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Presidente anuncia semana de esforço
concentrado para concluir votações
O presidente da ALMG,

deputado Alberto Pinto Coe-
lho (PP), anunciou ontem,
após reunião com o Colégio
de Líderes, que será feito um
esforço concentrado para que
a votação de todos os proje-
tos prioritários seja concluí-
da até a próxima quinta-fei-
ra. A partir de terça-feira, a
perspectiva é de convocação
de reuniões extraordinárias de
Plenário em todas as manhãs
e noites, até a conclusão dos
trabalhos.

Ontem o líder do Gover-
no, deputado Mauri Torres
(PSDB), entregou ao presiden-
te uma lista de 17 projetos
prioritários – dois de autoria
de parlamentares. Até o início
da próxima semana, essa pau-
ta mínima deve ser ampliada
com proposições de interesse
de cada bancada.

Os projetos de autoria
parlamentar incluídos na pau-
ta prioritária são o PL 755/
07, do deputado Vanderlei
Miranda (PMDB), que dispõe
sobre as Organizações da So-
ciedade Civil de Interesse Pú-
blico (Oscips); e o PL 1.760/
07, do Tribunal de Contas do
Estado (TCE), que cria cargos
no quadro dos Serviços Auxi-
liares da secretaria do órgão.

O presidente Alberto
Pinto Coelho disse não acre-
ditar que seja necessário es-
tender as votações para de-
pois de quinta-feira. “Natural-
mente, nós mesmos, junto com
a Mesa Diretora e o Colégio de
Líderes, faremos um balanço.
Se necessário for, estudaremos
a extensão dos trabalhos por

mais alguns dias. No entanto,
tudo leva a crer, e faremos
todo o esforço nesse sentido,
que até o dia 20 poderemos
encerrar os trabalhos”, decla-
rou.
ICMS – Está na lista prioritária
o PL 1.585/07, que modifica a
legislação tributária do Esta-
do alterando alíquotas do Im-
posto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS) para
diversos produtos. De todas as
propostas em tramitação,
essa é a que vem demandan-
do maior entendimento.

Em reunião de Plenário
ocorrida na última quarta-fei-
ra, o PL 1.585/07 recebeu 50
emendas de parlamentares. O
relator do projeto, deputado

Jayro Lessa (DEM), afirmou que
metade das emendas são ma-
téria vencida, e foram rejei-
tadas de pronto. Na reunião
com o presidente, ele se com-
prometeu a analisar as outras
25 até segunda-feira. A inten-
ção é votar a proposta em Ple-
nário na terça-feira.

Alberto Pinto Coelho de-
fendeu a aprovação da propos-
ta. “Há uma disposição firme do
Parlamento de buscar um en-
tendimento para que possamos
sair daqui com a aprovação des-
se projeto, que é muito impor-
tante para Minas Gerais”, de-
clarou o presidente.

Veja na página 8 a re-
lação dos projetos priori-
tários

Governo estuda
flexibilizar
licenciamento
O governo do Estado

analisa uma forma de dispen-
sar as pequenas propriedades
rurais do licenciamento
ambiental, conforme informou
ontem o presidente da Feam,
José Cláudio Junqueira Ribei-
ro, em reunião das Comissões
de Administração Pública e de
Meio Ambiente. Página 3

Relator pede
prazo para
analisar
emendas ao
pacote
tributário
Página 7

PEC que extingue Justiça Militar tem substitutivo – Página 6

Mais três projetos do governo passam pela FFO – Página 5

Guilherme Bergamini

O esforço concentrado foi negociado em reunião do Colégio de Líderes realizada no Salão Nobre
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Comissão cobra punição a agressores de menor
e fiscalização de empresas de vigilância

A denúncia de agressão
a um jovem de 15 anos duran-
te festa em Belo Horizonte, no
dia 16 de setembro passado,
motivou debate da Comissão
de Segurança Pública sobre as
irregularidades cometidas por
empresas privadas de seguran-
ça que atuam clandestinamen-
te no Estado. A audiência pú-
blica, solicitada pelo presiden-
te da comissão, deputado Sar-
gento Rodrigues (PDT), acon-
teceu ontem e contou com re-
presentantes do Ministério
Público e da Polícia Civil, além
da mãe do adolescente e dos
organizadores da festa onde
estariam trabalhando os segu-
ranças agressores.

Segundo a mãe do ado-
lescente L.H., Kesiah Soares
Cunha Horta, seu filho não es-
tava presente à festa e teria sido
agredido por conhecer outros
jovens que estavam sendo es-
pancados nas proximidades do
evento. “Ele interveio em favor
dos conhecidos e foi massacra-
do com socos e chutes no ros-
to que o deixaram desfigurado”,
disse. De acordo com Kesiah,
L.H. teria ainda sido colocado
no porta-malas do carro dos
suspeitos antes de ser deixado
em um lote vago na região. Para
ela, os organizadores estão com
medo e, por isso, estariam
acobertando a identidade dos
agressores, que seriam ligados
à empresa “Chacal”, de proprie-
dade de um ex-policial militar.

O deputado Sargento
Rodrigues, que apresentou
fotografias que comprovam as
agressões sofridas pelo jovem,
considerou o episódio “um
ato de selvageria”. Para ele,
quando comprovada a auto-
ria da agressão, é preciso que
o poder público imponha pu-
nição proporcional ao ato.
“Temos que punir e fiscalizar
mais as empresas de vigilân-
cia clandestinas, que são mui-
tas no Estado”, salientou.

Os responsáveis pela or-
ganização da festa, que acon-
teceu no Chalé Pampulha, João

Carlos Silveira e Peterson
Salum, eximiram-se de culpa na
agressão de L.H. Eles confirma-
ram a briga nas imediações do
evento, mas disseram que ten-
taram intervir e acionaram as
autoridades. “Fui avisado da
briga, presenciei o espanca-
mento de três adolescentes,
mas, ao tentar apartar, os
agressores fugiram com os jo-
vens em dois carros. Não pos-

so dizer que L.H. era um des-
ses jovens,” afirmou Silveira.

Segundo ele, a justifi-
cativa dos suspeitos para o
espancamento seria o fato de
os jovens terem cometido
roubo de carros de participan-
tes da festa. Em seu depoi-
mento, Salum disse que inte-
ressa também a eles que o cri-
me seja esclarecido. “Estamos
solidários à família e ao jo-

vem desde o início, mas não
queremos pagar por algo que
não fizemos”, destacou. Per-
guntados pelo deputado Sar-
gento Rodrigues sobre a em-
presa de segurança “Chacal”,
ambos disseram desconhecer
o verdadeiro nome do pro-
prietário e afirmaram ter
contratado os profissionais
sem exigência de recibo ou
contrato.

Organizadores podem ser incriminados
O coordenador do Cen-

tro de Apoio Criminal do Mi-
nistério Público, Joaquim José
Miranda Júnior, lembrou que os
organizadores deverão apre-
sentar à Polícia Civil todos os
dados sobre a empresa de se-
gurança e sobre os participan-
tes da festa para que não se-
jam julgados pelo crime come-
tido contra o jovem e contra
terceiros. Segundo ele, a irre-
gularidade de contratar uma
empresa clandestina também é
crime, e a constatação da le-
são corporal grave e do latro-
cínio também pesará sobre
eles. “O Ministério Público afir-
ma categoricamente que os
organizadores são responsáveis
e, se comprovado, pagarão
exemplarmente pelo crime co-
metido contra essa família”,
garantiu.

A delegada responsável
pelo caso, Andréa Cunha, dis-
se que o inquérito está tra-
mitando e que há empenho
para que o caso seja resolvi-
do o mais rápido possível,
mas a falta de informações
tem dificultado o andamen-
to das investigações. “Temos
mais de 200 pessoas para in-
timar, e alguns suspeitos não
estão sendo encontrados”,
contou.

O deputado Leonardo
Moreira (DEM) também consi-
dera os organizadores co-res-
ponsáveis pelo crime, mas dis-
se que não há lei ou punição
que pague os danos psicoló-
gicos causados à família e ao
adolescente agredido. “Apelo
às autoridades para que sejam
implacáveis com os organiza-
dores de festas despreparados

para eventos desse porte e com
as empresas de segurança pri-
vada clandestinas”, pediu. O
deputado Sargento Rodrigues
disse que a solução desse caso
servirá como exemplo para o
que vem acontecendo em todo
o Estado, especialmente em
relação às chamadas festas
rave. “Jovens estão morrendo
e se drogando indiscrimina-
damente em festas dessa na-
tureza. Esse episódio será re-
ferência para que promotores
de evento e seguranças parti-
culares se regularizem”, con-
cluiu. Íntegra na internet
Presenças – Deputados Sar-
gento Rodrigues (PDT), pre-
sidente; Paulo Cesar (PDT),
vice; Délio Malheiros (PV),
Leonardo Moreira (DEM), Jayro
Lessa (DEM), Weliton Prado
(PT) e Padre João (PT).

Deputados defendem co-responsabilidade de promotores de eventos que contratam seguranças clandestinos

Marcelo Metzker



14 de dezembro de 2007 Assembléia Informa – sexta-feira • 3COMISSÕES

Governo do Estado avalia dispensar
pequeno produtor da licença ambiental

O presidente da Funda-
ção Estadual do Meio Ambien-
te (Feam), José Cláudio
Junqueira Ribeiro, anunciou
ontem que o governo estuda
dispensar do licenciamento
ambiental as propriedades ru-
rais com menos de 100 hecta-
res. Elas respondem por mais de
400 mil das 500 mil proprieda-
des existentes em Minas, mas
ocupam uma área que não che-
ga a 20% do total do Estado.
Ele participou de reunião con-
junta das Comissões de Admi-
nistração Pública e de Meio
Ambiente e Recursos Naturais
que durou cinco horas.

Solicitada pelos depu-
tados Sávio Souza Cruz
(PMDB), Antônio Carlos
Arantes (PSC), Domingos Sávio
(PSDB) e Fábio Avelar (PSC),
a reunião contou com a par-
ticipação de vários produto-
res rurais, que reclamaram da
burocracia no licenciamento,
dos excessos cometidos pela
Polícia Florestal e do elevado
valor das multas aplicadas.

De acordo com José
Cláudio Junqueira Ribeiro, a
possibilidade de adotar a dis-
pensa do licenciamento para
os pequenos produtores não
os eximirá de cumprir as nor-
mas ambientais e de se sujei-
tar à fiscalização. Na avalia-
ção dele, a burocracia do pro-
cesso de licenciamento é, de
fato, complexa, pois foi de-

senhada para grandes em-
preendimentos.

A equipe da Secretaria
de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável (Semad)
sinalizou outra mudança. O
vice-diretor do Instituto Es-
tadual de Florestas (IEF), Ge-
raldo Falce da Silva, informou
que está sendo discutida a
proposta de recomendar que
os policiais não multem o pe-
queno produtor num primei-
ro momento, mas o notifi-
quem para que regularize sua
situação.

O secretário de Estado
de Meio Ambiente, José
Carlos Carvalho, reconheceu
ser preciso melhorar o proces-
so de licenciamento, mas dis-
se que Minas seria o Estado
com menor tempo para con-
cessão da licença. Sobre as
queixas de solicitações exces-
sivas de informações comple-
mentares pelo governo, o se-
cretário ponderou que é pre-
ciso fixar termos de referên-
cia para o licenciamento das
principais atividades econô-
micas. Carvalho reconheceu

que há dificuldades opera-
cionais e que faltam técnicos
para efetuar o trabalho, mas
ressaltou que também existem
outras fontes de atraso, como
os problemas de qualidade dos
estudos dos empreendedores.

Além dessa fonte de
atraso, haveria outra, na ava-
liação do secretário: uma
“agenda oculta”. “O que mui-
to empreendedor não quer é
pagar o custo ambiental do
seu empreendimento. Muitos
acham que a licença ambiental
é para poluir”, afirmou.

Deputados reforçam críticas dos produtores
Os deputados Fábio

Avelar e Domingos Sávio des-
tacaram a atuação da Assem-
bléia em intermediar uma so-
lução para o problema do
licenciamento ambiental. Do-
mingos Sávio reivindicou que
a alteração ocorra ainda este
ano e pediu tratamento dife-
renciado para os pequenos
produtores.

O deputado Antônio
Carlos Arantes reforçou as crí-
ticas dos produtores quanto
ao que classificou de terroris-

mo da fiscalização, principal-
mente no Sul de Minas. Já o
deputado Deiró Marra (PR) foi
enfático na cobrança da revi-
são de todo o processo, e o
deputado Carlos Pimenta (PDT)
fez duras críticas às delibera-
ções normativas e aos decre-
tos governamentais.

Na opinião de Antônio
Júlio, Legislativo e socieda-
de precisam se mobilizar mais.
“Temos que cancelar decretos
e portarias”, disse ele. Para o
deputado Elmiro Nascimento

(DEM), são fundamentais as
audiências promovidas pela
ALMG para aperfeiçoar a legis-
lação.

O deputado Sávio Sou-
za Cruz fez várias críticas ao
governador Aécio Neves. Na
opinião dele, existem dois
governos: um real, que foi
evidenciado na reunião, e
um governo da mídia. “Está
tudo dominado”, ilustrou,
referindo-se à falta de
posicionamento da impren-
sa, do Ministério Público e

dos Poderes Legislativo e
Judiciário.

Leia mais na internet
Presenças – Deputados Elmiro
Nascimento (DEM) e Sávio Sou-
za Cruz (PMDB), que presidi-
ram a reunião; Chico Uejo
(PSB), Domingos Sávio
(PSDB), Inácio Franco (PV),
Antônio Carlos Arantes (PSC),
Deiró Marra (PR), Getúlio
Neiva (PMDB), Paulo Guedes
(PT), Carlos Pimenta (PDT),
Antônio Júlio (PMDB) e Fábio
Avelar (PSC).

O secretário José Carlos Carvalho prestou esclarecimentos sobre os procedimentos de licença ambiental

Lia Priscila
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Direitos Humanos quer informação sobre
plano de saúde de aposentados dos Correios

Para encontrar uma so-
lução que contemple as par-
tes envolvidas, a Comissão de
Direitos Humanos aprovou
ontem requerimento para uma
visita dos deputados aos Cor-
reios. O objetivo é conseguir
resolver o problema da co-
brança acumulada do plano
de saúde dos aposentados
da empresa, que, segundo
denúncias do sindicato da
categoria, estaria com valo-
res acima do que é possível
pagar.

Esse foi o tema da au-
diência pública da comissão,
solicitada por seu presiden-
te, deputado Durval Ângelo
(PT), que também discutiu a
ameaça de suspensão dos be-
nefícios do plano de saúde
aos inadimplentes.

De acordo com denún-
cias apresentadas pelos
aposentados Washington
Pinto Costa,  diretor do Sin-
dicato dos Aposentados dos
Correios, Geraldo Sebastião
Rodrigues e João Ramalho,
seus contracheques têm vin-
do com cobrança de até R$
1.500 relativa ao pagamento
do plano de saúde, além de
trazer a ameaça de suspensão
do atendimento caso a
inadimplência permaneça por
mais de três meses.

Os aposentados disse-
ram que os Correios dividem
a dívida, “mas apenas em três
parcelas, o que inviabiliza o
pagamento para quem recebe
uma aposentadoria, por
exemplo, de R$ 1.000”, se-
gundo Washington Costa.

O coordenador de Re-
cursos Humanos, Jésus An-
tônio Rios, e a coordenado-
ra de Saúde dos Correios,
Walkíria Lobato, disseram que
são casos pontuais, e que a
empresa nunca se furtou a
negociar caso a caso, “que
são encaminhados para a
sede, em Brasília, onde o pa-
gamento da dívida pode ser
alongado”. Os dois afirmaram
desconhecer outros casos

além dos três apresentados
na comissão.

 Walkíria Lobato lem-
brou que os aposentados eram
isentos da cobrança da con-
tribuição do plano de saúde,
que é da modalidade compar-
tilhada (empresa e funcioná-
rios dividem a manutenção),
até 2006, quando houve de-
cisão pela cobrança do
percentual dos aposentados,
“para não inviabilizar o plano
de saúde”. Segundo ela, esse
valor alto refere-se a contri-
buições mensais não quitadas.

Os deputados Durval
Ângelo, João Leite (PSDB) e
Ruy Muniz (DEM) apontaram
a necessidade de se obter
mais esclarecimentos da em-
presa, “para preservar os di-
reitos dos aposentados”, se-
gundo João Leite, e para
“que cesse a ameaça de sus-
pensão do benefício”, con-
forme destacou Muniz.

Além do grupo de estu-
dos, os deputados aprovaram
outros requerimentos a ór-
gãos diversos encaminhando
o assunto.

Jovem diz ter sido vítima
de violência policial
A Comissão de Direitos

Humanos ouviu ontem denún-
cia de um jovem de Mariana,
menor de idade, que relata ter
sido torturado por policiais
militares. Segundo a mãe do
jovem, Rosilene da Costa, o
rapaz foi apreendido por en-
gano quando teria sofrido os
maus-tratos, classificados
como “flagrante caso de tor-
tura” pelo deputado Padre
João (PT), autor do requeri-
mento para que o caso fosse
relatado na comissão.

Exibindo as marcas da
tortura (ferimentos nas per-
nas, costas e braços), que te-
ria ocorrido no dia 2 de de-
zembro, J.H.P. disse ainda que
foi humilhado por causa de sua
cor negra, tendo ouvido di-
versas referências jocosas a
esse respeito, além de sofrer
outros constrangimentos.

Foram aprovados reque-
rimentos a diversos órgãos

para que tomem providências
sobre o caso.

O deputado João Leite
lembrou que a tortura é clas-
sificada como crime hedion-
do, com penas mais severas, e
que os policiais militares de
Mariana, que pertencem ao
Batalhão de Ouro Preto, já fo-
ram acusados em outros ca-
sos na Comissão de Direitos
Humanos. Ele sugeriu uma au-
diência pública em Mariana
para obter explicações sobre
as denúncias de violência po-
licial.

Além desses casos, a
comissão recebeu ainda pedi-
dos diversos e aprovou reque-
rimentos de providências.
Leia mais na internet
Presenças – Deputados Durval
Ângelo (PT), presidente; João
Leite (PSDB), Ruy Muniz
(DEM), Getúlio Neiva (PMDB),
Luiz Humberto Carneiro
(PSDB) e Padre João (PT).

Os deputados da Comissão de Direitos Humanos ouviram ontem queixas de aposentados dos Correios

Willian Dias
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Mais três projetos do governador passam
pela Fiscalização Financeira e Orçamentária

Já estão prontos para
ser apreciados em 1° turno no
Plenário três projetos de lei
(PLs) do governador. São eles
o PL 1.879/017, que autoriza
contratação de empréstimo
com o Banco Mundial; o PL
1.584/07, que altera disposi-
tivos do Imposto sobre Trans-
missão Causa Mortis; e o PL
1.854/07, que altera várias
leis que tratam da política
remuneratória do Executivo. A
Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária apro-
vou ontem pareceres favorá-
veis aos projetos. Na reunião
também foram aprovados ou-
tros nove pareceres.

O relator do PL 1.879/
07, deputado Zé Maia (PSDB),
opinou pela aprovação com a
emenda n° 1, que ele apresen-
tou. O projeto autoriza em-
préstimo de R$ 1,9 bilhão com
o Banco Mundial. Os recursos
serão utilizados em programas
do Plano Mineiro de Desenvol-
vimento Integrado e em pro-
jetos estruturadores do Plano
Plurianual de Ação Governa-
mental (PPAG). A emenda n°
1 retirou do texto a possibi-
lidade de utilização de recur-
sos do Fundo de Participação
dos Municípios como contra-
garantia à União.

Também foi aprovado o
parecer sobre quatro emendas
apresentadas em Plenário ao
PL 1.584/07, que modifica a
Lei 14.941, de 2003, que tra-
ta do Imposto sobre Transmis-
são Causa Mortis e Doação de
Quaisquer Bens ou Direitos
(ITCD). O relator, deputado
Lafayette de Andrada (PSDB),
emitiu parecer pela aprovação
da matéria na forma do
substitutivo nº 3, que eleva
para 40 mil Unidades Fiscais
do Estado de Minas Gerais
(Ufemgs) o valor do imóvel
residencial a ser beneficiado
com a isenção do imposto.

Já o PL 1.854/07 alte-
ra várias leis que tratam da
política remuneratória de
servidores do Executivo e

cria a Gratificação de Esco-
laridade, Desempenho e Pro-
dutividade Individual e
Institucional (Gedama). O
relator, deputado Lafayette
de Andrada, opinou pela
aprovação na forma do
substitutivo n° 1, da Comis-
são de Constituição e Justi-
ça (CCJ), com a emenda n°
1, que ele apresentou.

O substitutivo fez ade-
quações no projeto, porque
ele foi desmembrado de outro
que trata da utilização de re-
cursos do Fundo de Recupe-
ração, Proteção e Desenvolvi-
mento Sustentável das Bacias
Hidrográficas (Fhidro). A
emenda n° 1, que foi sugerida
pelo deputado Paulo Guedes
(PT) e acatada pelo relator,

suprime dispositivos que dis-
põem sobre a Orquestra Sin-
fônica de Minas Gerais.

O relator destaca a cria-
ção da Gedama, que será paga
aos servidores do Grupo de Ati-
vidades de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável
com base na escolaridade, no
tempo de serviço e no resultado
da avaliação de desempenho.

Projetos com análise adiada
A deputada Elisa Costa

(PT) pediu vista do PL 1.876/
07, do governador, que conce-
de reajuste para os servidores
do Instituto Estadual do
Patrimônio Histórico e Artísti-
co de Minas Gerais (Iepha). O
projeto também altera a Lei
14.693, de 2003, que criou o
Adicional de Desempenho, de
forma que a sua concessão não
está mais ligada à existência de
recursos disponíveis e à obten-
ção de resultado satisfatório na
execução do PPAG.

Elisa Costa também pe-
diu vista do PL 1.677/07, do
governador, que pretende al-

terar o Acordo de Resultados
e o Prêmio por Produtividade
no Executivo. O relator, depu-
tado Agostinho Patrús Filho
(PV), opinou pela aprovação
do projeto em 1° turno na
forma do substitutivo n° 1,
da CCJ, com as emendas n°s 1
e 2, da Comissão de Adminis-
tração Pública.

A deputada pediu vista
ainda do Projeto de Lei Com-
plementar (PLC) 34/07, que
altera a organização do Tribu-
nal de Contas. O relator, de-
putado Zé Maia, opina pela
aprovação do projeto em 1°
turno com as emendas n°s 1

a 9 e 12 a 17, da CCJ; 19 a
26, da Comissão de Adminis-
tração Pública; e pela rejei-
ção das emendas 10, 11 e 18,
da CCJ.

Foram aprovados ainda
pareceres favoráveis de 1°
turno a dois projetos de
legitimação  de  terras
devolutas e a sete projetos de
doação de imóveis.

Leia mais na internet
Presenças – Deputados Zé
Maia (PSDB), presidente;
Jayro Lessa (DEM), Agostinho
Patrús Filho (PV), Antônio
Júlio (PMDB) e deputada Elisa
Costa (PT).

 Os deputados da Comissão de Fiscalização Financeira analisaram vários projetos de interesse do Executivo ontem

Willian Dias
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Aprovado parecer da PEC que extingue
Tribunal de Justiça Militar em Minas
A Comissão Especial que

analisa a Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) 37/07,
que extingue o Tribunal de
Justiça Militar (TJM) em Mi-
nas Gerais, aprovou ontem
parecer do deputado Adalcle-
ver Lopes (PMDB) que opinou
pela aprovação da matéria na
forma do substitutivo nº 1. De
autoria do deputado Durval
Ângelo (PT) e outros, a PEC
37/07, na forma original, pre-
tende extinguir o TJM e seus
Conselhos de Justiça Militar,
transferindo suas atribuições
ao Tribunal de Justiça de Mi-
nas Gerais (TJMG).

Segundo Adalclever
Lopes, o projeto original “im-
põe a supressão não só do
dispositivo constitucional re-
ferente à existência da Justi-
ça Militar (artigo 96, inciso
III), como também das demais

normas atinentes a esse ramo
do Judiciário estadual”. Por
não concordar com essa alte-
ração profunda, Adalclever
propõe, no substitutivo, “a
extinção do TJM, mantendo-
se, porém, os Conselhos de
Justiça Militar”.

Na opinião do relator,
não é adequada a extinção
completa da Justiça Militar,
uma vez que as causas des-
se ramo judiciário “devem
ser decididas à luz dos rí-
gidos princípios da hierar-
quia e da disciplina”. Mas
ele considera necessário
manter apenas a Justiça
Militar de primeira instân-
cia, deixando a segunda
instância a cargo do TJMG.
O substitutivo mantém a
transferência, do TJM para
o TJMG, dos servidores efe-
tivos, dos bens patrimo-

niais e das verbas orçamen-
tárias, dotações e previsões
de despesas. Íntegra na
internet
Presenças – Deputados
Adalclever Lopes (PMDB),
presidente da comissão e

relator da PEC 37/07; Paulo
Cesar (PDT), vice; Durval Ân-
gelo (PT), Domingos Sávio
(PSDB), Leonardo Moreira
(DEM), Sargento Rodrigues
(PDT), Rêmolo Aloise (PSDB)
e Wander Borges (PSB).

PL da Mata Seca recebe substitutivo
A Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial
aprovou ontem parecer favo-
rável de 2º turno ao Projeto
de Lei (PL) 1.116/07, da de-
putada Ana Maria Resende
(PSDB), que estabelece normas
para o uso alternativo do solo
da Mata Seca. O projeto origi-
nal permite o uso de até 80%
do solo da Mata Seca para de-

senvolvimento de atividades
agrícolas.

O parecer do relator, de-
putado Vanderlei Jangrossi
(PP), é pela aprovação na forma
do substitutivo nº 1, que apre-
sentou. O substitutivo diminui
para 70% a área permitida para
implementação de projeto
agropecuário e aumenta para
30% a área de preservação. Pela

legislação atual, a Mata Seca se
equipara à Mata Atlântica, de-
vendo ser totalmente preserva-
da. Nas outras vegetações, a re-
serva legal é de apenas 20%. Ín-
tegra na internet
Presenças – Deputados
Vanderlei Miranda (PMDB), pre-
sidente; Getúlio Neiva (PMDB),
Padre João (PT) e deputada Ana
Maria Resende (PSDB).

Tensão de energia deve ser informada
A Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuin-
te aprovou ontem parecer fa-
vorável de 1º turno ao Proje-
to de Lei (PL) 1.560/07, que
obriga construtoras e imobi-
liárias a especificarem a ten-
são da rede elétrica nos pon-
tos de energia dos imóveis que
serão vendidos ou alugados.
A proposição, do deputado
Juninho Araújo  (PRTB), pre-
tende evitar a queima ou da-
nificação de aparelhos elétri-
cos e eletrônicos e acidentes
com choque elétrico.

O deputado Antônio Jú-
lio (PMDB) apresentou o
substitutivo n º 1, determi-
nando a identificação de vol-
tagem apenas nos imóveis no-
vos. Segundo ele, a mudança
em todos os imóveis poderia
gerar custos que seriam repas-
sados ao consumidor, uma vez
que as propriedades teriam de
sofrer alterações para a iden-
tificação das tomadas. O pro-
jeto agora está pronto para ser
analisado pelo Plenário.

A comissão também
aprovou um requerimento de

seu presidente, deputado
Délio Malheiros (PV), para
visita ao aeroporto de Con-
fins com o objetivo de veri-
ficar os preços praticados
pelas lanchonetes e restau-
rantes no local. E também
que seja formulada uma pes-
quisa comparativa de preços
desses produtos com outros
semelhantes. Íntegra na in-
ternet
Presenças – Deputados Délio
Malheiros (PV), presidente;
Antônio Júlio (PMDB) e Walter
Tosta (PMN).

Aprovadas
62 propostas
populares
A Comissão de Partici-

pação Popular deliberou on-
tem sobre 71 propostas de
ação legislativa de iniciativa
popular. Foram acolhidas 62
na forma de requerimento e
nove delas foram rejeitadas
seguindo pareceres contrá-
rios dos relatores André
Quintão (PT), João Leite
(PSDB), Gustavo Valadares
(DEM) e Carlin Moura
(PCdoB). Foram aprovados
também dois requerimentos:
do deputado Carlin Moura,
para visita a uma escola; e do
deputado André Quintão, con-
tendo voto de aplauso pela
criação do Serviço de
Hemodiálise de Itaobim. Ín-
tegra na internet
Presenças – Deputados
André Quintão (PT), Carlin
Moura (PCdoB), Gustavo
Valadares (DEM) e João Leite
(PSDB).

Segundo o relator, os servidores efetivos do TJM irão para o Tribunal de Justiça

Willian Dias
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Plenário recebe projeto do governo que
extingue 12 cargos em comissão na AGE
O Plenário recebeu, na

Reunião Ordinária de ontem, a
Mensagem 143 do governador,
que encaminha um projeto de
lei complementar extinguindo
12 cargos em comissão na Ad-
vocacia-Geral do Estado. Se-
gundo a justificativa apresen-
tada, a extinção é necessária
em virtude de um projeto de
lei, já em tramitação na ALMG,
que cria a Assessoria Técnico-
Consultiva na Secretaria de Es-
tado de Governo com o mes-
mo número de cargos.

O deputado André
Quintão (PT) exerceu o direito
de resposta por ter sido citado
pelo deputado Gustavo Valadares
(DEM) na fase de oradores. Ele
rebateu as críticas do colega
quanto à quantidade de minis-
térios criados pelo governo fe-
deral, alegando que a aprovação
do presidente Lula pela popu-
lação mostra o quanto sua polí-
tica de atenção às pessoas mais
carentes é correta.

Quintão disse que a
oposição ao governo Lula
também foi derrotada com a
derrubada da CPMF, pois per-
deu a oportunidade de ga-
rantir R$ 40 bilhões por ano
para a área da saúde. O de-
putado afirmou que o DEM
cometeu uma irresponsa-
bilidade ao rejeitar a conti-
nuidade da CPMF, que, se-
gundo ele, incomoda os po-
derosos, pois não há como
sonegá-la.

Relator pede prazo para analisar 25
emendas ao PL do pacote tributário
Já durante a Reunião

Extraordinária da manhã de
ontem, o deputado Jayro
Lessa (DEM) foi designado
relator do parecer sobre 25
emendas recebidas em Plená-
rio ao Projeto de Lei (PL)
1.585/07, do governador,
que modifica a Lei 6.763, de
1975, que consolida a legis-
lação tributária do Estado
fazendo alterações relativas
ao ICMS e às taxas. O parla-
mentar solicitou prazo regi-
mental de 24 horas para emi-
tir seu parecer. A matéria, que
tramita em turno único e

regime de urgência, está
sobrestando (travando) a
pauta do Plenário.

Na Reunião Extraordi-
nária realizada na noite da
última quarta-feira (12), foi
encerrada a discussão do pro-
jeto, tendo sido recebidas 25
emendas de parlamentares.
Quatro delas já foram incor-
poradas total ou parcialmen-
te ao substitutivo nº 3, da
Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária, e as
demais emendas serão anali-
sadas pelo deputado Jayro
Lessa.

Entre as sugestões apre-
sentadas pelos deputados es-
tão a redução para 12% da car-
ga tributária do ICMS inciden-
te sobre as lâmpadas, de auto-
ria do deputado Dalmo Ribeiro
Silva (PSDB), e para 12% da car-
ga tributária sobre o gás natu-
ral, de autoria do deputado
Alencar da Silveira Jr. (PDT).
Durante a discussão nas comis-
sões, o PL 1.585/07 recebeu
114 emendas, sendo que algu-
mas foram incorporadas ao
substitutivo nº 3. As emendas
recebidas em Plenário foram
numeradas de 115 a 139.

ORADORES

Terremoto e CPMF
O deputado Paulo Guedes
(PT) se solidarizou com as 76
famílias que ficaram desabri-
gadas devido ao terremoto
ocorrido no vilarejo de
Caraíbas, em Itacarambi, Nor-
te de Minas. “Precisamos unir
esforços para reparar os danos
causados a essas famílias”,
afirmou. Em aparte, o depu-
tado Doutor Rinaldo (PSB)

informou que a Comissão de
Saúde se colocou à disposi-
ção para dar assistência às ví-
timas. Além disso, Paulo
Guedes criticou a extinção da
CPMF. “Os mesmos que cria-
ram o imposto o derrubaram
de forma golpista” completou.
O orador destacou ainda que,
com o fim da CPMF, serão re-
tirados, por ano, R$ 40 bi-
lhões de recursos que seriam

A extinção da CPMF dominou o debate entre os deputados durante reunião da tarde de ontem

Alair Vieira

destinados exclusivamente
para a saúde. “A oposição vo-
tou contra a saúde e contra
o povo brasileiro”, lamentou.
Já o deputado Gustavo
Valadares (DEM), em aparte,
rebateu que esses R$ 40 bi-
lhões não fariam falta se o
governo não tivesse 37 mi-
nistérios, e considerou a der-
rubada da CPMF um momen-
to histórico.
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TV ASSEMBLÉIA

ACONTECE HOJE

9 horas
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – audiência pública para
discutir a situação dos moradores do bairro Jardim Florença, em Ribeirão
das Neves. Convidados: secretário municipal de Planejamento e Gestão,
Fernando Antônio Fraga Ferreira; vereador Vicente Mendonça da Costa;
coordenador das Secretarias das Promotorias de Justiça de Ribeirão das
Neves, Fabrício Marques Ferragine; defensora pública Fábia Hortência
Vieira; advogado Willian Santos; e a moradora do Bairro Florença Maria
Carias da Silva. Requerimento do deputado Durval Ângelo

10 horas
• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Brasilândia de Minas)
– discutir a exploração de gás natural na Bacia dos Rios Paracatu e São
Francisco. Convidados: prefeito de Brasilândia de Minas, João Carlos do
Colto; presidente da Câmara Municipal, Djalma Abrantes; secretário de
Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis do Ministério das Mi-

nas e Energia, João José de Nora Souto; superintendente de Comunica-
ção e Divulgação Institucional da Agência Nacional de Petróleo, Durval
Carvalho de Barros; diretor de Qualidade Ambiental da Indústria do
Ministério do Meio Ambiente, Ademilson Zamboni; secretário de Estado
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, José Carlos de Car-
valho; diretora-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam),
Cleide Izabel Pedrosa de Melo; e o presidente da Associação de Apoio à
Agricultura Familiar, Wilker Gomes de Paula. Requerimento do deputa-
do Almir Paraca

12 horas
• Projeto Zás (Teatro) – apresentação de Gabriel Guedes e Quarteto
Quadros Modernos (música instrumental)

19 horas
• Semana Cultural dos 59 anos da Declaração Universal dos Direitos Huma-
nos (Hall das Bandeiras) – seresta com o Movimento de Luta Pró-Idoso

RETA FINAL

6h30Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte
7h30 Repórter Assembléia
8h Mundo Político

8h30 Parlamento Brasil
9h Assembléia (ao vivo) – Comissão de Direitos Humanos
12h Sala de Imprensa – Perfil da população brasileira
13h Mundo Político

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

14h Comissão de Cultura – Incentivos fiscais com o objetivo de
estimular projetos culturais em Minas

17h10 Comissões em Destaque
18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte
19h Parlamento Brasil

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

20h Segunda Musical (inédito)
20h30Plenário (reprise) – Entrega do título de Cidadão Honorário

do Estado de Minas Gerais à Valentino Rizzioli
21h30 Comissões em Destaque
22h Repórter Assembléia

22h30Mundo Político – Retrospectiva da semana
23h Via Justiça (inédito)

23h40 Teatro Assembléia
0h10Sala de Imprensa – Perfil da população brasileira
1h10 Visão Parlamentar
1h30 Repórter Assembléia
2h Encerramento

Veja a lista dos projetos priorizados
pelo governo para votação no Plenário

PL 30/07 – Dispõe sobre a Polí-
tica Estadual de Incentivo à Ino-
vação Tecnológica.
PL 598/07 – Regulariza o ressar-
cimento da Cemig Distribuição
S.A. por gastos com a execução
do Programa de Eletrificação Ru-
ral do Noroeste do Estado.
PL 755/07 – Altera regras de
qualificação e funcionamento das
Organizações da Sociedade Civil
de Interesse Público (Oscips).
PL 1.584/07 – Muda a Lei 14.941,
de 2003, no que trata do Imposto
sobre Transmissão Causa Mortis e
Doação de Quaisquer Bens ou Di-
reitos (ITCD), como hipóteses de
incidência, definição de alíquotas
e de isenção.
PL 1.585/07 – Autoriza o Exe-
cutivo a reduzir a carga tributá-

ria de materiais elétricos e de
construção, iogurtes, leites fer-
mentados e produtos destinados
a órgãos públicos e hospitais,
entre outros pontos.
PL 1.615/07 – Estabelece o Pla-
no Plurianual de Ação Governa-
mental (PPAG) para o período
2008–2011.
PL 1.616/07 – Dispõe sobre o
Orçamento do Estado para 2008,
estimando a receita e fixando a
despesa em R$ 35,59 bilhões.
PL 1.676/07 – Autoriza o Tribu-
nal de Justiça Militar a suplemen-
tar seu orçamento para 2007 em
R$ 1.324.247,00.
PL 1.677/07 – Altera a legisla-
ção relativa ao Acordo de Resul-
tados e ao Prêmio por Produti-
vidade no âmbito do Poder Exe-

cutivo. É motivo de divergência
e pode ficar para 2008.
PL 1.737/07 – Autoriza o Tribu-
nal de Justiça a abrir
suplementação  de  R$
141.971.144,65 – valor elevado
para R$ 161.971.144,65 por
meio de emenda do governador.
PL 1.738/07 – Autoriza a aber-
tura de crédito suplementar ao
Orçamento do Estado em favor
do Ministério Público no valor
de R$ 47.628.862,12.
PL 1.760/07 – De autoria do Tri-
bunal de Contas, cria 39 cargos
no quadro dos Serviços Auxilia-
res da secretaria da instituição.
PL 1.770/07 – Altera as Leis De-
legadas 120, 123, 174 e 175, de
2007, e a Lei 11.456, de 1994.
As mudanças propostas afetam,

entre outros órgãos, as Secreta-
rias de Estado de Desenvolvimen-
to Social e de Fazenda e a Junta
Comercial, além do Grupo de Di-
reção e Assessoramento do Qua-
dro Geral de cargos de provimen-
to em comissão.
PL 1.805/07 – Cria a Assessoria
Técnico-Consultiva na estrutura da
Secretaria de Estado de Governo.
PL 1.854/07 – Altera várias leis
delegadas que tratam da política
remuneratória de servidores do
Executivo.
PL 1.876/07 – Concede reajuste
as servidores do Instituto Esta-
dual do Patrimônio Histórico e
Artístico de Minas Gerais (Iepha).
PL 1.879/07 – Autoriza o Exe-
cutivo a contratar empréstimo
com o Banco Mundial.


