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Projeto do
Bolsa-Atleta
é analisado
Duas novas proposições

estão prontas para apreciação
em 1º turno. Uma delas é o
Projeto de Lei (PL) 532/07,
do deputado Carlin Moura
(PCdoB), que cria a Bolsa-Atle-
ta; a outra é o Projeto de Lei
Complementar (PLC) 37/07,
do governador, que extingue
cargos na Advocacia-Geral do
Estado (AGE). Ambos foram
analisados ontem pela Co-
missão de Fiscalização Finan-
ceira e Orçamentária (FFO).
Página 3

Cadeias
públicas serão
visitadas
A situação carcerária

do Estado mobilizará a Co-
missão de Segurança Públi-
ca nos próximos dias, com a
realização de quatro visitas
a cadeias do interior, alvos
de recentes rebeliões, com
excesso de presos em suas
dependências. Ontem, a co-
missão aprovou sete reque-
rimentos. Além de visitas,
foram pedidas audiências
com o secretário de Estado
de Defesa Social, Maurício
Campos. Página 2

Comissão do
Trabalho vai
ao interior
A Comissão do Trabalho,

da Previdência e da Ação So-
cial aprovou ontem parecer
favorável de 1º turno ao Pro-
jeto de Lei (PL) 113/07, que
dispõe sobre a Política Esta-
dual de Assistência Social
(Peas). Os parlamentares
aprovaram ainda requerimen-
tos para a realização de au-
diências públicas em Ouro
Preto, Montes Claros e Gover-
nador Valadares. Na pauta,
demissões e alternativas para
geração de empregos. Página 5

Deputados
defendem
cooperativas
Duas proposições incen-

tivando cooperativas de tra-
balhadores receberam ontem
pareceres favoráveis da Comis-
são de Turismo, Indústria, Co-
mércio e Cooperativismo. O
Projeto de Lei (PL) 612/07
prevê financiamento para a
formação de cooperativas des-
tinadas à coleta de materiais
inorgânicos recicláveis. Já o
PL 712/07 institui a política
estadual de incentivo à recu-
peração de empresas sob ges-
tão de trabalhadores. Página 4

Comissão Especial de análise da Proposta de Emenda à
Constituição 39/07 elege presidente e vice e define relator – Página 4

Veto Total a proposição de lei sobre
transgênico é discutido em Plenário
O parecer favorável ao Veto

Total à Proposição de Lei 18.024,
que dispõe sobre organismos ge-
neticamente modificados (OGMs),
foi lido ontem à tarde no Plená-
rio. O 1º-vice-presidente da As-
sembléia, deputado Doutor Viana
(DEM), comunicou a perda de pra-
zo pela comissão designada para
apreciar o veto e indicou como
relator o deputado Antônio Carlos
Arantes (PSC), que concluiu pela
manutenção do veto. Na Reunião
Extraordinária da noite, a ques-
tão continuou a ser discutida. O
deputado Carlin Moura (PCdoB)
discordou do parecer e criticou
o governador. Pela manhã, o re-
querimento do deputado Alencar
da Silveira Jr. (PDT) pedindo a re-
tirada de tramitação do Projeto
de Lei (PL) 89/07, de sua auto-
ria, que proíbe a venda e o con-
sumo de bebida alcoólica nos es-
tádios de futebol do Estado, pro-
vocou polêmica. Página 7

Marcelo Metzker

Em um Plenário cheio, parlamentares discutem veto do governador e venda de bebida em estádios
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Deputados aprovam requerimentos para
visitar cadeias no interior do Estado
A situação carcerária do

Estado mobilizará a Comissão
de Segurança Pública da As-
sembléia Legislativa de Minas
Gerais nos próximos dias, com
a realização de quatro visitas
a cadeias do interior, alvos de
recentes rebeliões e outros ti-
pos de denúncias, como ex-
cesso de presos em suas de-
pendências. Na reunião de
ontem, a comissão aprovou
sete requerimentos e, além das
visitas, foram pedidas audiên-
cias com o secretário de Esta-
do de Defesa Social, Maurício
Campos Júnior.

Foram aprovados os se-
guintes requerimentos: do
deputado Sargento Rodrigues
(PDT), para visita às cadeias
de Coronel Fabriciano, Ubá e
Frutal, onde ocorreram rebe-
liões recentes; da deputada
Elisa Costa (PT), para visita,
em conjunto com a Comissão
de Direitos Humanos, à cadeia
de Governador Valadares. As
visitas têm o objetivo de ve-
rificar a situação dos presos,
a superpopulação e apontar
providências a serem tomadas
pelo Estado. O deputado Sar-
gento Rodrigues requer ainda
a realização de uma audiên-
cia pública para discutir a si-
tuação funcional e salarial dos

servidores administrativos da
Defesa Social.
Denúncia – Do deputado
Carlos Pimenta (PDT), foi
aprovado o requerimento de
audiência pública em Mon-
tes Claros e visita à nova
sede do Corpo de Bombei-
ros, no bairro Canela, na mes-
ma cidade. Por último, apro-
vou-se um requerimento con-
junto dos deputados Sargen-
to Rodrigues, Paulo Cesar
(PDT), Luiz Tadeu Leite
(PMDB) e Délio Malheiros
(PV). Eles pedem a realização
de uma audiência com o se-
cretário de Defesa Social,
Maurício Campos, com o ob-
jetivo de obter esclareci-
mentos sobre denúncia do
jornal  O Tempo, publicada
no último dia 11, sobre uma
licitação para a aquisição de
viaturas.

Segundo o jornal, o Es-
tado perderia R$ 3 milhões
com a licitação, que deve ser
homologada na sexta-feira
(15). Os deputados também
vão enviar um ofício solici-
tando essas informações an-
tes da audiência com o se-
cretário, para que os es-
clarecimentos sejam pres-
tados antes da homologa-
ção. Eles pretendem ainda

fazer uma audiência públi-
ca para ouvir o secretário
Maurício Campos sobre as
propostas deste ano para a
área de segurança.

Presenças – Deputados Sar-
gento Rodrigues (PDT), pre-
sidente; Paulo Cesar (PDT),
vice; Délio Malheiros (PV) e
Luiz Tadeu Leite (PMDB).

Deputados Paulo Cesar e Sargento Rodrigues

Marcelo Metzker

Reforma de estádio na Capital será
discutida em audiência pública
O fechamento do Está-

dio Governador Magalhães Pin-
to, o Mineirão, em Belo Hori-
zonte, para as obras de refor-
ma que vão adequar o local
às exigências da Federação
Internacional de Futebol
(Fifa) visando à realização da
Copa do Mundo em 2014,
será discutido em audiência
pública conjunta das Comis-
sões de Administração Públi-
ca e de Transporte, Comuni-
cação e Obras Públicas da As-
sembléia Legislativa.

Requerimento nesse
sentido, de autoria do de-

putado Paulo Cesar (PDT), foi
aprovado em reunião reali-
zada na manhã de ontem
pela Comissão de Adminis-
tração Pública. Para a au-
diência pública devem ser
convidados o secretário de
Estado de Esportes e Ju-
ventude, Gustavo Corrêa; e
os presidentes da Federa-
ção Mineira de Futebol e
dos três principais clubes de
Belo Horizonte, América,
Atlético e Cruzeiro.

Também foi aprovado re-
querimento do deputado Do-
mingos Sávio (PSDB) enca-

minhando votos de congra-
tulações à empresa Transpor-
tes Aéreos Portugueses (TAP)
pela implantação do trecho
aéreo Belo Horizonte/Lis-
boa/Belo Horizonte, inaugu-
rado recentemente. Outros
cinco requerimentos que dis-
pensam a apreciação do Ple-
nário foram aprovados du-
rante a reunião.
Presenças – Deputados
Elmiro Nascimento (DEM),
presidente; Ademir Lucas
(PSDB), vice; André Quintão
(PT), Inácio Franco (PV) e
Domingos Sávio (PSDB).

Comissão pede
estudo sobre
serra na RMBH
A Comissão de Meio

Ambiente e Recursos Naturais
aprovou ontem requerimen-
to da Comissão de Partici-
pação Popular, no qual pede
que o Instituto Estadual de
Florestas (IEF) apresente es-
tudos sobre a criação de
unidade de conservação da
Serra da Calçada, entre Nova
Lima e Brumadinho.
Presenças – Deputados Sávio
Souza Cruz (PMDB), presiden-
te; Fábio Avelar (PSC), vice;
Almir Paraca (PT), Inácio Fran-
co (PV) e Wander Borges (PSB).
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Proposição cria bolsa mensal para
esportistas em diversas categorias
Duas novas proposições

estão prontas para serem apre-
ciadas pelo Plenário da Assem-
bléia Legislativa de Minas Ge-
rais, em 1º turno. Uma delas é
o Projeto de Lei (PL) 532/07,
do deputado Carlin Moura
(PCdoB), que institui a Bol-
sa-Atleta; a outra é o Projeto
de Lei Complementar (PLC)
37/07, do governador, que
extingue cargos na Advocacia-
Geral do Estado (AGE). Ambas
foram analisadas ontem pela
Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária (FFO).

O PL 532/07 institui a
Bolsa-Atleta, cujo valor será
fixado em decreto do Execu-
tivo, que também determina-
rá a forma de prestação de
contas dos recursos recebidos.
Esse benefício mensal, pelo
prazo de um ano, será conce-
dido a atletas das modalida-
des olímpicas e paraolímpicas
reconhecidas, respectivamen-
te, pelo Comitê Olímpico Bra-
sileiro (COB) e pelo Comitê
Paraolímpico Brasileiro, bem
como aos atletas das modali-
dades esportivas vinculadas
ao COI e ao Comitê Paraolím-
pico Internacional. A conces-
são da bolsa não vai gerar vín-
culo entre beneficiados e ad-
ministração estadual.

Autor do projeto, o de-
putado Carlin Moura (PCdoB)
disse que sua proposta se ba-
seou em um projeto do go-
verno federal e que a meta é
viabilizar a inclusão social da
juventude por meio do espor-
te. “Minas precisa de um cho-
que de inclusão, dando vez a
quem não tem vez”, ressaltou,
durante a reunião. O deputa-
do Antônio Júlio (PMDB), que
relatou a matéria, opinou por
sua aprovação na forma do
substitutivo nº 1, da CCJ.

De acordo com o subs-
titutivo, a bolsa-atleta pode-
rá ser concedida às seguin-
tes categorias: atleta estu-
dantil, destinada aos estu-
dantes que participem, com
destaque, dos jogos escola-

res e universitários brasileiros;
atleta nacional, relativa aos
atletas que tenham participa-

do de competição em âmbito
nacional; atleta internacional,
relativa àqueles que tenham

participado de competição no
exterior; e atleta olímpico e
paraolímpico.

Projeto do governador extingue
cargos na Advocacia-Geral

Também pronto para Ple-
nário em 1º turno, o PLC 37/07
foi relatado pelo deputado Zé
Maia (PSDB), que opinou por
sua aprovação na forma pro-
posta. O projeto extingue um
cargo de consultor legislativo-
chefe e 11 de consultor técni-
co legislativo na AGE.

Na justificativa para
apresentá-lo, o governador
alega que a medida é neces-
sária, tendo em vista a cria-
ção de 12 cargos de recruta-
mento amplo na estrutura da
Secretaria de Governo, com
lotação na Assessoria Técni-
co-Consultiva – órgão que
passará a integrar essa pasta.
Informação – O deputado
Lafayette de Andrada (PSDB)
solicitou que sejam conver-
tidos em diligência:

• PL 1.364/07, do de-
putado Agostinho Patrús Fi-
lho (PV), que dispõe sobre os

serviços de reboque, resgate,
guincho e remoção de veícu-
los. As informações solicita-
das são ao DER e Detran.

• PL 1.803/07, do
deputado Leonardo Moreira
(DEM), que dispõe sobre a
isenção de tarifa de embar-
que dos usuários do Terminal
Rodoviário Governador Isra-
el Pinheiro (Tergip), de Belo
Horizonte. O relator quer sa-
ber, da direção do terminal,
qual é a receita com a taxa
de embarque e com os alugu-
éis do local, bem como a
despesa consolidada.

Sobre esse assunto, o
deputado Antônio Júlio
(PMDB) lembrou que, duran-
te os trabalhos da CPI da Ro-
doviária, em 2000, em visi-
ta ao terminal, ele apurou
que a taxa era revertida em
serviços para o usuário e
que havia poucas reclama-

ções quanto à higiene e se-
gurança do local.
Transplantes – Ao final da
reunião, o deputado Antô-
nio Júlio criticou o anúncio
da suspensão da realização
de transplantes no Estado
por não ter sido renovado
convênio entre secretarias
estadual e municipais de saú-
de e hospitais. Essa notícia
foi di-vulgada na imprensa
da Capital em janeiro, mas
dias depois, segundo o par-
lamentar, o governo estadu-
al informou que assumiria a
responsabilidade pelos paga-
mentos até que o convênio
fosse renovado.
Presenças – Deputados Zé
Maia (PSDB), presidente;
Jayro Lessa (DEM), vice; An-
tônio Júlio (PMDB), La-
fayette de Andrada (PSDB),
Sebastião Helvécio (PDT) e
Carlin Moura (PCdoB).

Os deputados deixaram dois projetos prontos para serem apreciados pelo Plenário

Alair Vieira
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Deputados defendem incentivos
para a formação de cooperativas

Duas proposições com
incentivos às cooperativas
receberam ontem pareceres
favoráveis da Comissão de Tu-
rismo, Indústria, Comércio e
Cooperativismo. O Projeto de
Lei (PL) 612/07 prevê finan-
ciamento para a formação de
cooperativas destinadas à co-
leta de materiais inorgânicos
recicláveis. E o PL 712/07 ins-
titui a política estadual de
incentivo à recuperação de
empresas sob gestão de tra-
balhadores, denominada Pró-
Cooperação.

Do deputado Weliton
Prado (PT), o PL 612/07 re-
cebeu parecer favorável de 2º
turno e está pronto para vol-
tar ao Plenário. O incentivo
previsto na proposição de-
verá ser feito por meio da cri-
ação de linhas de crédito
com condições especiais e de
apoio técnico. No parecer, a
deputada Cecília Ferramenta
(PT) ressalta que a iniciati-
va atende catadores de ma-
teriais recicláveis que sobre-
vivem em condições adver-
sas e se ressentem da falta
de uma política.

Já o PL 712/07, do de-
putado Padre João (PT), re-
cebeu parecer de 1º turno,
também da deputada Cecília
Ferramenta. Ela seguiu deci-
são da CCJ, que apresentou
as emendas nºs 1 e 2. Ao in-
centivar a gestão de empre-
sas em dificuldades financei-
ras pelos próprios trabalhado-
res, o projeto busca evitar a
desativação de empreendi-
mentos e o desemprego.

Entre os instrumentos
da Política Estadual, o PL
enumera apoio creditício,
assistência técnica, promo-
ção para comercialização de
produtos e certificado de
origem e qualidade.
Audiências – Dois requeri-
mentos do deputado Dalmo
Ribeiro Silva (PSDB), propon-
do audiências públicas em
Caxambu e em Maria da Fé e
Camanducaia, foram aprova-

dos pela comissão. Em Ca-
xambu, o objetivo é discutir
a implementação das medidas
de recuperação do potencial
turístico do Circuito das
Águas. Já em Maria da Fé e no
distrito de Monte Verde
(Camanducaia), a discussão
será sobre a implementação
das medidas previstas na Lei
17.110, de 2007, que reco-
nhece essas localidades como
estâncias climáticas.
Presenças – Deputados
Braúlio Braz (PTB), vice-pre-
sidente; Eros Biondini (PHS),
Antônio Júlio (PMDB), Padre
João (PT); e deputada Cecília
Ferramenta (PT).

Demissões de
professores
preocupam
A urgência de se fazer

uma nova reunião para es-
clarecer a atual situação da
Universidade Fundação Mi-
neira de Educação e Cultu-
ra (Fumec) foi o assunto da
Comissão de Educação, Ciên-
cia, Tecnologia e Informática
na reunião de ontem.

No ano passado, a co-
missão recebeu denúncias
de irregularidades em demis-
sões de professores e abuso
de autoridade da direção da
instituição.

O assunto foi trazido
pelo deputado Carlin Moura
(PCdoB), que levou aos cole-
gas cópia de petição do Mi-
nistério Público sobre as de-
núncias e pediu urgência na
marcação da reunião.

O presidente da Co-
missão de Educação, depu-
tado Deiró Marra (PR), in-
formou que essa será uma
das prioridades neste início
de trabalhos.
Presenças – Deputados
Deiró Marra (PR), presidente,
e Carlin Moura (PCdoB); e de-
putadas Maria Lúcia Mendon-
ça (DEM), vice-presidente, e
Ana Maria Resende (PSDB).

Comissão de
Saúde aprova
requerimentos

A Comissão de Saúde
aprovou ontem requerimento
de envio de ofício à Gerên-
cia Regional de Saúde de
Ubá, a fim de que sejam rea-
lizados estudos para verificar
a possibilidade de implanta-
ção de um Centro de Especi-
alidades Odontológicas no
município de Rodeiro, no Alto
Paranaíba.

Foi aprovado também
requerimento para envio de
ofício à Secretaria de Saúde
de Viçosa sugerindo o cre-
denciamento do  Hospital
João Batista no SUS.

Os deputados aprova-
ram ainda dois requerimentos
com apelo à Secretaria de Es-
tado da Saúde. O primeiro so-
licita aumento de duas para
quatro tiras de glicemia
fornecidas por dia aos porta-
dores de diabetes atendidos
pelo SUS; o outro pede prio-
ridade para glicosímetros que
causam menos dor ao pacien-
te, nos processos de licitação
para a compra do aparelho.
Presenças – Deputados Carlos
Mosconi (PSDB), presidente;
Hely Tarqüínio (PV), vice; e
Doutor Rinaldo (PSB).

PEC 39/07
começa a
tramitar
O deputado Lafayette

de Andrada (PSDB) vai pre-
sidir a Comissão Especial
para Emitir Parecer sobre a
Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 39/07, e a de-
putada Rosângela Reis (PV)
foi escolhida para vice. A
eleição foi ontem à tarde. O
presidente eleito designou
como relator o deputado
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB).

A PEC 39/07, do depu-
tado Doutor Viana (DEM), al-
tera o parágrafo 1º do arti-
go 106 da Constituição, que
determina como competên-
cia do Tribunal de Justiça
processar e julgar, nos cri-
mes comuns, o vice-governa-
dor e outras autoridades,
ressalvada a competência
das justiças especializadas.
A proposição define as res-
salvas inscritas no artigo,
limitando-as às matérias de
competência das Justiças
Eleitoral e Federal.
Presenças – Deputados
Lafayette de Andrada (pre-
sidente); Dalmo Ribeiro
Silva 9PSDB); e deputadas
Rosângela Reis (PV) e Gláucia
Brandão (PPS).

Guilherme Bergaminni

Deputada Cecília Ferramenta e deputados Eros Biondini e Padre João
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Conselho da Região Metropolitana do
Vale do Aço deve ter integrante da ALMG
O Projeto de Lei Com-

plementar (PLC) 33/07, que
inclui um representante da
ALMG no Conselho Delibe-
rativo de Desenvolvimento
da Região Metropolitana do
Vale do Aço, está pronto
para votação em 1o turno no
Plenário. A Comissão de As-
suntos Municipais e Re-
gionalização da Assembléia
aprovou ontem parecer fa-
vorável à proposta. De au-
toria da deputada Cecília
Ferramenta (PT), o projeto
altera a Lei Complementar
90, de 2006, marco regula-
tório da Região Metropolita-
na do Vale do Aço.

No caso da Região Me-
tropolitana de Belo Horizon-
te, a representação da ALMG
no conselho deliberativo já
está garantida, com a par-
ticipação de dois integran-
tes. Mas a lei que organizou
a Região Metropolitana do

Vale do Aço não prevê a pre-
sença do Legislativo esta-
dual em seu conselho. A de-
putada Cecília Ferramenta
propõe que a ALMG tenha um
assento nessa instância de
deliberação. O relator, depu-
tado Ademir Lucas (PSDB),
concorda com a proposta e
opinou pela aprovação do
projeto em sua forma origi-
nal. Na Comissão de Consti-
tuição e Justiça, o PLC 33/07
já havia recebido parecer pela
constitucionalidade.

Um requerimento do de-
putado Carlin Moura (PCdoB),
no qual solicita a realização de
audiência pública para deba-
ter a possibilidade de constru-
ção de um presídio e de trans-
ferência do aterro sanitário de
Belo Horizonte para Esmeral-
das, teve a votação adiada a
pedido do deputado Ademir
Lucas (PSDB). O parlamentar
não concorda com o objetivo

da reunião, que, na sua opi-
nião, transformaria a ALMG
num “palanque de disputas
locais” neste ano de eleições
municipais. “Vamos nos trans-
formar numa imensa câmara de
vereadores”, argumentou.

Presenças – Deputados
Weliton Prado (PT), presiden-
te; Ronaldo Magalhães
(PSDB), vice; Ademir Lucas
(PSDB), Padre João (PT),
Wander Borges (PSB) e Getú-
lio Neiva (PMDB).

Comissão do Trabalho apóia Peas e
aprova mais quatro requerimentos

A Comissão do Trabalho,
da Previdência e da Ação So-
cial aprovou ontem parecer de
1º turno favorável ao Projeto
de Lei (PL) 113/07, que dis-
põe sobre a Política Estadual
de Assistência Social (Peas).
Outros quatro requerimentos
foram aprovados: dois deles

para realização de audiências
públicas em Ouro Preto e Mon-
tes Claros, solicitadas pelos
deputados Padre João (PT) e
Paulo Guedes (PT), respecti-
vamente, para discutir demis-
sões anunciadas pela Alcan e
Coteminas; um da deputada
Elisa Costa (PT) para realiza-

ção de audiência pública em
Governador Valadares a fim de
discutir alternativas de ge-
ração de empregos; e outro
do deputado Domingos
Sávio (PSDB) para requisitar
ao governo do Estado a
efetivação de professores de-
signados que exer-ciam car-
go de diretor ou vice em data
prevista pela Lei Complemen-
tar 100/07.

O PL 113/07, de auto-
ria do deputado André Quin-
tão (PT), foi relatado na Co-
missão do Trabalho pela de-
putada Rosângela Reis (PV),
que recomendou sua aprova-
ção na forma do substitutivo
nº 1, da Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ). De
acordo com o substitutivo, a
proposição passa a alterar a
Lei 12.262, de 1996, que dis-
põe sobre a Política Estadual
de Assistência Social, cria o

Conselho Estadual de Assis-
tência Social (Ceas) e dá ou-
tras providências.

A CCJ, em seu substi-
tutivo, já havia excluído dis-
positivo do projeto original
que atribuía competências à
Secretaria de Desenvolvimen-
to Social e Esportes (Sedese)
e ao Conselho Estadual de
Assistência Social (Ceas), por
entender que isso iria contra
a regra de iniciativa prevista
no artigo 66 da Constituição
Estadual, que confere ao go-
vernador do Estado a compe-
tência para criar e estruturar
órgãos vinculados ao Poder
Executivo. (Íntegra na
internet)
Presenças – Deputada
Rosângela Reis (PV), presiden-
te; deputados Antônio Carlos
Arantes (PSC), Domingos Sávio
(PSDB), Padre João (PT) e
Paulo Guedes (PT).Deputados devem discutir demissões em Ouro Preto e Montes Claros

Guilherme Bergamini

O Projeto de Lei Complementar 33 está pronto para o Plenário

 Willian Dias
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Fernão Dias
O deputado Dalmo Ribeiro
Silva (PSDB) manifestou sua
satisfação em relação à con-
cessão da rodovia Fernão Dias,
que liga Belo Horizonte a São
Paulo. Segundo o deputado,
no dia 12 deste mês foi assi-
nado o ato de outorga da BR
381 à concessionária OHL, que
vai realizar a restauração da
rodovia. “Mesmo com a ope-

ração tapa-buracos, ainda há
problemas com a segurança”,
declarou. “Essa restauração
será uma vitória para o Esta-
do, vai garantir a segurança
de todos”, completou.  O de-
putado disse que haverá seis
praças de pedágios em Minas
Gerais e duas em São Paulo.
Além disso, o investimento
será de R$ 4,6 bilhões, inclu-
indo a compra de ambulân-

cias de resgate, caminhões de
apoio e outros itens. Em apar-
te, o deputado Domingos
Sávio (PSDB) apoiou Dalmo e
o convidou para que estejam
juntos e trabalhem para que o
projeto da reforma de estru-
tura do Judiciário seja apro-
vado neste ano. Também em
aparte, o deputado Lafayette
de Andrada (PSBD) parabeni-
zou Dalmo Ribeiro.

Seca
O deputado Paulo Guedes
(PT) solicitou que os gover-
nos federal e estadual solu-
cionem de forma prática e ob-
jetiva o problema da seca que
atinge o Norte de Minas Ge-
rais. Segundo ele, se forem con-
siderados os últimos 12 meses,
não houve 30 dias de chuva
na região. “É a maior seca  dos
últimos 30 anos”, declarou.

Para o deputado, as medidas
do governo são mínimas e não
resolvem os problemas. “Eles
anunciaram as medidas, mas
elas ainda não chegaram à re-
gião”, criticou. Em aparte, o
deputado Antônio Júlio
(PMDB) concordou e acrescen-
tou que a falta de energia na
região não se dá apenas pela
falta de chuva, e sim pela in-
competência da Cemig. “A

Cemig prometeu ligar poços
artesianos na região, mas isso
ainda não aconteceu”, decla-
rou. O deputado Almir Paraca
(PT) parabenizou o deputado
e ressaltou sua insatisfação
com o programa Luz para To-
dos, que há um ano está para-
do. O deputado Sargento
Rodrigues (PDT) concordou e
colocou-se à disposição para
ajudar no que for preciso.

Estradas
O deputado Antônio Carlos
Arantes (PSC) discursou so-
bre o Pró-MG, programa de
recuperação das rodovias es-
taduais. Para ele, as estradas
de Minas estão bem prepara-
das para um tráfego intenso.
“As estradas estão todas sina-
lizadas”, afirmou. Segundo
Arantes, 400 quilômetros de
rodovias estão sendo recupe-

radas, com alto nível. “Pela
primeira vez no Estado, o trá-
fego não será problema para
o desenvolvimento”, declarou.
Além disso, o deputado afir-
mou que, neste ano, o inves-
timento será maior e o Estado
crescerá ainda mais. Em apar-
te, o deputado Domingo Sávio
(PSDB) elogiou Arantes e des-
tacou sua satisfação com a
MG-050. “Tenho a alegria de

ver as obras nesta região pros-
perando” afirmou. Também em
aparte, o deputado Ronaldo
Magalhães (PSDB) concordou
e se mostrou preocupado com
as obras que ainda serão rea-
lizadas na MG-050, uma vez
que será cobrado pedágio a
partir do meio do ano. O de-
putado Irani Barbosa (PSDB)
elogiou o pronunciamento
do deputado.

Eleições
O deputado Getúlio Neiva
(PMDB) relatou que no  dia 12
foi definido que o PMDB terá
candidato próprio à Prefeitu-
ra de Belo Horizonte. Segun-
do ele, são quatro pré-candi-
datos: os deputados Gilberto
Abramo, Sávio Souza Cruz,
Leonardo Quintão e Vanderlei
Miranda. Ele afirmou que será
feita uma prévia para definir

o candidato. O deputado ain-
da lembrou que, no 1º Semi-
nário de Valorização do
Agronegócio e Desenvolvimen-
to Sustentável, que acontece-
rá no dia 18, será discutida
a construção de uma fábrica
de leite em pó e a implanta-
ção do programa de comba-
te à pobreza rural, entre ou-
tros pontos. Ele também de-
clarou que, no fim do ano

passado, foi criado um grupo
de trabalho composto de di-
versos deputados para aprovar
o Projeto de Lei  do ICMS So-
lidário. Segundo ele, o gru-
po se reunirá ainda nesta se-
mana para eleger seu coorde-
nador. “Vamos pedir regime de
urgência para o projeto”, afir-
mou. Em aparte, o deputado
Rêmolo Aloise (PSDB) concor-
dou com o orador.
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Lido parecer de veto a projeto sobre
organismo geneticamente modificado

Deputados Doutor Viana e Alencar da Silveira Jr.

 Alair Vieira

Foi lido na Reunião Or-
dinária de Plenário de ontem
o parecer favorável ao Veto
Total à Proposição de Lei
18.024, que dispõe sobre or-
ganismos geneticamente mo-
dificados (OGMs).

Iniciada a fase de dis-
cussão da matéria (originá-
ria do Projeto de Lei 261/07,
do deputado Padre João, do
PT), o 1º-vice-presidente da
ALMG, deputado Doutor
Viana (DEM), comunicou a
perda de prazo pela comissão
designada para apreciar o
veto e indicou como relator
o deputado Antônio Carlos
Arantes (PSC).

Em seu parecer, o
relator destaca que o Execu-
tivo vetou a proposição por
considerá-la assunto de com-
petência da União, contem-
plado pela Lei Federal
11.105, de 2005. Nas razões
do veto, o governador sus-
tenta que a matéria é com-
plexa e polêmica, por envol-
ver engenharia genética apli-
cável aos humanos e à natu-
reza. Avalia, ainda, que a
aprovação da lei acarretará
entrave para o agronegócio,
acrescentando “burocracia
adicional e desnecessária”
ao setor.

O parecer concorda com
os argumentos do Executivo
no mérito da questão, mas
discorda quanto à inconsti-
tucionalidade do projeto. “O
fato de a União ter legislado
de forma exaustiva sobre a
matéria não inviabiliza a pro-
dução de norma suplementar
pelo Estado membro, mas difi-
culta a atuação do Legislativo
estadual na elaboração de nor-
mas peculiares do Estado”, opi-
na o relator.

O documento acrescen-
ta que a inovação jurídica da
proposição seria mínima, res-
trita a “mecanismos periféri-
cos de controle dos OGMs”,
como o cadastro de institui-
ções com atividades de en-
genharia genética e a comu-

nicação a órgãos estaduais
sobre pesquisas e liberação
de transgênicos e derivados.
Sendo assim, conclui pela
manutenção do veto total.

Discordando do pare-
cer, o deputado Carlin Moura
(PCdoB) ressalta que o PL
261/07, que deu origem à
proposição de lei, foi fruto
de amplo acordo entre opo-
sição e situação. Ele lem-
brou também que a propos-
ta passou pelo crivo da Co-
missão de Constituição e
Justiça, que apôs um
substitutivo para adequar a
norma à lei federal. “Vetar
um projeto dessa natureza é
desconsiderar o papel do
Parlamento mineiro. O gover-
nador não respeita a Assem-
bléia e os acordos celebrados
nesta Casa”, criticou.
PT – Usando o artigo 70 do
Regimento Interno, dois par-
lamentares foram à tribuna
para parabenizar o Partido
dos Trabalhadores pelo ani-
versário de 28 anos, comple-
tados ontem. A deputada
Elisa Costa (PT) destacou “os
anos de lutas e vitórias” do
PT, iniciados em 1979, ain-
da no regime militar. Em
aparte, os deputados Weliton
Prado, Paulo Guedes e Almir
Paraca, do PT, além de Sebas-
tião Helvécio (PDT) e Doutor
Viana parabenizaram a depu-
tada e o partido.

Carlin Moura também
parabenizou o PT, destacan-
do o posicionamento do par-
tido contra políticas neoli-
berais. Avaliou a eleição de
Patrus Ananias para a Prefei-
tura de Belo Horizonte
como um momento históri-
co que configurou outra for-
ma de fazer política. Do mes-
mo modo, a eleição de Lula
à Presidência mostrou, se-
gundo ele, que é viável uma
nova forma de governar na
América Latina.
Viagem – Foi lido em Plená-
rio ofício do governador em
exercício, Antônio Anastasia,

comunicando sua viagem a
Melbourne, Sidney e Bris-
bane, de 15 a 25 de feverei-
ro. Os deputados Lafayette
de Andrada (PSDB) e Tiago
Ulisses (PSDB) e a deputada
Gláucia Brandão (PPS) repre-
sentarão a ALMG na viagem.
Comunicação – Também na
reunião, foram lidas as se-
guintes comunicações: do
deputado Luiz Humberto Car-
neiro (PSDB), comunicando a
sua indicação como líder do
Bloco Social Democrata
(BSD), e o da deputada Ana
Maria Resende (PSDB) e
dos deputados Ademir
Lucas (PSDB) e Célio Mo-
reira (PSDB) como vice-lí-
deres; da deputada Elisa
Costa, comunicando sua
indicação como líder da
Bancada do PT e a do de-
putado Almir Paraca para
vice-líder; do deputado
Paulo Guedes, comunicando
sua indicação como líder da
Minoria; do deputado Do-
mingos Sávio (PSDB), co-
municando sua indicação

como líder da Maioria; do
deputado Jayro Lessa
(DEM), comunicando sua
indicação para líder da
Bancada do Democratas e a
indicação da deputada Ma-
ria Lúcia Mendonça como
vice-líder; e do deputado
Dimas Fabiano (PP), comu-
nicando sua indicação
como líder do Partido Pro-
gressista e a do deputado
Pinduca Ferreira como
vice-líder.
Extraordinária – Na Reunião
Extraordinária da manhã, o
requerimento do deputado
Alencar da Silveira Jr. (PDT)
pedindo a retirada de
tramitação do Projeto de Lei
(PL) 89/07, de sua autoria,
que proíbe a venda e o con-
sumo de bebida alcoólica
nos estádios de futebol do
Estado, provocou polêmica.
O requerimento foi coloca-
do em votação, mas depois
de encaminhamentos favo-
ráveis e contrários, a vota-
ção foi tornada sem efeito
por falta de quórum.
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9 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – Discussão e vota-
ção de proposições da comissão

9h30
• Reunião Preparatória do Dia Internacional da Mulher (sala de
reuniões anexa ao Plenário)

10 horas
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
(Plenarinho III) – discutir e votar parecer sobre o PL 973/07,

dos deputados Fábio Avelar e Adalclever Lopes, que institui
diretrizes para a medição individualizada do consumo de água
nas edificações prediais verticais ou condominiais, residenciais,
comerciais e de uso misto

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Participação Popular (Auditório) – Discussão e
votação de proposições da comissão e de propostas de ação
legislativa, originadas de audiência pública do PPAG

ORDEM DO DIA

Reunião Extraordinária (9 horas)
Destina-se a apreciar a mesma pauta da Reunião Ordinária

Reunião Ordinária
Veto Total à Proposição de Lei 18.024
Dispõe sobre os organismos geneticamente modificados no
Estado (Faixa constitucional). Discussão em turno único

Veto Parcial à Proposição de Lei 18.073
Estabelece normas para instalação e manutenção de siste-

mas de ar condicionado em ambientes de uso coletivo (Fai-
xa constitucional). Discussão em turno único

PL  89/07
Do deputado Alencar da Silveira Jr., que proíbe a ven-
da e o consumo de bebida alcoólica nas dependências
de estádios de futebol das administrações públicas
direta e indireta do Estado nos dias de jogos. Discus-
são em 1º turno

6h30Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

7h30 Repórter Assembléia

8h Mundo Político

8h30Panorama (ao vivo) – Perfil do Eleitorado

9h Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária

12h Assembléia Debate – Combate à Seca

13h Mundo Político

13h30 Repórter Assembléia

14h Assembléia ao Vivo

14h15Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com os pronuncia-
mentos, discussão e votação de proposições

18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

19h Panorama – Perfil do Eleitorado

19h30Repórter Assembléia (inédito) – O que acontece na Assem-
bléia e as principais notícias do Estado

20h Pinga-Fogo

20h15 Visão Parlamentar

21h Sala de Imprensa (inédito) – Álcool e comportamento
humano

22h Repórter Assembléia

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

23h Plenário (reprise)

1h Panorama – Perfil do Eleitorado

1h30 Repórter Assembléia

2h Encerramento

SOLENIDADE

Presidente da ALMG elogia criação
 de ouvidoria do Ministério Público
Após a posse do primeiro ouvidor do

Ministério Público estadual, procurador Mauro
Flávio Ferreira Brandão, realizada ontem, o
presidente da Assembléia Legislativa, depu-
tado Alberto Pinto Coelho (PP), elogiou a
busca de instrumentos de interlocução e me-
canismos de controle da atuação do órgão:
“Temos que louvar e aplaudir essa ferramen-
ta como uma grande conquista da sociedade,
prevista na Constituição Cidadã”, disse .

Segundo o procurador-geral, Jarbas Soa-
res Júnior, o novo órgão terá a infra-estrutura
necessária para atuar em benefício da socieda-
de. Ele elogiou o exemplo de discrição e eficiên-
cia da Ouvidoria-Geral do Estado.

 Willian Dias


