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Desaparecidos: comissão visita
delegacia especializada em BH

Projeto da
Copasa em
duas comissões

O Projeto de Lei 3.778/06,
do governador, que autoriza
a criação de subsidiária da
Copasa para exploração das
águas minerais de Araxá,
Caxambu, Cambuquira e Lam-
bari, está na pauta de duas co-
missões hoje. A Comissão de
Constituição e Justiça tem reu-
nião marcada para as 14h30, e
a Comissão de Administração
Pública reúne-se às 15 horas.

O projeto tramita em re-
gime de urgência e é neces-
sário, segundo o governador,
porque a iniciativa privada não
se interessou em assumir esses
parques de águas. Agenda

Coral comemora
hoje o

aniversário de
Belo Horizonte
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A Comissão Especial das
Pessoas Desaparecidas visitou
ontem as instalações da Delega-
cia Especial da Pessoa Desapare-
cida, e constatou a falta de re-
cursos humanos e logísticos para
o seu funcionamento adequado.

A unidade recebe cerca
de 100 denúncias de desapa-
recimentos por mês, apenas
na Região Metropolitana de
Belo Horizonte. O cadastro
da delegacia soma 1.072 ca-
sos sem solução desde 1943.

Deputados da comis-
são consideram a estrutu-
ra da delegacia satisfató-
ria, mas ressaltam que é
preciso contratar novos
profissionais.
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Os deputados conheceram o cadastro de pessoas desaparecidas mantido pela delegacia especializada

 Carol Coelho

Projeto da lei delegada está na pauta do
Plenário, que tem duas reuniões hoje
Vários projetos impor-

tantes estão na pauta de
hoje do Plenário, que tem
reuniões marcadas para as 14
e as 20 horas. Um deles é o
Projeto de Resolução 3.768/
06, da Comissão de Consti-
tuição e Justiça, que auto-
riza o governador a fazer uma
nova reforma administrativa
no Estado. Esse projeto, que
tramita em regime de urgên-
cia, ainda precisa receber
parecer sobre emendas na
Comissão de Administração
Pública, que tem reuniões
agendadas para analisá-lo às
10 e às 15 horas.

Outro projeto em regime
de urgência que já está na pau-
ta do Plenário, mas ainda de-
pende de parecer de comissões,
é o PL 3.778/06, que autoriza
criação de subsidiária da
Copasa (leia abaixo).

Em 2o turno, o Plenário
tem em pauta hoje os PLs
3.467/06, do governador, que
aumenta o efetivo da Polícia
Militar, e 3.477/06, do Tribu-
nal de Justiça, que reajusta os
vencimentos dos servidores do
Tribunal de Justiça Militar.
Comissões – As comissões
fazem hoje 16 reuniões, das
quais duas são com convida-

dos. A Comissão de Meio Am-
biente e Recursos Naturais
debate a deposição irregu-
lar de lama e entulho retira-
dos da Lagoa da Pampulha
em uma área de preservação
ambiental em Confins. A reu-
nião, requerida pelos depu-
tados João Leite (PSDB) e
Fábio Avelar (PSC), preten-
de apurar também denún-
cias de que a Prefeitura de
Belo Horizonte estaria ater-
rando uma área próxima do
Parque Ecológico Francisco
Lins do Rego, na Pampulha.

Já a Comissão de Saú-
de vai a Barbacena discutir

o fechamento do pronto-
atendimento do Hospital
Regional da cidade, a reque-
rimento do deputado Edson
Rezende (PT). Segundo o
gabinete do parlamentar, o
fechamento do pronto-so-
corro surpreendeu a popu-
lação local. O pronto-aten-
dimento funcionava nas de-
pendências da Fundação
Hospitalar do Estado de Mi-
nas Gerais (Fhemig), aten-
dia cerca de 250 pessoas por
dia e foi extinto pelo gestor
local do Sistema Único de
Saúde (SUS). Agenda e Or-
dem do Dia
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Faltam agentes e viaturas na Delegacia
Especial da Pessoa Desaparecida em BH

O número de agentes e
viaturas é insuficiente na Dele-
gacia Especial da Pessoa Desa-
parecida. A conclusão foi tira-
da pelos parlamentares da co-
missão especial que discute o
tema, durante visita ao órgão
realizada na manhã de ontem.

Segundo o deputado Sar-
gento Rodrigues (PDT), presi-
dente da comissão, a estrutura
administrativa é satisfatória,
mas os recursos humanos e
logísticos precisam ser melho-
rados. “Seria preciso pelo me-
nos o dobro de servidores.
Além disso, os agentes devem
ter o perfil ideal para esse tipo
de trabalho. O policial deve
ter comprometimento não so-
mente com a investigação, mas
ser sensível à dor e à urgência
dos familiares”, afirmou.

Durante a visita, a de-
legada Cristina Coeli apresen-
tou aos deputados a estru-
tura física do órgão e o ca-
dastro virtual utilizado nas
investigações de pessoas de-
saparecidas no Estado. A fer-
ramenta, de acordo com ela,
é bastante eficiente, uma vez
que traz as informações filtra-
das por nome, idade, sexo,
data, local, descrição e his-
tórico do desaparecimento.
Ela acredita, no entanto, que
é preciso integrar o cadastro
da delegacia ao sistema de
atendimento da Polícia Mili-
tar e do Corpo de Bombeiros.
“Nossa equipe conta com 30
profissionais e já estamos de-
senvolvendo um cadastro pa-
ralelo de identificação de
cadáveres. Acredito que, se

houver o compartilhamento
dos dados entre as corpora-
ções, os resultados serão ain-
da melhores”, disse.
Estatísticas – A Delegacia
Especial da Pessoa Desapa-
recida recebe cerca de 100
denúncias de desaparecimen-
tos todos os meses, somen-
te na Região Metropolitana
de Belo Horizonte. Este ano,
o número de casos em aber-
to chega a 142, com aumen-
to nos desaparecimentos
envolvendo adolescentes do
sexo feminino. Segundo
Coeli, o cadastro contempla
registros desde o ano de
1943, e soma, nestes 63
anos, 1.072 casos sem solu-
ção. “Nosso trabalho é mui-
to complexo e requer paci-
ência e perseverança. Pre-

cisamos levar em conta todas
as hipóteses, que vão desde
o homicídio qualificado a um
simples capricho adolescen-
te. Para se ter uma idéia, há
casos de pessoas que desa-
pareceram 15 vezes”, explica.

De acordo com o de-
putado Sargento Rodri-
gues, a comissão está pre-
parando, com o apoio da TV
Assembléia, uma seleção de
depoimentos de familiares
de desaparecidos para se-
rem mostrados aos agentes
envolvidos nas operações
da delegacia. A idéia é sen-
sibilizar os profissionais.
Presenças – Deputados Sar-
gento Rodrigues (PDT), pre-
sidente da comissão; João
Leite (PSDB); e Antônio Jú-
lio (PMDB).

Comissão procura alternativa para garantir
ligação de água em loteamento irregular

A Comissão de Direitos
Humanos vai marcar reunião
com o Ministério Público (MP)
e a Prefeitura de Contagem
para discutir o fornecimento
de água a famílias que estão
em loteamentos irregulares no
município. A decisão foi
anunciada ontem, após reu-
nião entre o presidente da
comissão, deputado Durval
Ângelo (PT), e o presidente da
Copasa, Márcio Nunes.

Na visita, que contou
com a participação de morado-
res de alguns dos loteamentos,
Durval tentou sensibilizar o
presidente da empresa quanto
à viabilidade de efetuar as li-
gações de água. Segundo o
parlamentar, mais de 500 fa-
mílias estariam sendo preju-
dicadas com o não forneci-
mento da água, principalmen-
te dos bairros Praia, Recanto
da Mata, Icaivera, Santa Ma-
ria e Chácara Novo Horizonte.

Por sua vez, Márcio
Nunes afirmou que a Copasa

tem total interesse de efetuar
as ligações, pois isso aumen-
taria a arrecadação. Mas não
o faz porque está impedida le-
galmente. “A ligação de água
depende da regularização dos
loteamentos pela prefeitura
ou da alteração do Termo de

Ajustamento de Conduta (TAC)
firmado com o MP”, disse.

Esse TAC impede a Co-
pasa de ligar à sua rede de
abastecimento as moradias de
loteamentos clandestinos em
toda a Região Metropolitana
de Belo Horizonte, multando

a empresa em R$ 5 mil diá-
rios por ligação irregular efe-
tivada. Como a maior parte
da área urbana de Conta-
gem foi ocupada irregular-
mente, vários loteamentos
ficaram impossibilitados de
terem a ligação de água.

O deputado Durval Ângelo visitou ontem o presidente da Copasa, Márcio Nunes

Ricardo Barbosa
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Reunião Ordinária (14 horas)
PEC 87/04
Do governador, que inclui o chefe da Polícia Civil entre as autoridades sujeitas
a foro especial em crimes comuns e de responsabilidade. Votação em 2o turno

PRE 3.768/06
Da Comissão de Constituição e Justiça, que delega ao governador
atribuição para elaborar leis destinadas a alterar a estrutura admi-
nistrativa do Poder Executivo. Votação em 1o turno (urgência)

PL 3.778/06
Do governador, que autoriza a criação de subsidiária da Copasa.
Discussão em 1o turno (urgência)

PL 3.656/06
Do deputado Durval Ângelo, que institui o terceiro domingo de
julho como data comemorativa do Caminho da Luz no calendário
turístico do Estado. Discussão em turno único

PL 1.986/04
Do deputado Gilberto Abramo, que obriga delegacias de polícia,
secretarias de Estado e estabelecimentos de ensino público a afi-
xarem painéis com informações sobre locais e horário de funciona-
mento da Defensoria Pública. Discussão em 2o turno

PL 3.100/06
Do governador, que autoriza permuta de imóvel do Poder Executivo
com o município de Cana Verde. Discussão em 2o turno

PL 3.467/06
Do governador, que fixa o efetivo da Polícia Militar. Discussão em 2o turno

PL 3.477/06
Do Tribunal de Justiça, que contém os quadros de pessoal da se-
cretaria do Tribunal de Justiça Militar e das secretarias de Juízo
Militar. Discussão em 2o turno

PL 1.886/04
Do deputado Dimas Fabiano, que autoriza doação de imóvel do
Instituto Estadual de Florestas ao município de Itajubá. Discus-
são em 1o turno

PL 2.087/05
Do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que dispõe sobre a prática do
turismo de aventura no Estado. Discussão em 1o turno

PL 2.661/05
Do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza doação de imó-
vel do Poder Executivo ao município de Senador José Bento.
Discussão em 1o turno

PL 3.056/06
Do deputado Mauri Torres, que autoriza doação de imóvel do
Poder Executivo ao município de São Pedro dos Ferros. Discus-
são em 1o turno

Reunião Extraordinária (20 horas)
Destina-se a apreciar a mesma pauta da Reunião Ordinária.

ORDEM DO DIA

Assembléia presta homenagem a Belo
Horizonte com concerto de coral hoje
O Coral da Assembléia re-

aliza hoje, às 20 horas, no Tea-
tro, um concerto de Natal em
comemoração do aniversário de
Belo Horizonte. A apresentação
será feita em parceria com ou-
tro coral, o “Desvendar da Voz”,
que mostrará também um ins-
trumental com gongos, liras,
harpas e kânteles. A homenagem
do Poder Legislativo à  capital
mineira pelos seus 109 anos terá
ainda a presença do cravista An-
tônio Carlos de Magalhães.

O regente do Coral da
Assembléia, Guilherme Francis-
co Furtado de Bragança, ante-
cipa que o concerto terá uma
sonoridade delicada e, ao mes-
mo tempo, de boa energia, que
deverá agradar muito o públi-
co. Ainda segundo ele, a so-
noridade do cravo casa-se mui-
to bem com o conjunto ins-
trumental do “Desvendar da
Voz”. O repertório é composto
de músicas natalinas, com des-
taque para “Lo yisa goy” e
“Quem pastores”, cantadas em
conjunto pelos dois corais.
Coral da Assembléia –
Reformulado há 13 anos e, des-
de então, em contínua ativi-
dade, o Coral da Assembléia re-

úne servidores da casa e outros
coralistas voluntários. O grupo
tem em seu currículo inúmeras
apresentações internas, em even-
tos institucionais ou em come-
morações especiais, como Natal
e Semana do Servidor. Além dis-
so, o coral também leva o nome
da Assembléia como promotora
de cultura em eventos externos,
realizados inclusive em outras
cidades mineiras. Em outubro
passado, esse trabalho foi reco-
nhecido pela ALMG, e o coral foi

institucionalizado, passando a
fazer parte da estrutura da Casa.
Desvendar da Voz – A Escola do
Desvendar da Voz realiza um tra-
balho fundamentado em bases
antropológicas/espirituais, uti-
lizando a música como processo
criativo, para desenvolver o po-
tencial humano. Ela foi fundada
em 1924 pela cantora sueca
Valborg Svärdström, sob a orien-
tação do antropósofo Rudolf
Steiner, que reconheceu esse mé-
todo como um caminho tera-

pêutico e artístico. A regente do
grupo, Flávia Betti, iniciou seus
estudos de canto em 1984, é
professora de lira e kântele e
membro do centro de pesquisa
e produção musical OuvirAtivo.
O Desvendar da Voz tem alcan-
çado grande repercussão no
meio artístico. Tanto que os in-
gressos para a apresentação
que o grupo realizou no último
dia 2 de dezembro, na Funda-
ção de Educação Artística, es-
gotaram-se três semanas antes.

O Coral da Assembléia faz hoje à noite sua tradicional apresentação de Natal

 Ricardo Barbosa –14/12/05



4 • terça-feira – Assembléia Informa 12 de dezembro de 2006

MESA DA ASSEMBLÉIA

Deputado Mauri Torres
Presidente
Deputado Rêmolo Aloise
1º-Vice-Presidente
Deputado Rogério Correia
2º-Vice-Presidente

Deputado Fábio Avelar
3º-Vice-Presidente
Deputado Antônio Andrade
1º-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria
2º-Secretário
Deputado Elmiro Nascimento
3º-Secretário

SECRETARIA
Luís Antônio Prazeres Lopes
Diretor-Geral
Eduardo Vieira Moreira
Secretário-Geral da Mesa

ASSEMBLÉIA INFORMA
Editado pela Diretoria de

Comunicação Institucional
da ALMG.
Diretor: Ramiro Batista de Abreu
Gerente-Geral de Imprensa e
Divulgação: Lúcio Pérez
(jornalista – Rg.MTb 3.552/MG)
Edição: Gleidson Batista
(editor-geral)

Revisão: Margareth Magalhães
Diagramação: Mylène Marques
Endereço: Rua Rodrigues
Caldas, 30 – CEP: 30190-921
Tel.: 2108-7715
Fax: 2108-7811 – BH/MG
www.almg.gov.br

TV ASSEMBLÉIA

ACONTECE HOJE

6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

7h Repórter Assembléia

8h Mundo Político

8h30 Panorama (ao vivo) – Chuvas no Estado

9h Brasil Eleitor

9h30 Assembléia ao vivo

12h30Via Justiça – Súmula vinculante

13h15Mundo Político

13h45Repórter Assembléia  – 1ª 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

18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

19h Panorama – Chuvas no Estado

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

20h Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária

22h Repórter Assembléia

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

23h Plenário

1h Panorama – Chuvas no Estado

1h30 Repórter Assembléia

2h Encerramento

9h30
•  Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho I) –
discussão e votação de parecer sobre o PLC 87/06, do Tribunal de
Justiça, que dispõe sobre a organização judiciária do Estado
• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Auditório) – reunião para
discutir os aspectos ambientais da deposição de lama e entulho retirados da
Lagoa da Pampulha em área de mineração em Confins. Convidados: prefeito
de Belo Horizonte, Fernando Pimentel; coordenador do Centro de Apoio
Operacional do Meio Ambiente, procurador de Justiça Rodrigo Cançado
Anaya Rojas; presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam),
Ilmar Bastos Santos; superintendente do Ibama em Minas Gerais, Roberto
Messias Franco; prefeito de Confins, Celso Antônio da Silva; diretor da Mine-
ração Lapa Vermelha, Randolfo Cardoso Simões; superintendente executiva
da Associação Mineira de Defesa do Ambiente (Amda), Maria Dalce Ricas.
Autores do requerimento para a reunião: deputados João Leite e Fábio Avelar

10 horas
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discussão e
votação de pareceres sobre o PL 3.695/06, do governador, que altera a
Lei 3.695, de 2006, que institui as carreiras do grupo de atividades de
gestão, planejamento, tesouraria e auditoria e político-institucionais;
PRE 3.768/06, da Comissão de Constituição e Justiça, que delega ao
governador atribuição para elaborar leis destinadas a alterar a estrutura
administrativa do Poder Executivo; e PL 3.694/06, do governador, que
altera a Lei 14.693, de 2003, que institui o Adicional de Desempenho
(ADE) para servidores do Poder Executivo
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho III) – discussão e vota-
ção de proposições da comissão
• Comissão Especial contra a Invasão dos Produtos Chineses (Plenarinho
IV) – reunião para apreciar o relatório final da comissão

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Cultura (Plenarinho I) – discussão e votação de propo-
sições que dispensam a apreciação do Plenário
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho
II) – discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação
do Plenário
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV) – discussão e
votação de pareceres sobre o PLC 93/06, do governador, que altera a
Lei Complementar 93, de 2005, que dispõe sobre a estrutura orgânica
da Advocacia-Geral do Estado; PL 3.669/06, do governador, que esta-
belece as diretrizes da política remuneratória dos servidores do Poder
Executivo; PL 3.732/06, do deputado Luiz Humberto Carneiro, que
inclui a ALMG como participante do procedimento a ser adotado pelo
Estado na adoção de medidas necessárias à proteção da economia
sempre que outra unidade da Federação conceder benefício fiscal não
previsto em lei; PL 3.689/06, do deputado Laudelino Augusto, que
estabelece critérios para o exercício da docência em Ensino Religioso
nas escolas estaduais quando não houver profissional habilitado; PL
3.730/06, do governador, que autoriza o Poder Executivo a permutar

imóvel com a União em Uberaba; PL 3.778/06, do governador, que
autoriza a criação de subsidiária da Copasa; e PL 3.779/06, dos depu-
tados Mauri Torres e Weliton Prado, que institui meia-entrada para
estudantes e menores de 18 anos nos locais que menciona
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social (Auditório) –
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário

15 horas
• Comissão de Saúde (Barbacena) – audiência pública para debater o fecha-
mento do pronto-atendimento do Hospital Regional de Barbacena. Convi-
dados: diretor da Gerência Regional de Saúde da Secretaria de Estado de
Saúde, Marco Aurélio Bernardes de Carvalho; diretor do Departamento Muni-
cipal de Saúde Pública de Barbacena, Fernando Maluf Wutke; presidente do
Conselho Municipal de Saúde de Barbacena, Milton Roman; presidente da
Comissão de Direitos Humanos e Ética de Barbacena, Eliana Teixeira Dias;
procurador de Justiça Antônio Joaquim Fernandes Neto; presidente da Fun-
dação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), Luís Márcio Araújo
Ramos. Autor do requerimento para a reunião: deputado Edson Rezende
• Comissão Especial da PEC 99/06 (Plenarinho I) – discussão e votação
de parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição, de autoria da
deputada Elbe Brandão, que altera a forma de apuração do valor do
ICMS destinado aos municípios com área ocupada por reservatório de
água destinado à geração de energia
• Comissão de Assuntos Municipais (Auditório) – discussão e votação
de parecer sobre o PLC 87/06, do Tribunal de Justiça, que dispõe sobre
a organização judiciária do Estado
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho
II) – discussão e votação de pareceres sobre oito projetos de
doação de imóveis
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho III) – discussão e
votação de pareceres sobre o PL 3.695/06, do governador, que altera a
Lei 15.470, de 2005, que institui as carreiras do grupo de atividades de
gestão, planejamento, tesouraria e auditoria e político-institucionais;
PRE 3.768/06, da Comissão de Constituição e Justiça, que delega ao
governador atribuição para elaborar leis destinadas a alterar a estrutura
administrativa do Poder Executivo; PL 3.778/06, do governador, que
autoriza a criação de subsidiária da Copasa; PLC 87/06, do Tribunal de
Justiça, que altera a organização judiciária do Estado; e PL 3.694/06,
do governador, que altera a Lei 14.693, de 2003, que institui o Adi-
cional de Desempenho para servidores do Poder Executivo

15h30
• Comissão de Redação (Plenarinho I) – discussão e votação de pare-
ceres em fase de redação final
• Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática (Plenarinho
II) – discussão e votação de parecer sobre o PL 3.779/06, dos deputa-
dos Mauri Torres e Weliton Prado, que institui meia-entrada para estu-
dantes e menores de 18 anos nos locais que menciona

20 horas
• Apresentação do Coral da Assembléia e do Coral “Desvendar da Voz”
(Teatro) – homenagem da ALMG à cidade de Belo Horizonte
• Reunião Extraordinária (Plenário)


