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Deputados analisam mais dois vetos e
liberam pauta de votações do Plenário
Na Reunião Extraordiná-

ria de Plenário da manhã de
ontem, os deputados aprecia-
ram dois vetos do governador.
Por 28 votos a 12, foi manti-
do o Veto Total à Proposição
de Lei 17.100, que dispõe so-
bre a inscrição de informações
de interesse médico em cédu-
la de identidade. E, por 28 a
14, também foi mantido o
Veto Total à Proposição de Lei
17.099, que dispõe sobre a
fixação de limite de idade para
ingresso no serviço público.

Originado do Projeto
de Lei (PL) 1.040/03, do de-
putado Célio Moreira (PSDB),
a primeira proposição deter-
minava que a carteira de
identidade trouxesse infor-
mações médicas do seu titu-
lar, como tipo sangüíneo e
fator RH. Ao vetar a maté-
ria, o governador disse que
a medida seria ineficaz, por-
que alguns de seus precei-
tos, como a informação so-
bre doação de órgãos, são
inócuos, já que a decisão
sobre a doação cabe à famí-
lia do morto. Foi mantido o
parecer pela rejeição dado
em Plenário pelo deputado
Dilzon Melo (PTB).

A segunda proposição
é originada do PL 133/03,
do deputado Carlos Pimenta
(PDT), e previa que o limite
máximo de idade para in-
gresso no serviço público só
seria admitido quando as
atribuições do cargo exigis-
sem desempenho de ativida-
des predominantemente fí-
sicas. O governador alegou
que a medida seria incons-
titucional, destacando que
“cabe exclusivamente ao che-
fe do Executivo legislar so-
bre temas que disponham
sobre provimento de cargos
públicos e regime jurídico
dos servidores”.

Deputados negociam a aprovação de projetos durante a Reunião Extraordinária da manhã de ontem

 Carol Coelho

Criados cargos do MP
no Tribunal de Contas
Foi aprovado ainda, em

2º turno, o PL 3.335/06, do
Tribunal de Contas de Minas
Gerais (TCMG), que cria os
cargos de auditor e procura-
dor do Ministério Público jun-
to ao TCMG e fixa seus subsí-
dios. O projeto cria quatro
cargos de auditor e quatro de
procurador, com remuneração
equivalente a 95% do subsí-
dio do procurador-geral do
Estado, o que representa hoje
o valor de R$ 21.005,68. O
deputado João Leite (PSDB)
destacou a importância dos
novos cargos, afirmando que,
com os auditores e os procu-
radores do MP, “talvez as ir-
regularidades nos contratos
da Prefeitura de Belo Horizon-
te com a empresa que fez a

obra da Lagoa da Pampulha
possam ser apuradas”.

Em 1º turno foi aprova-
do o PL 2.675/05, do depu-
tado George Hilton (PP), que
dispõe sobre a Política Esta-
dual de Incentivo ao Turismo
Educativo a fim de possibili-
tar aos alunos das escolas da
rede pública estadual o aces-
so ao patrimônio cultural,
artístico e turístico do Es-
tado. Na Comissão de Cons-
tituição e Justiça, o proje-
to recebeu o substitutivo nº
1, que incluiu algumas me-
didas do projeto original no
Plano Mineiro de Turismo, já
instituído pela Lei 12.398,
de 1996, com o objetivo de
não se criar outra lei com o
mesmo teor.

Diplomação de
eleitos será em
18 de dezembro

A Sessão Solene da Cor-
te Eleitoral de Diplomação
dos eleitos aos cargos de go-
vernador, vice-governador,
senador e respectivos 1° e 2°
suplentes, deputado federal e
deputado estadual será reali-
zada no dia 18 de dezembro,
às 19 horas, no Grande Tea-
tro do Palácio das Artes. De
acordo com o Tribunal Re-
gional Eleitoral de Minas Ge-
rais (TRE-MG), a diplomação
terá acesso restrito, median-
te apresentação de convite
individual, expedido pelo Tri-
bunal a partir da próxima
segunda-feira e enviado pelos
correios. Cada deputado fede-
ral ou estadual eleito terá di-
reito a levar nove convidados.

ASSEMBLÉIA INFORMA



2 • sexta-feira – Assembléia Informa 10 de novembro de 2006PLENÁRIO

Projeto cria superintendência de ensino
Ainda durante a Reu-

nião Extraordinária da manhã
de ontem, foi aprovado, em
2o turno, outro projeto, de
autoria do governador, que
cria a Superintendência Re-
gional de Ensino em Unaí,
Noroeste mineiro. O projeto
prevê também a criação de
nove cargos em comissão no
quadro da Secretaria de Esta-
do de Educação e determina
que a lotação e a identifica-
ção dos cargos criados serão
estabelecidas em decreto.

A aprovação foi come-
morada pelo deputado Antô-
nio Andrade (PMDB), que des-
tacou a melhoria dos servi-
ços prestados pela Secreta-
ria de Educação na região

com a nova superintendência.
“Antes só havia a regional de
Paracatu, o que dificultava o
trabalho de diretoras, su-
pervisoras e comunidade es-
colar”, destacou.

O Plenário aprovou, tam-
bém em 2º turno, dois proje-
tos de doação de imóveis: o PL
2.698/05, da deputada Maria
Olívia (PSDB), que autoriza doa-
ção de imóvel para Conceição
dos Ouros; e o PL 2.900/05, do
deputado Ricardo Duarte (PT),
que autoriza reversão de imó-
vel para Ituiutaba.

Durante a reunião, vá-
rios deputados falaram sobre
administração estadual, salá-
rios, gestão e projetos do
governo que tramitam na As-

sembléia. Entre eles, os depu-
tados Sargento Rodrigues
(PDT) e Rogério Correia (PT)
chamaram a atenção para o
fato de estarem sendo apro-
vados projetos que concedem
aumento a agentes públicos
sem qualquer vinculação, “en-
quanto reajustes para os ser-
vidores públicos encontram
muitos obstáculos, como o
atrelamento à arrecadação do
ICMS, conforme o teor do PL
3.669/06, do governador, que
tramita na Casa”, segundo
Rodrigues; e que “embutem
novo choque de gestão cheio
de maldades  para os servido-
res”, segundo Correia.

Miguel Martini (PHS)
rebateu as críticas de Rogé-

rio Correia, garantindo que um
novo choque de gestão, “que
está sendo copiado por diver-
sos governadores eleitos”, vai
melhorar o desempenho do
Estado. Já Antônio Júlio
(PMDB) criticou a possível
privatização da Copasa, se-
gundo ele, disfarçada no PL
3.374/06, do governador,
que autoriza a criação de sub-
sidiárias para a empresa.
Ironizando comentário de
Martini sobre a grande vota-
ção de Aécio Neves, Sávio
Souza Cruz (PMDB) disse que
a história está cheia de
“exemplos” de grandes vota-
ções, “como a de Barrabás
sobre Jesus, a de Collor e a
de Jânio Quadros”.

Três projetos têm discussão encerrada
em 1o turno durante Reunião Ordinária
Na Reunião Ordinária de

Plenário de ontem, foi encer-
rada a discussão, em 1o tur-
no, de três projetos de lei,
entre eles o PL 2.934/06, do
deputado Gustavo Corrêa
(PFL), que destina brinque-
dos, material escolar e peças
de vestuário infantil falsifica-
dos a instituições filantrópi-
cas. Os outros dois projetos
de lei, do governador, auto-
rizam o Executivo a doar imó-
veis aos municípios de Rio
Pomba (PL 2.751/05) e Ubá
(PL 2.752/05). As três pro-
posições tiveram discussão
encerrada por terem permane-
cido na pauta durante seis
reuniões, e entram agora na
fase de votação em 1o turno.

Ainda na Reunião Ordi-
nária, o Plenário recebeu men-
sagens do governador Aécio
Neves encaminhando dois pro-
jetos de lei. O primeiro autoriza
o Executivo a doar imóvel com
área de 2 mil metros quadrados
ao município de São Miguel do
Anta. E o segundo autoriza a
permuta, com a União, de imó-
vel situado em Uberaba.
Comunicações – O deputado
Domingos Sávio (PSDB) comu-
nicou duas ações, entre elas

a reunião, nesta segunda-feira,
em Nova Serrana, da Comissão
Especial contra a Invasão dos
Produtos Chineses. Os deputados
vão avaliar a situação do setor
calçadista, base da economia da
cidade, frente à concorrência chi-
nesa. Também informou que está
solicitando aumento do teto li-
mite concedido ao SUS para o
Hospital do Câncer do Centro-
Oeste, em Divinópolis. Segundo

ele, esse teto não chega a um
terço da capacidade do hospi-
tal, em que existem profissio-
nais e demanda para aumentar
o atendimento.

Já o deputado Padre João
(PT) classificou como o “maior
escândalo do Estado de Minas
Gerais” a situação da MG-129
entre Ouro Branco e Conselheiro
Lafaiete. Segundo ele, havia,
nesse trecho, asfalto novo, sem

buracos, que foi totalmente tri-
turado por máquinas em um
percurso de oito quilômetros.
O parlamentar informou que vai
protocolar pedido de esclare-
cimento ao Departamento de
Estradas de Rodagem (DER-MG).
Padre João também questionou
a demora em duplicar o acesso
à cidade de Ouro Branco, sen-
do que metade do custo será
arcado pela Gerdau Açominas.

Os deputados Gilberto Abramo, Rêmolo Aloise e Elmiro Nascimento na Reunião Ordinária de ontem

 Alair Vieira
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Oposição responsável
O deputado Gustavo Valadares
(PFL) disse que seu partido
saiu vitorioso nas eleições de
2006, ao contrário do que a
mídia tem escrito. “O PFL re-
elegeu seis deputados na
Casa e aumentou para sete os
representantes do partido na
Assembléia”, afirmou. Ele res-
saltou ainda que todos os
deputados federais da legen-

da saíram vitoriosos. O par-
lamentar afirmou que o par-
tido foi coerente e assumiu
seu papel no âmbito federal:
“Não fazemos oposição sis-
temática, como outros fize-
ram no passado. Somos uma
oposição responsável”. E
anunciou: “O PFL foi oposi-
ção ao governo Lula e será
nos próximos quatro anos”.
Em aparte, o deputado João

Leite (PSDB) disse que é fun-
damental a presença da opo-
sição na democracia. Seu
colega Domingos Sávio
(PSDB) afirmou que sua ali-
ança partidária tem a ambi-
ção de fazer as transforma-
ções que Minas precisa. E
Elmiro Nascimento (PFL) fa-
lou que se orgulha de fazer
parte de “um partido forte,
coeso e responsável”.

Política remuneratória
A deputada Jô Moraes
(PCdoB) criticou o Projeto de
Lei 3.669/06, de autoria do
governador Aécio Neves, que
estabelece as diretrizes da
política remuneratória dos
servidores públicos do Po-
der Executivo. Segundo ela,
vários colegas farão objeção
à aprovação do PL. “Esse
projeto só vem atrapalhar a

vida de vários servidores pú-
blicos. Afinal, por que será
que o governador tem tanto
interesse nessa aprovação?”,
questionou. Em aparte, o
deputado Rogério Correia
(PT) fez coro ao discurso da
parlamentar. Ele ainda des-
tacou a importância da
aprovação (anteontem), em
regime de urgência assina-
do por todos os líderes de

partidos, do projeto da Lei
Geral das Micro e Pequenas
Empresas no Senado. Hoje, o
projeto tramita na Câmara
dos Deputados, como PLP
100/06. “Fiquei feliz em sa-
ber que esse projeto está ca-
minhando. Agora, só falta o
Fundeb seguir a mesma linha”,
disse. Jô Moraes ainda criti-
cou a agenda do governador
Aécio Neves neste fim de ano.

Vocação política
“A política como vocação é
das mais sublimes. Como pro-
fissão é a mais vil”. Essas pa-
lavras de Rubens Alves deram
o tom ao discurso do depu-
tado Laudelino Augusto
(PT), que criticou a indica-
ção pelo governador Aécio Ne-
ves do nome de Adriene
Andrade para integrar o Tri-
bunal de Contas do Estado

(TCMG). “Fomos contra. Pelo
método e pela maneira como
foi feita, que não considero
democrática”, afirmou. Ele res-
saltou que o poder tem que
ser voltado ao povo e não a
interesses partidários, e que
a indicação de Adriene foi
oposição ao povo. “Ela não
preenche os requisitos que a
lei cobra para o cargo, foi
moeda de troca”, disse. De

acordo com o parlamentar, é
necessário devolver o poder
ao cidadão. Laudelino saudou
Eros Biondini (PHS), em visi-
ta à ALMG, pela vitória para
deputado estadual. Em apar-
te, o deputado Zé Maia (PSDB)
afirmou que Adriene Andrade
foi prefeita de Três Pontas,
presidente da Associação Mi-
neira de Municípios e que seu
nome foi uma boa indicação.

Orçamento da União
O deputado João Leite
(PSDB) criticou o Orçamento
da União para 2007, em es-
pecial as verbas destinadas
para a malha viária no Estado
e para a obras do metrô de
Belo Horizonte. O parlamen-
tar argumentou que apenas
R$ 16,5 milhões dos R$
517,9 milhões dos investi-
mentos previstos em trans-

porte serão destinados ao
setor ferroviário. “Sem dúvida,
o orçamento para o metrô é pe-
queno. A falta de investimen-
to na concretização das obras
dos trechos abandonados do
ramal Calafate-Barreiro é mui-
to triste”, disse. Em apartes,
os deputados Gustavo Vala-
dares (PFL) e Célio Moreira
(PSDB), presidente da Frente
Parlamentar em Defesa do

Metrô, concordaram com as
críticas. O primeiro afirmou
que faltou compromisso por
parte da Companhia Brasileira
de Trens Urbanos (CBTU). Já
o segundo disse que a po-
pulação do Barreiro está de-
siludida quanto à retomada
das obras do metrô. “O povo
anda descrente, mas ainda
mantém a esperança de ver as
obras concluídas”, finalizou.
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COMISSÕES

ACONTECE HOJE

Deputados vão discutir em audiência
suposto oligopólio das cimenteiras
Os parlamentares  presen-

tes à reunião da Comissão de
Transporte, Comunicação e Obras
Públicas realizada na tarde de on-
tem aprovaram requerimento as-
sinado pelos deputados Ivair No-
gueira e Adalclever Lopes, ambos
do PMDB, pedindo uma audiên-
cia pública para debater a exis-
tência de oligopólio na indús-
tria cimenteira de Minas Gerais.

Os deputados peemede-
bistas receiam que tal prática
poderia elevar os custos dos
insumos básicos de empreen-
dimentos estratégicos de infra-
estrutura urbana e viária, pre-
judicando o desenvolvimento
do Estado. Entre os convida-
dos estão o presidente do Sin-
dicato da Indústria da Cons-
trução Pesada (Sicepot-MG),
Marcus Vinicius Salum, e
dirigentes do Sindicato da
Indústria de Construção Ci-
vil (Sinduscon-MG), da Ci-

mento Tupi, da Soeicom,
Cauê, Lafarge e Votorantim,
de Minas, Rio e São Paulo.

Presenças – Deputados Célio
Moreira (PSDB), presidente;
Ivair Nogueira (PMDB), vice-

presidente; Bilac Pinto (PL),
Padre João (PT) e a deputada
Maria Olívia (PSDB).

Parlamentares temem elevação de preços de insumos, o que prejudicaria obras estratégicas no Estado

Ricardo Barbosa

8 horas
• Programa Educação para a Cidadania – visita de 55 alunos das  4ª e
5ª séries da Escola Municipal Dom Orione, do bairro São Luiz

9h30
• Reunião preparatória para o VI Fórum das Águas (GPI)

12 horas
• Projeto Zás (Teatro) – apresentação de Ricardo Frei e Cordão da Saideira

13 horas
• Programa Educação para a Cidadania – visita de 50 alunos da  8ª série
da Escola Municipal Deputado Jaime Martins, de São Sebastião do Oeste

6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

7h30 Repórter Assembléia

8h Mundo Político

8h30Comissão de Segurança Pública – Entrega do documento final
do “Seminário segurança para Todos (gravada em 24 de outubro)

9h45 Palestra – Índios: Vencendo desafios, conquistando espaço

11h40Assembléia Debate – Saúde Pública

12h45Panorama – Documentos roubados

13h15Mundo Político

13h45Repórter Assembléia – 1ª edição (ao vivo) – O que acontece
na Assembléia e as principais notícias do Estado

14h Comissão de Política Agropecuária – Financiamento das
Escolas Agrícolas (gravada em 25 de outubro)

17h30 Visão Parlamentar

18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

19h Teatro Assembléia

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

20h Segunda Musical (inédito)

20h30Palestra (inédita) – A construção do código de saúde de Belo Horizonte

21h30Panorama – Idosos

22h Repórter Assembléia

22h30 Mundo Político – Retrospectiva da semana

23h Via Justiça (inédito) – Crianças abrigadas

23h40 Teatro Assembléia

0h10Sala de Imprensa – Memória cultural de Minas

1h10 Visão Parlamentar

1h30 Repórter Assembléia

2h Encerramento


