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Mesmo com feriado, semana terá 15
reuniões de comissões na Assembléia
Mesmo com os feriados

da Semana Santa, a semana de
2 a 6 de abril será movimenta-
da na Assembléia. Estão pre-
vistas 15 reuniões de comis-
sões, das quais quatro são au-
diências públicas com convi-
dados. No Plenário, continu-
am em pauta as contas do go-
vernador referentes a 2005 e
2006, que serão discutidas nas
reuniões ordinárias amanhã e
quarta-feira, às 14 horas.
Trincheira e cartel – Hoje, às
14h15, acontece a visita da
Comissão de Transporte, Co-
municação e Obras Públicas ao
acesso a Santa Luzia pela BR-
381 tem o objetivo de saber
quando as obras da nova trin-
cheira, que começaram há cer-
ca de um ano e meio, serão fi-
nalizadas. Segundo o gabinete
do deputado Juninho Araújo
(PSB), que solicitou a visita, os
motoristas enfrentam conges-
tionamentos diários no local,

que chegam a 3 km nos horári-
os de pico. Nos finais de sema-
na prolongados, os engarrafa-
mentos chegam a 12 km, e os
motoristas ainda têm que con-
viver com o risco de assaltos.

Também hoje, às 15 ho-
ras, no Plenarinho IV, a Co-
missão de Defesa do Consumi-
dor e do Contribuinte realiza
uma audiência pública para
debater a possível formação
de cartel dos postos de gaso-
lina em Belo Horizonte. De
acordo com o autor do reque-
rimento pela reunião e presi-
dente da comissão, deputado
Délio Malheiros (PV), a hipó-
tese do cartel foi levantada em
reportagens recentes, diante
da constatação de que mais
de 50 % dos postos estariam
cobrando preços iguais na
venda de gasolina, de R$ 2,49.
Circuito das Águas – Amanhã,
às 14h30, no Auditório, a
Comissão de Transporte reali-

za uma reunião com convida-
dos para discutir a situação
das rodovias federais que pas-
sam pelo Circuito das Águas,
no Sul de Minas. O deputado
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB, que
requereu a reunião, ressalta
que a BR-460 está em precári-
as condições entre Lambari e
São Lourenço, o que prejudi-
ca o acesso de turistas e o
transporte de estudantes e
pacientes da região.
Solidariedade a cubanos – Já
a Comissão de Meio Ambiente
e Recursos Naturais convidou
o secretário de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, José Carlos Car-
valho, para uma reunião na
quarta-feira (4), às 10 horas,
no Plenarinho III, para que ele
faça um relato das atividades
de sua pasta em 2006 e apre-
sente seus projetos para 2007.
Também presidente do Conse-
lho de Política Ambiental

(Copam), o secretário deve
falar na reunião, requerida
pelo deputado Sávio Souza
Cruz (PMDB), dos planos do
órgão para este ano.

Também na quarta-feira
(4), às 9h30, no Auditório, a
Comissão de Participação Po-
pular recebe a delegação cu-
bana que vai participar da XV
Convenção Nacional de Soli-
dariedade a Cuba, a requeri-
mento dos deputados André
Quintão (PT), presidente da
comissão, e Carlin Moura
(PCdoB). Um dos debatedores
serão Roberto González, um
dos integrantes do grupo, que
entregará à comissão um do-
cumento que solicita a ime-
diata liberação de cinco ci-
dadãos cubanos presos nos
Estados Unidos desde 1998,
a ser encaminhado a diversos
órgãos internacionais. Ele é
irmão de um dos presos e ad-
vogado das famílias.

Após visita ao 5º Distrito de Contagem,
comissão deve pedir interdição do local
Foi feito na última sex-

ta-feira (30/3), o anúncio de
que a Comissão de Direitos
Humanos deve  pedir a inter-
dição do 5º Distrito Policial
da 6ª Delegacia Seccional da
Polícia Civil de Contagem. O
deputado Durval Ângelo (PT),
presidente da comissão, fez
essa declaração após visitar
a delegacia, onde 26 mulheres,
a maioria acusada de envolvi-
mento com o tráfico de drogas,
se amontoam em duas celas e
um corredor com espaço to-
tal de 13 m², com capacidade
para até oito pessoas. Página 3 Os deputados e defensores conversam com as detentas no pátio da delegacia

Ricardo Barbosa
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PROGRAMAÇÃO SEMANAL DA GERÊNCIA-GERAL DE APOIO ÀS COMISSÕES
PERÍODO DE 02/04/2007 A 06/04/2007

HORÁRIO
TERÇA-FEIRA
03/04

QUARTA-FEIRA
04/04

FERIADO

8:45
SEGURANÇA PÚBLICA
Plenarinho III

9:15

SAÚDE
Plenarinho I

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Plenarinho IV

9:30
PARTICIPAÇÃO POPULAR (2)

Extraordinária
Auditório

10:00

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INFORMÁTICA
Plenarinho II

MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
(3)

Plenarinho III

10:15
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Plenarinho IV

10:30
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA
Plenarinho IV

14:15
REDAÇÃO
Plenarinho I

14:30
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS

PÚBLICAS (1)
Auditório

15:00
CULTURA
Plenarinho III

15:30

TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO
SOCIAL

Plenarinho I

TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
COOPERATIVISMO
Plenarinho III

16:30
ASSUNTOS MUNICIPAIS E
REGIONALIZAÇÃO
Plenarinho IV

ESTA PROGRAMAÇÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES NO DECORRER DA SEMANA
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Comissão de Direitos Humanos deve pedir
interdição de cadeia lotada em Contagem
A Comissão de Direitos

Humanos deve pedir a inter-
dição do 5º Distrito Policial
da 6ª Delegacia Seccional da
Polícia Civil de Contagem. O
anúncio foi feito na última
sexta-feira (30/3) pelo depu-
tado Durval Ângelo (PT), pre-
sidente da comissão, após vi-
sita à delegacia. No local, 26
mulheres, a maioria acusada
de envolvimento com o tráfi-
co de drogas, se amontoam em
duas celas e um corredor com
espaço total de 13 m², com
capacidade para até oito pes-
soas. Durval Ângelo informou
que a comissão deverá apro-
var um requerimento, antes de
enviar uma representação ao
Ministério Público Estadual,
pedindo a interdição.

O deputado Carlin Mou-
ra (PcdoB), autor do requeri-
mento para a visita, também
esteve presente, assim como
o vereador de Contagem,
Lucas Cardoso (PR), que fez
a denúncia de superlotação,
e defensores públicos. O co-
ordenador da Defensoria Pú-
blica de Contagem, Willer Cas-
tro, informou que também
deve ajuizar uma ação na Vara
de Fazenda Pública do muni-

cípio, pedindo a interdição.
Segundo ele, o assunto será
decidido pelos defensores du-
rante reunião hoje.

O titular do 5º Distrito
Policial, delegado João da Sil-
va Lisboa, admitiu que a si-
tuação é precária. Como ape-
nas três policiais fazem expe-
diente da delegacia, além do
trabalho de polícia, não é pos-
sível liberar as presas para o ba-
nho de sol. Segundo ele, das
26 detentas, três precisam de
atenção médica semanal, em
função de machucados; outras
20 sofrem com cândida anal e
há casos de hanseníase. As pre-
sas exibiram ainda sinais de
sarna. Nas celas, sem ventila-
ção, há apenas seis camas.
Durante a noite, colchões são
espalhados até mesmo sobre a
fossa, e elas fazem suas neces-
sidades em um balde. Algumas,
inclusive, já foram condenadas
e deveriam estar cumprindo
pena em penitenciárias. “Teve
gente que ficou dez anos aqui”,
lamenta João Lisboa.
Ações das autoridades – Os
deputados conversaram com
as detentas e informaram que
a ALMG fará um relatório, para
cobrar soluções. “Não há

como resolver em um passe de
mágica”, ressaltou Durval.
“Aqui em Contagem, o juiz
Livingston José Machado
teve a coragem de enfrentar
a situação, mas foi afastado”,
citou Carlin Moura. Durval
Ângelo lembrou, porém, que
o Judiciário não tem despa-
chado favoravelmente os pe-
didos de interdição.

Presenças – Deputados Durval
Ângelo (PT), presidente da co-
missão; e Carlin Moura (PCdoB).
Além de Willer Castro, partici-
param também os defensores
públicos Galeno Siqueira,
Luciana Moura Fonseca, Júnia
Roman Carvalho, diretora-secre-
tária da Associação dos Defen-
sores Públicos de Minas Gerais;
e o vereador Lucas Cardoso.

Deputados conversam com presas sobre denúncia de que comida estaria estragada

Ricardo Barbosa

Presidente da Assembléia comparece
à posse da diretoria da Amagis

O presidente Alberto
Pinto Coelho (PP), foi
homenageado na noite da
última sexta-feira (30),
durante a posse da nova
diretoria da Associação
dos Magistrados Mineiros
(Amagis). Pinto Coelho
recebeu, das mãos do
novo presidente, juiz Nel-
son Missias de Morais,
placa alusiva à homena-
gem. Além do parlamentar
e do presidente da Ama-
gis, fizeram parte da
mesa: o vice-presidente
da República, José Alen-
car; Orlando Adão de Car-

valho, presidente do Tri-
bunal de Justiça; Eros
Grau, ministro do Supre-
mo Tribunal Federal; e o
vice-prefeito de Belo Ho-
rizonte, Ronaldo Vascon-
cellos, entre outros.

A diretoria empossa-
da tem ainda o desembar-
gador Luiz Audebert
Delage Filho, os juízes
Bruno Terra Dias, Maurí-
cio Torres Soares, Cláudio
Manoel Barreto de Fi-
gueiredo, e as juízas Ma-
ria Luiza Santana Assun-
ção e Maria Aparecida
Rossi Andrade.

Carol Coelho
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TV ASSEMBLÉIA

ACONTECE HOJE

6h30Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

7h30Resenha

8h Brasil Eleitor

8h30Via Justiça – Maioridade Penal

9h10Plenário (reprise) – Reunião Ordinária do dia 28 de março

12h15 Comissão do Trabalho – Desigualdade entre homens e
mulheres no mercado de trabalho (gravado no dia 20
de março)

13h30Repórter Assembléia  – 1ª edição (ao vivo) – O que
acontece na Assembléia e as principais notícias do Estado

14h Sala de Imprensa – Patrimônio Histórico

15h Assembléia ao Vivo

18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

19h Brasil Eleitor

19h30Repórter Assembléia – 2ª edição (ao vivo) – O que acontece
na Assembléia e as principais notícias do Estado

20h Lançamento da Campanha da Fraternidade 2007 (reprise)
– Gravado no dia 22 de março

22h Repórter Assembléia

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

23h Assembléia Debate – Desenvolvimento da educação

0h Memória e Poder – Depoimento do fundador do grupo de
teatro Opinião, João das Neves

1h30 Repórter Assembléia

2h Encerramento

Terça -feira (3/4/07)

8h45
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho III)

9 horas
• Videoconferência: Debate sobre a Redução da Maioridade Penal
(Escola do Legislativo)

 10h15
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Audi-
tório) – debater a situação dos trechos de rodovias federais que
interligam o Circuito das Águas, no Sul de Minas, especialmente
a BR-460, e as ações necessárias a sua recuperação. Convidados:
superintendente da 6ª Unit/Dnit, Sebastião de Abreu Ferreira;
promotor da 1ª Vara Cívil da Comarca de São Lourenço, Pedro
Paulo Barreros Aina; presidente da Cooperativa Regional
Agropecuária de Santa Rita do Sapucaí Ltda, Heleno Junqueira
Fonseca; presidente da Cooperativa Regional dos Cafeicutores
do Vale do Rio Verde Ltda, Ralph de Castro Junqueira; presiden-
te do Sindicato Rural de Carmo de Minas, Lúcio Mauro de Castro
Junqueira; presidente da Associação dos Produtores de Café da
Mantiqueira, Francisco Antônio Guerra de Castro; presidente da
Cooperativa de Crédito Rural do Sul de Minas Ltda, Algênio Ferraz
de Castro. Autor do requerimento: deputado Dalmo Ribeiro Silva

15 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III)

14h15
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Santa Luzia)
– visita às obras da trincheira de acesso ao município de Santa Luzia.
Convidados: prefeito de Santa Luzia e representantes do DNIT e da 4ª
Divisão do Exército. Autor do requerimento: deputado Juninho Araújo

14h30
• Reunião geral da Comissão Organizadora da II Conferência Estadual
de Políticas para as Mulheres (Plenarinho I)

15 horas
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho
IV) – debater a eventual formação de cartel por parte dos

revendedores de combustível em Belo Horizonte, conforme recentes
denúncias publicadas na imprensa. Convidados: secretária de Direi-
to Econômico do Ministério da Justiça, Mariana Tavares de Araújo;
promotor de Justiça de Defesa do Consumidor Amauri Artmos da
Mata; coordenador do Escritório Regional da Agência Nacional de
Petróleo (ANP), João Ubaldo Coelho Dantas; presidente da
Minaspetro, Sérgio de Matos; gerente de Regulamentação do Sindi-
cato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e Lubri-
ficantes, Luiz Emilio Freire; diretor executivo do Mercado Mineiro,
Feliciano Abreu; e coordenador do Procon Assembléia, Marcelo
Rodrigo Barbosa. Autor do requerimento: deputado Délio Malheiros

ACONTECE NA SEMANA

Quarta-feira (4/4/07)

9h15
• Comissão de Saúde (Plenario I)
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV)

9h30
• Comissão de Participação Popular (Auditório) – receber a delegação
cubana que estará presente em Belo Horizonte para participar das ativida-
des da XV Convenção Nacional de Solidariedade a Cuba. Autores do reque-
rimento: deputados André Quintão e Carlin Moura

10 horas
• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Plenario III) – debater as
atividades realizadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável e pelo Copam no ano de 2006 e os planos e projetos a
serem desenvolvidos em 2007. Convidados: secretário de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e presidente do Copam, José Carlos
Carvalho. Autor do requerimento: deputado Sávio Souza Cruz
• Comissão de Educação, Ciência Tecnologia e Informática (Plenário II)

10h30
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentaria (Plenarinho IV)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h15
• Comissão de Redação (Plenarinho I)

15h30
• Comissão de Trabalho, da Previdência e da Ação Social (Plenarinho I)
• Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo (Plenarinho III)

16h30
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização ( Plenarinho IV)


