL) 3.774/06,
do governador Aécio Neves,
que tramita em regime de ur-
gência e que foi retirado de
pauta no final de 2006 por
falta de acordo entre os de-
putados para sua votação.

Segundo o Regimento
Interno, projetos do gover-
nador com regime de urgên-
cia não são arquivados de
uma legislatura para outra.
Caso não seja apreciado até
o dia 26 de fevereiro – pra-
zo-limite para sua análise –,
o PL 3.774/06 vai ter prio-
ridade nas votações de Ple-
nário, promovendo o chama-
do “sobrestamento” da pau-

ta. Isso significa que nada
mais poderá ser votado até
que o projeto seja aprecia-
do pelo Plenário.
Conteúdo – A última comis-
são a analisar o PL 3.374/06
foi a de Administração Públi-
ca, que deu parecer sobre as
emendas e os substitutivos
apresentados ao projeto du-
rante sua discussão de 1º tur-
no em Plenário.

A comissão opinou pela
aprovação da matéria na for-
ma do substitutivo nº 3. Esse
substitutivo autoriza a cria-
ção de subsidiárias integrais
com as atribuições de: dar
manutenção, administrar, exe-
cutar e explorar os serviços do
sistema de irrigação do Pro-
jeto Jaíba; planejar, executar,
ampliar, remodelar e explorar
serviços públicos de abaste-
cimento de água e esgota-
mento sanitário nos Vales do
Jequitinhonha, Mucuri, São
Mateus e Norte de Minas e em

outras regiões com Índice de
Desenvolvimento Humano
abaixo da média do Estado.

No caso da segunda sub-
sidiária, o substitutivo nº 3
determina que ela atue em, no
máximo, 250 municípios, res-
peitada a seguinte ordem de
prioridade: municípios onde a
Copasa não atue; e municípios
onde a companhia não tenha
implantado serviço de esgota-
mento sanitário. As tarifas pra-
ticadas pela subsidiária serão
diferenciadas e inferiores às
praticadas pela Copasa.

O substitutivo nº 3 tam-
bém estabelece que a Copasa
somente poderá subconceder
seus serviços para a subsidiá-
ria se houver lei autorizativa
do município concedente.
É vedada, ainda, a cessão
de empregados das subsidi-
árias para a Copasa, apesar
de ser permitida a cessão de
empregados da Copasa para
as subsidiárias.
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TV ASSEMBLÉIA

ACONTECE HOJE

ACONTECE NA SEMANA

15 horas
• Posse do novo diretor-geral da ALMG, Eduardo Vieira Moreira, do
novo secretário-geral da Mesa, José Geraldo de Oliveira Prado, e do
procurador-geral, Luís Antônio Prazeres Lopes (Salão Nobre)

Terça-feira (6/2/07)

10 horas
• Reunião preparatória para o Fórum Técnico sobre a Pedagogia Waldorf
(Plenarinho IV)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

Quarta-feira (7/2/07)

9 horas
• Reunião preparatória para o 6º Fórum das Águas (Plenarinho IV)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

Quinta-feira (8/2/07)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

16a LEGISLATURA

6h30Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

7h30Resenha

8h Brasil Eleitor

8h30Via Justiça – Terceiro Setor

9h15Sala de Imprensa – Cursos de Direito

10h15Comissão Especial do Protocolo de Quioto – Mecanismos de
Desenvolvimento Limpo (gravado no dia 12 de julho)

12h40 Visão Parlamentar

13h Panorama – Pagamentos de dívidas

14h Plenário (reprise) – Parlamento Jovem  (gravado no dia  5
de junho)

18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

19h Visão Parlamentar

19h30Repórter Assembléia (ao vivo) – O que acontece na Assem-

bléia e as principais notícias do Estado

20h Plenário (reprise) – Solenidade de Posse da 16ª Legislatura

21h15Salão Nobre da Assembléia (reprise) – Coletiva com a Mesa
Diretora eleita para o biênio 2007/2009

21h30Plenário ( reprise) – Reunião Especial para a posse dos
deputados suplentes

22h Repórter Assembléia

22h30Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas
sobre a movimentação política no País

23h Assembléia Debate – Programa de Aceleração do Crescimento

0h Memória e Poder – Depoimento do cientista Ângelo Machado

1h Segunda Musical

1h30 Repórter Assembléia

2h Encerramento

Plenário vai analisar veto total
Outra matéria a ser

apreciada em breve pela ALMG
é o Veto Total à Proposição
de Lei 17.593 (ex-PL 1.886/
04, do deputado Dimas Fa-
biano, do PP), que autoriza
o Instituto Estadual de Flo-
restas (IEF) a doar a Itajubá
imóvel onde funciona o horto
florestal daquela cidade. A
mensagem que encaminha o
veto deve ser recebida em

Plenário na Reunião Ordiná-
ria de amanhã.

Nas razões para encami-
nhar o veto, o governador cita
informação da Secretaria de Es-
tado de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável,
segundo a qual o imóvel é de
propriedade do Estado e está
sob a administração do IEF, ra-
zão que torna impossível a do-
ação pela autarquia.

Segundo o artigo 222
do Regimento Interno, a As-
sembléia tem 30 dias para exa-
minar o veto, em votação se-
creta e turno único. Antes de
ser apreciado pelo Plenário,
o veto precisa receber pare-
cer de uma comissão especi-
al a ser criada especificamen-
te para analisá-lo. Para derru-
bar um veto, são necessários
39 votos (maioria absoluta da

ALMG). Os 30 dias de prazo
são contados a partir da pu-
blicação da mensagem do go-
vernador no “Diário do
Legislativo” – o que deve
ocorrer até quinta-feira.

Na mesma reunião, deverá
ser lida outra mensagem do go-
vernador, submetendo à Assem-
bléia a indicação de Agílio
Monteiro Filho para o cargo de
ouvidor-geral adjunto do Estado.

16 horas
• Visita do deputado federal Nárcio Rodrigues (PSDB-MG) ao
presidente da ALMG, deputado Alberto Pinto Coelho (PP) –
Salão Nobre


