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Debate sobre acidentes rodoviários e
visita de suecos são destaques de hoje
As Comissões de Saúde

e de Transporte, Comunicação
e Obras Públicas realizam reu-
nião conjunta hoje, às 9h30,
para debater os acidentes nas
rodovias do Estado. A reunião
será realizada no Plenarinho I
e foi solicitada pelos deputa-
dos Carlos Mosconi (PSDB) e
Gustavo Valadares (DEM).

De acordo com a justi-
ficativa dos deputados, nos

feriados de Natal e ano novo
os números de acidentes ro-
doviários no Brasil foram
alarmantes, sendo que Minas
Gerais foi o Estado que re-
gistrou o maior número de
ocorrências e o maior núme-
ro de vítimas fatais. Com a
audiência pública, eles pre-
tendem discutir as conse-
qüências dos acidentes nos
transportes e na saúde pú-

blica do Estado, inclusive
sob o ponto de vista orça-
mentário, avaliando até que
ponto a saúde arca com o
ônus da má gestão do siste-
ma de transporte.

Às 8h30, o presidente
Alberto Pinto Coelho (PP)
recebe o presidente do Par-
lamento da Suécia, Per
Westerberg, que faz visita
protocolar a Minas Gerais.

Outro destaque na agenda
de hoje é o lançamento da
Frente Parlamentar Antidro-
gas, que pretende lutar pela
prevenção, tratamento e
reinserção social dos de-
pendentes químicos e pelo
combate ao narcotráfico. A
solenidade de lançamento
da frente está marcada para
as 16 horas, no Teatro.
Agenda

Caravana do Expresso Cidadania chega a
Divinópolis, no Centro-Oeste do Estado

Estudantes de Divinópolis
participaram ontem das ativida-
des do Expresso Cidadania. Alu-
nos de quatro escolas da cidade
assistiram a palestras sobre par-
ticipação política e exercício
consciente do voto e tiveram a
oportunidade de fazer título de
eleitor e carteira de identidade.
O Expresso continua em
Divinópolis hoje, com atividades
de manhã e à noite. Página 2

Críticas à
transferência
da rodoviária
A transferência da Rodo-

viária de Belo Horizonte para o
Calafate recebeu inúmeras críti-
cas na reunião de ontem da Co-
missão de Defesa do Consumidor
e do Contribuinte. Deputados
defendem a criação de esta-
ções menores e avaliam a pos-
sibilidade de instalar uma comis-
são especial para discutir os im-
pactos da construção do novo ter-
minal na Região Oeste. A BHTrans
informou que a hipótese de
construção de terminais descen-
tralizados não está descartada,
mas vai depender da demanda
por passageiros. Página 3

Pedágio na MG-050
preocupa deputados
Deputados estão preo-

cupados com a possibilidade
de insatisfação dos usuários
da MG-050 com o pedágio que
começa a ser cobrado em ju-
nho. A rodovia liga Belo Ho-
rizonte ao Centro-Oeste do
Estado e foi repassada à ini-

ciativa privada por meio de
uma parceria público-priva-
da. A empresa responsável tem
obrigação de manter a via em
boas condições, mas ela não
deve ser duplicada, pelo me-
nos a princípio.
Página 7

Indenização
a parentes
de mortos
em cadeias
tem parecer
favorável

Página 5

Festa da cidadania: estudantes de Divinópolis participam de atividades para estimular o voto consciente

Guilherme Bergamini
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Estudantes de Divinópolis participam de
atividades para estimular voto consciente
“Quando fiz 16 anos,

me achava imaturo e não ti-
rei o título de eleitor”. As
palavras são do estudante
Aquiles de Assis Silva,do 2o

ano do ensino médio da Es-
cola Estadual Patronato Bom
Pastor. Membro da Associa-
ção Divinopolitana de Skate
(ADS), Aquiles, agora com 17
anos, foi um dos primeiros
alunos a tirar seu título de
eleitor na manhã de ontem,
durante as atividades do Ex-
presso Cidadania, que está
em Divinópolis, Centro-Oes-
te de Minas. O projeto é uma
realização da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais,
com o apoio de diversas ins-
tituições, e tem o objetivo
de estimular a participação
política e o exercício cons-
ciente do voto.

São dois dias de pales-
tras, oficinas de fotografia,
audiovisual e blog e votação
simulada. Os estudantes tam-
bém têm a oportunidade de
fazer carteira de identidade
e título de eleitor, assim
como Aquiles, que já sabe o
que é unir esforços em bus-

ca de um ideal. “Lutamos
pelo menos um ano para con-
seguir nossa pista de skate e
deu certo”, disse. O poder
público atendeu à reivindi-
cação, e ele e seus amigos
inaugurarão sua pista de
skate dia 30 de março.

Participaram do evento,
na manhã de ontem, 336 es-

Apenas 1,14% dos jovens da cidade são eleitores
Os últimos dados do Tri-

bunal Superior Eleitoral apon-
tam que, em Divinópolis, antes
do evento, apenas 1.663 elei-
tores eram menores de 18 anos,
o que representa 1,14% dos
146.158 eleitores do municí-
pio. Para mudar essa realida-
de, as atividades do Expres-
so Cidadania continuaram na
noite de ontem, entre 19h30
e 22 horas, e  hoje, também
nos dois períodos, com a par-
ticipação de outras quatro Es-
colas Estaduais: Armando No-
gueira Soares, Professor Chico
Dias, São Francisco de Paula e
Santo Tomaz de Aquino.

A estudante Bianca de
Souza, de 16 anos, que tem
três irmãos com mais de 18,
contou que sua mãe a incen-
tivou a tirar o título. “Fiquei

empolgada com a idéia de vir
para cá. Vim para tirar o títu-
lo e a carteira de identidade,
mas gostei muito do teatro e
das dicas que eles deram so-
bre a participação do jovem
na política”, disse. O consul-
tor da Assembléia Leo No-
ronha também procurou ani-
mar os jovens com sua fala,
que foi precedida pelo dire-
tor do foro eleitoral de Di-
vinópolis, juiz Núbio de Oli-
veira Parreiras. “É importan-
te que os jovens tenham voz.
Eles têm que se valer deste ins-
trumento que é o voto. Espe-
ramos que eventos desta na-
tureza se repitam, afirmou”.
Antes de Divinópolis, o Ex-
presso Cidadania passou por
Montes Claros, Uberaba e
Uberlândia. O projeto visita

ainda 13 municípios do in-
terior e envolverá quatro ci-
dades da Região Metropoli-
tana de Belo Horizonte.

São parceiros da Assem-
bléia no projeto o Tribunal
Regional Eleitoral de Minas
Gerais (TRE-MG) e a Secreta-
ria de Estado de Educação. A
iniciativa tem o apoio do Mi-
nistério Público Estadual, da
Secretaria de Estado de Espor-
te e Juventude, Cemig, Co-
pasa, Federação das Indústri-
as do Estado de Minas Gerais
(Fiemg), Serviço Social da In-
dústria (Sesi), União Nacio-
nal dos Estudantes (UNE),
União Estadual dos Estudan-
tes (UEE), União Brasileira
dos Estudantes Secundaristas
(Ubes) e União Colegial de
Minas Gerais – Belo Horizon-

te (UCMG). As atividades en-
volvem estudantes das esco-
las participantes do Programa
de Educação Afetivo-Sexual,
que é parte de um sistema ar-
ticulado pela Secretaria de Edu-
cação voltado para o incenti-
vo ao protagonismo juvenil.

O Expresso passa ainda por
Pouso Alegre (25 de março), Po-
ços de Caldas (27 de março), Pa-
tos de Minas (31 de março e 1º
de abril), Paracatu (3 de abril),
São João del-Rei (7 e 8 de abril),
Juiz de Fora (10 e 11 de abril),
Teófilo Otoni (15 de abril), Go-
vernador Valadares (17 e 18 de
abril) e Ipatinga (23 e 24 de
abril); e reúne estudantes de
Sabará, Lagoa Santa e Contagem
(28 e 29 de abril); sendo que o
evento final acontece em Belo
Horizonte, no dia 30 de abril.

 Guilherme Bergamini

O estudante Aquiles de  Assis  Silva, 17 anos,  saiu do Expresso Cidadania com o título de eleitor nas mãos

tudantes. Entre eles, 68 ti-
raram o título de eleitor e
60, a carteira de identida-
de. O ator e produtor cir-
cense Marcos Frota, mes-
tre-de-cerimônias do pro-
jeto, animou os jovens e
reforçou a importância da
participação política. Em
Divinópolis, as atividades

acontecem, nos turnos da
manhã e da noite, no Ginásio
Poliesportivo, em horário nor-
mal de aula, como atividade
letiva. Pela manhã, entre 8 e
12 horas, participaram alunos
das Escolas Estaduais Enge-
nheiro Pedro Magalhães, Lauro
Epifanio, Patronato Bom Pas-
tor e Vicente Mateus.
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Deputados criticam a transferência
da rodoviária de BH para o Calafate
A transferência da Ro-

doviária de Belo Horizonte
para o Bairro Calafate foi con-
denada pelos deputados da
Comissão de Defesa do Con-
sumidor e do Contribuinte e
dividiu a opinião dos convi-
dados que participaram on-
tem de audiência pública para
debater o assunto. O deputa-
do Délio Malheiros (PV), au-
tor do requerimento para a
realização da reunião, susten-
tou que o projeto tem incoe-
rências jurídicas e técnicas.

Segundo ele, parte do
terreno que seria utilizado
para as obras é do Estado, que
não encaminhou à Assembléia
pedido de autorização legis-
lativa para a doação do imó-
vel. Délio Malheiros defendeu
a construção de terminais
menores e descentralizados.
“A construção de um grande
terminal vai apenas deslocar
o problema para outra re-
gião”, afirmou.

A defesa do projeto foi
feita pelo assessor da Presi-
dência da BHTrans, Ricardo
Lott. Ele informou que a des-
centralização dos terminais
não está descartada. Segundo
ele, foram feitos estudos para
a construção de três terminais,
iniciando pelo Calafate. A
construção dos outros dois
ficaria condicionada à exis-
tência de demanda.

Ricardo Lott também
acredita que o movimento no
Centro da cidade ocorre mui-
to mais em função dos deslo-
camentos urbanos que dos
usuários da rodoviária. Hoje,
25 mil passageiros transitam
pelo terminal durante todo o
dia, enquanto o tráfego na
região central é de cerca de
1,5 milhão de pessoas por dia.

O procurador-geral da
Câmara Municipal de Belo
Horizonte, Frederico Stefano
de Oliveira Arrieiro, também
defendeu o projeto. Ele dis-
se que uma comissão espe-
cial foi criada no Legislativo
municipal para estudar a si-
tuação da rodoviária e, de-

pois de várias discussões,
concluiu pela apresentação do
projeto de lei para a constru-
ção do novo terminal.

Para o presidente da
Associação SOS Bairros, Gui-
lherme Neves, a preocupação
maior dos moradores é com
a remoção das famílias e os
valores das indenizações,

que ficará a cargo da empre-
sa que vencer a licitação para
ser a nova concessionária da
rodoviária. “Estão transferin-
do para uma empresa priva-
da uma questão que é so-
cial”, indignou-se.

A diretora de Cidades
do Instituto dos Arquitetos
do Brasil (IAB), Jurema

Marteleto Rugani, também
não acredita que a Região
Oeste seja a mais indicada
para abrigar o novo terminal.
Ela lembrou que essa região é
tradicionalmente residencial
e possui gargalos, como o
Departamento de Infantaria
do Prado e o Parque de Ex-
posições da Gameleira.

ALMG pode criar comissão especial
O deputado Alencar da

Silveira Jr. (PDT) quer criar uma
comissão especial na ALMG
para estudar os impactos da
transferência da rodoviária
para o Calafate e fiscalizar a
utilização do atual terminal
após sua desativação. Ele afir-
mou que o prefeito Fernando
Pimentel (PT) está deixando
um problema para o seu su-
cessor e que a transferência é
inoportuna. “Encerro minha
vida pública se a rodoviária
for para o Calafate”, anunciou.

A criação da comissão
especial teve o apoio de to-
dos os deputados presentes à
reunião. O deputado Antônio
Júlio (PMDB) criticou que o

plano de remoção dos mora-
dores fique a cargo da con-
cessionária. O deputado
Walter Tosta (PMN) disse que
vai convocar os moradores
para uma nova reunião, que
será marcada para dar conti-
nuidade ao assunto. O depu-
tado Fábio Avelar (PSC) tam-
bém acredita que o projeto é
inoportuno e que a constru-
ção do novo terminal vai ape-
nas transferir um problema.
Pareceres – Foram aprovados
pareceres de 2º turno de dois
projetos, que estão agora
prontos para serem analisados
pelo Plenário. O Projeto de Lei
(PL) 973/07, dos deputados
Fábio Avelar (PSC) e Adalclever

Lopes (PMDB), disciplina a
medição individualizada do
consumo de água nos prédios
e condomínios do Estado.

Já o PL 1.233/07, do
deputado Jayro Lessa (DEM),
determina que as administra-
doras de cartões de crédito
que atuam no Estado ficarão
obrigadas a incluir suas infor-
mações cadastrais nas corres-
pondências enviadas aos cli-
entes. Leia mais na internet
Presenças – Deputados
Délio Malheiros (PV), presi-
dente; Carlos Pimenta (PDT),
vice; Antônio Júlio (PMDB),
Walter Tosta (PMN), Fábio
Avelar (PSC) e Alencar da
Silveira Jr. (PDT).

Reclamações de moradores da Região Oeste de BH motivaram reunião da Comissão de Defesa do Contribuinte

Lia Priscila
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CCJ analisa projeto que regulamenta
cobrança em estacionamentos privados
O Projeto de Lei (PL)

1.660/07, que estabelece regras
para a cobrança de estaciona-
mento de veículos, passou on-
tem pela Comissão de Consti-
tuição e Justiça. De autoria do
deputado Célio Moreira (PSDB),
o projeto recebeu parecer pela
constitucionalidade do relator,
deputado Hely Tarqüínio (PV),
que apresentou duas emendas.
A proposta segue agora para a
Comissão de Defesa do Consu-
midor e do Contribuinte, para
parecer de 1o turno.

O PL 1.660/07 obriga os
estacionamentos a manter re-
lógios visíveis nos locais de
entrada e saída e placas com
os valores correspondentes ao
tempo de permanência dos ve-
ículos. Determina, ainda, que
a cobrança pelo serviço seja
feita de forma fracionada, con-
siderando-se como fração ini-
cial o tempo de 15 minutos,
sendo 30 minutos e 45 minu-
tos as frações subseqüentes.

No parecer, o relator res-
salta a importância da maté-
ria, lembrando que o Código
de Defesa do Consumidor de-
termina que preços de produ-
tos e serviços sejam informa-
dos com correção, clareza, pre-
cisão, ostensividade e
legibilidade. “Não havendo
fraciona-mento da hora, o
usuário do serviço de estaci-
onamento, por falta de opção,
fica obrigado a pagar pela
hora, mesmo que tenha utili-
zado o serviço em fração de
minutos”, explica o relator.

Das emendas apresenta-
das, a  nº 1 suprime o artigo
6º do projeto, que prevê pra-
zo para regulamentação da
matéria pelo Executivo – o
que, segundo o parecer, é in-
vasão de competência. Já a
emenda nº 2 muda o artigo
2º da proposição, que isenta
o consumidor da cobrança se
houver descompasso entre as
horas registradas na entrada
e na saída do veículo, medi-
da que configuraria interven-
ção do Estado na atividade

econômica de particulares.
Ainda de acordo com o

relator, a questão das penali-
dades previstas pelo projeto
poderão ser analisadas com
mais profundidade pela Comis-
são de Defesa do Consumidor.
Minas Comunica – Também
recebeu parecer pela consti-
tucionalidade o PL 2.096/08,
do governador, que autoriza
o Executivo a contratar ope-
ração de crédito com o Ban-
co Interamericano de Desen-
volvimento (BID) destinada
ao financiamento do Progra-
ma de Universalização do
Acesso a Serviços de Teleco-
municações em Minas Gerais
(Minas Comunica), no limite
de até US$ 50 milhões.

O relator foi o presiden-
te da comissão, deputado
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB).
Segundo o seu parecer, o pro-
jeto está de acordo com as
normas previstas na legislação
federal, e o impacto da ope-
ração será analisado pela Co-
missão de Fiscalização Finan-
ceira e Orçamentária.

Celular pode ser proibido
em posto de combustível

Também recebeu parecer
pela legalidade o PL 2.015/08,
do deputado Wander Borges
(PSB), que pretende proibir o uso
de aparelhos celulares em postos
de combustível. O projeto deter-
mina que os postos deverão afi-
xar placas sobre a proibição pró-
ximo às bombas de abastecimen-
to e prevê penalidades em caso
de descumprimento da norma.

 O relator, deputado
Delvito Alves (DEM), apresentou
a emenda nº 1, para uniformizar
as penalidades aplicadas pelo
descumprimento da lei.
Pedidos de vista – Pareceres
de dois projetos receberam
pedidos de vista. Um deles
foi  sobre o PL 1.022/07, da
deputada Elisa Costa (PT). O
relator, deputado Neider
Moreira (PPS), concluiu pela
constitucionalidade, na for-
ma do substitutivo nº 1, que
apresentou. O projeto propõe

mecanismos de descentralização
da Lei de Incentivo à Cultura.

Também recebeu pedido
de vista o PL 2.162/08, do de-
putado Vanderlei Miranda
(PMDB), que regula a celebração
de termo de parceria entre o po-
der público e entidades qualifi-
cadas como organização da so-
ciedade civil de interesse públi-
co (Oscips). O relator, deputado
Dalmo Ribeiro Silva, concluiu pela
constitucionalidade do texto.
Doação de imóveis – Os de-
putados aprovaram ainda pa-
receres pela constitucio-
nalidade de dois projetos de
doação de imóveis. Leia mais
na internet
Presenças – Deputados Dalmo
Ribeiro Silva (PSDB), presiden-
te; Delvito Alves (DEM), Hely
Tarqüínio (PV), Neider Moreira
(PPS), Sargento Rodrigues
(PDT), Sebastião Costa (PPS)
e Almir Paraca (PT).

A CCJ também analisou ontem de manhã o projeto de financiamento do programa Minas Comunica

 Lia Priscila
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Indenização a famílias de presos mortos
em incêndios recebe parecer favorável
A Comissão de Direitos

Humanos da Assembléia Le-
gislativa de Minas Gerais apro-
vou ontem parecer favorável de
1º turno ao Projeto de Lei (PL)
1.978/08, do governador, que
garante indenização às famí-
lias dos presos mortos nos in-
cêndios das cadeias de Ponte
Nova e Rio Piracicaba. Nas oca-
siões, 33 pessoas morreram
queimadas e asfixiadas.

O parecer, feito pelo
deputado Durval Ângelo (PT),
recebeu uma emenda que ele-
va para um salário mínimo a
pensão mensal a ser paga aos

familiares. A proposta original
do Executivo era de 2/3 do
salário mínimo. A emenda tam-
bém dobra o valor da com-
pensação, que passará de
R$20 mil para R$40 mil.

Segundo o relatório, fi-
cou comprovada a responsa-
bilidade do Estado nos dois
episódios de violência. “As
chacinas denunciam as ma-
zelas das condições de guar-
da de presos nas unidades da
Polícia Civil do Estado: edi-
ficações adaptadas, sem con-
dições de segurança; polici-
ais civis desviados de suas

funções para atividades para
as quais não estão capacita-
dos; celas superlotadas, com
pouca ou nenhuma condição
de salubridade; guarda de
presos sem prestação de as-
sistência psicossocial, jurí-
dica e educacional, o que
afronta o disposto na legis-
lação de execução penal vi-
gente”, diz o parecer. Além
disso, a situação precária do
sistema carcerário em Minas
é de conhecimento do Exe-
cutivo, segundo o relator.
“Desde a CPI Carcerária de
1997, esta Casa vem denun-

ciando a impossibilidade de
implemen-tação de uma po-
lítica de segurança pública
eficaz enquanto perdurar a
convivência de um sistema
prisional administrado pelo
sistema de defesa social”,
comenta Durval Ângelo.
Prioridades – De acordo com
o projeto, o governo fica au-
torizado a indenizar os depen-
dentes das vítimas. Pela or-
dem, terão direito a receber:
cônjuge ou companheira, fi-
lho menor de 18 anos, pais e
irmão menor de 18 anos. A
pensão será paga, no máximo,
até a data em que a vítima com-
pletasse 65 anos de idade. O
projeto prevê ainda acordo
para o pagamento dos benefí-
cios a familiares que já tenham
ingressado em juízo, com en-
cerramento dos processos.
Mortes – O incêndio na cadeia
de Ponte Nova, na Zona da
Mata, ocorreu em 27 de agos-
to de 2007, quando 25 pre-
sos morreram. Na época, a
unidade contava com apenas
um policial civil e dois mili-
tares na vigília dos 186 pre-
sos. Vinte e três pessoas – 22
detentos e um servidor públi-
co – foram indiciados pelas mor-
tes. Em Rio Piracicaba, na Re-
gião Central, a tragédia aconte-
ceu em 1º de janeiro deste ano.
Presenças – Deputados
Durval Ângelo (PT), presiden-
te; João Leite (PSDB) e Luiz
Tadeu Leite (PMDB).

Audiência pretende debater atividades
turísticas na Estrada Real e sua preservação

A Comissão de Cultura
da Assembléia Legislativa de
Minas Gerais aprovou, em reu-
nião realizada ontem, reque-
rimento da deputada Gláucia
Brandão (PPS) que pede a re-
alização de audiência conjun-
ta com a Comissão de Turis-
mo, Indústria, Comércio e
Cooperativismo para discutir
as ações realizadas pelo poder

público e pela sociedade em
favor da Estrada Real. O obje-
tivo é promover a preservação
da cultura, do acervo históri-
co e do turismo no complexo.

Na reunião, foi aprova-
do ainda outro requerimento
da deputada pedindo a reali-
zação de audiência para de-
bater as ações existentes para
valorizar, divulgar e incenti-

var as atividades culturais nas
escolas estaduais.
Orquestra – O deputado Pau-
lo Guedes (PT) também teve
requerimento aprovado em que
pede a realização de audiên-
cia para discutir o Projeto de
Lei (PL) 1.328/07, que decla-
ra a Orquestra Sinfônica de
Minas Gerais patrimônio his-
tórico e cultural do Estado.

Foram aprovadas ou-
tras sete proposições que
dispensam a aprovação do
Plenário da ALMG.
Presenças – Deputadas
Gláucia Brandão (PPS),
presidente; Maria Lúcia
Mendonça (DEM) e Rosân-
gela Reis (PV) e o deputa-
do Dimas Fabiano (PP),
vice-presidente.

 Deputados querem que o governo indenize os familiares dos presos

Lia Priscila
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Cipe S. Francisco consulta parceiros
para definir agenda de trabalhos

A definição de uma
agenda para a Cipe São Fran-
cisco foi o principal assunto
da reunião realizada ontem
entre os deputados componen-
tes da comissão e as entida-
des parceiras. Cada participan-
te trouxe sugestões de temas
e ações para a Comissão Inte-
restadual Parlamentar de Estu-
dos para o Desenvolvimento
Sustentável da Bacia do Rio
São Francisco, na reunião co-
ordenada inicialmente pelo
deputado Gil Pereira (PP) e
depois por Fábio Avelar (PSC).

Dos dez deputados titu-
lares e suplentes da Cipe, sete
compareceram ao debate.
Carlos Pimenta (PDT) disse que
fez uma expedição de 15 dias
pelo trecho nordestino do Rio
São Francisco e formou opi-
nião contrária ao projeto de
transposição. O petista Paulo
Guedes criticou a severidade
das autoridades com as agres-
sões dos pobres ao meio am-
biente e sua benevolência com
os grandes poluidores.

Fábio Avelar (PSC), por
sua vez, disse que o projeto de
transposição do São Francisco

tem sido exaustivamente dis-
cutido na Cipe e fora dela, e
que as análises demonstram que
o projeto é uma “aberração
técnica” e não vai resolver o
problema do semi-árido, que
pode ser enfrentado de maneira
muito mais eficiente com as
propostas da Codevasf.

Almir Paraca (PT) de-
fendeu o projeto das
barraginhas que a Codevasf
está executando: “O manejo
correto da água está intima-
mente ligado com o manejo
correto do solo”, afirmou o de-
putado, defendendo a
integração das barraginhas
com as curvas de nível para
abastecer os lençóis freáticos.

O deputado Ruy Muniz
(DEM) pediu que a Cipe envie
carta ao presidente da Câma-
ra dos Deputados, Arlindo
Chinaglia, para marcar logo a
reunião para discutir a ques-
tão do São Francisco. O de-
putado Gil Pereira convocou
uma reunião interna da Cipe
para o dia 1º de abril e ou-
tra, geral, com a presença das
entidades parceiras, para o
dia 15 de abril.

O coordenador do pro-
jeto Manuelzão, Apolo Heringer
Lisboa, resumiu os atos mais
recentes de mobilização dos
ambientalistas para defender
o Rio São Francisco. “A cara-
vana do São Francisco defen-
de uma proposta conciliató-
ria que deve ser assumida pela
Cipe São Francisco: permitir
a adução de 9 metros cúbi-
cos por segundo para abas-
tecer as cidades de Per-
nambuco e Paraíba. Não se
trata do eixo Leste. O eixo
Norte seria definitivamente
cancelado”, propôs.

Patrícia Boson, da
Fiemg, enumerou uma pauta
para Cipe, começando com uma
agenda de recomposição da
própria comissão, que ainda
não designou os deputados
dos demais Estados. Ela suge-
riu também uma aproximação
com o Comitê da Bacia
Hidrográfica do São Francis-
co, com a definição de uma
pauta de saneamento em co-
mum, e uma ação parlamentar
para assegurar recursos para
projetos no São Francisco.
Leia mais na internet

Comissão quer
debater dívidas
de fazendeiros

O endividamento dos
produtores rurais mineiros deve
ser tema de debate na Comis-
são de Política Agropecuária e
Agroindustrial. Em reunião re-
alizada ontem, a comissão apro-
vou requerimento de seu presi-
dente, deputado Vanderlei
Jangrossi (PP), para a realiza-
ção de audiência pública sobre
o assunto. Jangrossi justifica
que o problema se arrasta há vá-
rios anos, e que a principal al-
ternativa de solução é a elabo-
ração de políticas públicas para
o setor, hoje desamparado.

Também foi aprovado re-
querimento da comissão para
uma visita técnica à Comissão
de Agricultura, Pecuária, Abas-
tecimento e Desenvolvimento
Rural da Câmara dos Deputa-
dos, com o objetivo de deba-
ter o endividamento. O reque-
rimento prevê ainda visita à
Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável
da mesa Casa, para discutir as
mudanças na legislação
ambiental referentes às áreas
de restrição de uso no meio
rural (área de preservação per-
manente e reserva legal).
Terras devolutas – A comissão
aprovou ainda pareceres de tur-
no único às Mensagens 155/08
e 166/08, ambas do governa-
dor, encaminhando processos
rurais de alienação ou conces-
são de terras devolutas pelo Iter.
O parecer do deputado Padre
João (PT), lido pelo deputado
Antônio Carlos Arantes (PSC),
opina pela apresentação de um
Projeto de Resolução (PRE)
para a Mensagem 155/08, com
13 processos nos municípios
de Indaiabira, Montezuma, Rio
Pardo de Minas e Santo Antô-
nio do Retiro. E Arantes opi-
nou pela apresentação de um
PRE para a Mensagem 166/08,
com 17 beneficiados nos mu-
nicípios de Fronteira dos Va-
les, Rio Pardo de Minas e San-
to Antônio do Retiro.
Presenças – Deputados Getú-
lio Neiva (PMDB); Antônio
Carlos Arantes (PSC) e Chico
Uejo (PSB).

A reunião de ontem da Cipe São Francisco contou com a participação de sete deputados da comissão

 Alair Vieira
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Deputados querem melhorias na MG-050
antes implantação de pedágio na rodovia

Riscos de acidentes e
lentidão no tráfego são situ-
ações inaceitáveis para um
usuário de rodovia pedagiada.
Com esses argumentos, depu-
tados que participaram da au-
diência pública realizada pela
Comissão de Transporte, Comu-
nicação e Obras Públicas da
Assembléia Legislativa de Minas
Gerais alertaram para as defici-
ências da rodovia MG-050,
onde o pedágio começa a ser
cobrado em 13 de junho deste
ano. A reunião aconteceu on-
tem, com a presença de repre-
sentantes do Governo do Esta-
do, do Departamento de Estra-
das de Rodagem (DER/MG) e da
empresa Nascentes das Gerais,
concessionária da rodovia.

A MG-050 liga a BR-
262, em Betim, a São Sebas-
tião do Paraíso, no Sul do
Estado. Dos 406 quilômetros
de extensão, 345 quilômetros
em Minas serão administrados
pela Nascentes das Gerais pe-
los próximos 25 anos, pror-
rogáveis por mais 10. A ro-
dovia terá seis pontos de
pedágio, ou seja, um a cada
57,5 quilômetros, em média.
O preço, em dezembro de
2005, quando foi assinado o
contrato, foi estipulado em
R$ 3,00, mas esse valor ain-
da será corrigido pelo IPCA.
Até fevereiro de 2008, essa
correção elevava o preço para
R$ 3,26, segundo índices di-
vulgados pelo IBGE.

O deputado Doutor
Rinaldo (PSB), autor do reque-
rimento para a reunião, disse
que há diversos pontos da es-
trada que precisam de obras
com urgência. Ele citou os cer-
ca de 15 entroncamentos pró-
ximos à cidade de Divinópolis,
alertando para os riscos de aci-
dentes. A ligação da rodovia
com o distrito industrial do
município foi lembrada por ele
e pelo deputado Domingos
Sávio (PSDB) como um local de
extremo perigo.
Duplicação – Os parlamenta-
res reivindicaram também a
duplicação completa da MG-
050. “A estrada dá medo; é
muito trânsito e há poucos
locais de ultrapassagem”, afir-

mou o vice-presidente da Co-
missão, deputado Juninho Ara-
újo (PSB). Na impossibilidade
da duplicação no curto prazo,
os deputados pediram pelo
menos que sejam construídas as
chamadas “terceiras pistas” nos
locais mais movimentados,
como o trecho entre Divinópolis
e Betim e na região de São Se-
bastião do Paraíso.

Já o deputado Ivair No-
gueira (PMDB) cobrou a ins-
talação de balanças para evi-
tar a degradação do asfalto,
como ocorreu com a Rodovia
Fernão Dias. O deputado An-
tônio Carlos Arantes (PSC)
concordou que podem ocor-
rer problemas de insatisfação
por parte dos usuários.

PPP é considerada estratégica para o governo
Apesar dos alertas, os

parlamentares fizeram elogios
à iniciativa do Governo do Es-
tado em celebrar a primeira
Parceria Público-Privada (PPP)
de Minas. “Ela não pode dar
errado, é uma vitrine para o
governo”, resumiu o deputa-
do Neider Moreira (PPS).

O contrato de concessão
com a empresa Nascente das
Gerais inclui, além da solução
rodoviária, a preservação
ambiental e a integração soci-
al da comunidade ao redor da
estrada. O diretor-executivo da
concessionária, José Roberto
Ometto, informou que a empre-
sa já ofereceu treinamento para
600 professores de 86 escolas,
além de cursos de educação
para o trânsito para 21 mil alu-
nos do ensino fundamental. O
contrato prevê também que a Nas-
cente das Gerais deverá desenvol-
ver ações para manter a rodovia
limpa, sinalizada e com o mato
nas margens aparado. Determina
ainda que a concessionária terá o
dever de preservar as nascentes e
mananciais em suas imediações.
Obras – Em termos de seguran-
ça rodoviária, o diretor infor-
mou que já foram construídos

3.400 metros de “terceira fai-
xa”, 40 quilômetros de repa-
ros no asfalto, 90 quilômetros
de recapeamento e 10 mil
metros de defensas laterais,
barras que protegem os veí-
culos de despencarem em ri-
banceiras. Considerando que
a realidade de hoje não será
a mesma daqui a 25 anos, a
planilha de obras previstas no

Willian Dias

contrato de concessão pode
ser revista, garantiu a coor-
denadora da PPP por parte do
DER/MG, Ana Paula Duarte
Mendes. Íntegra na internet.
Presenças – Deputados
Gustavo Valadares (DEM), pre-
sidente; Juninho Araújo (PSB),
vice; Paulo Guedes (PT), Dou-
tor Rinaldo (PSB), Antônio
Carlos Arantes (PSC), Neider

Moreira (PPS), Ivair Nogueira
(PMDB), Domingos Sávio
(PSDB) e Paulo Cesar (PDT).
Além das personalidades cita-
das na matéria, participaram o
secretário de Desenvolvimento
Econômico de Divinópolis,
Élson Penha Silva; e o diretor-
executivo da Associação Co-
mercial e Industrial de
Divinópolis, Márcio Mourão.

Convidados debateram instalação de pedágios em rodovias de Minas
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Cidadania
O deputado Almir Paraca (PT)
ressaltou a mobilização de inú-
meros setores da sociedade
para o lançamento do progra-
ma Territórios da Cidadania
no Norte de Minas. O progra-
ma, lançado pelo Governo
Federal, pretende promover
o desenvolvimento sustentá-
vel no interior do País. Para
o parlamentar, as ações exi-

gem ampla participação do
poder público, do setor pro-
dutivo e da sociedade civil,
além da discussão que ori-
ente a divisão de responsa-
bilidades entre setores. “A
metodologia atual preconi-
za que 50% das responsabi-
lidades sejam do poder pú-
blico e que o restante fique
com produtores e entidades
civis”, esclareceu o deputa-

do. Paraca ilustrou a urgên-
cia do programa com a situ-
ação do Noroeste de Minas,
que para ele é de grande
desequilíbrio. “A região fica
no entorno do Distrito Fe-
deral e, enquanto a capital
do País apresenta qualidade
de vida elevada, o noroeste
mineiro assiste a deficiênci-
as nos serviços básicos de
saúde”, avaliou o parlamentar.

Invasões
Para o deputado Doutor Viana
(DEM), o Governo Federal pre-
cisa encarar com seriedade as
invasões promovidas pelos tra-
balhadores rurais sem-terra a
propriedades privadas. O par-
lamentar citou a interdição da
Ferrovia Vitória-Minas em Res-
plendor, no Vale do Rio Doce,
como exemplo de desordem
que ficou impune. A manifes-

tação, realizada em 10 de mar-
ço, condenava a instalação da
indústria Aracruz Celulose na
região. Viana garantiu que
não é contrário às reivindica-
ções, mas exige que elas não
se externalizem por meio de
violência e depredação. Dou-
tor Viana tratou ainda do lan-
çamento da Frente Parlamen-
tar da Indústria Têxtil, no qual
ele esteve presente. O evento

reuniu deputados de todo o
Brasil, em 12 de março, no
Distrito Federal, com o obje-
tivo de reagir à “invasão do
império chinês” ao mercado
brasileiro. Em aparte, o depu-
tado Dalmo Ribeiro Silva
(PSDB), que acompanhou
Viana no evento realizado em
Brasília, reforçou a mensagem
de apoio à indústria têxtil
brasileira.

Epidemias
Em viagem ao Vale do Jequi-
tinhonha como representan-
te da Comissão de Saúde, o
deputado Carlos Pimenta
(PDT) afirmou que doenças
que deveriam estar erradicadas
têm se tornado problemas na
região. Em Almenara, por
exemplo, o parlamentar en-
controu casos de hanseníase,
para a qual existem medica-

mentos e tratamento disponí-
veis. O caso mais grave, no
entanto, ocorre em Pedra Azul,
onde foram notificados mais
de mil casos de dengue este
ano. “O problema no municí-
pio é de saneamento básico”,
afirmou. Em aparte, o depu-
tado Luiz Tadeu Leite (PMDB)
informou que a Comissão de
Direitos Humanos aprovou re-
querimento para a criação de

mais duas varas criminais em
Montes Claros. A implantação
das varas pretende diminuir a
impunidade, já que crimino-
sos têm sido liberados sem
julgamento. Pimenta tratou
ainda da necessidade de
obras na BR-367, no trecho
entre Capelinha e Araçuaí e
em Salto da Divisa. Ele pre-
tende solicitar audiência
pública sobre o tema.

Segurança
O deputado Sargento Ro-
drigues (PDT) manifestou sua
preocupação com a falta de
atenção do Governo do Esta-
do ao programa Lares Gerais
– Segurança Pública. Segun-
do Rodrigues, o programa foi
proposto por ele em junho de
2004, e visa construir casas
populares para servidores da
área de segurança pública. O
parlamentar advertiu que a

burocracia e a falta de inves-
timentos impedem o cresci-
mento do programa, e isso
gera a frustração dos servido-
res. “Há 19,3 mil servidores
inscritos e apenas 373 foram
atendidos. São necessários
mais recursos e a eliminação
de entraves que prejudicam o
andamento do programa”,
considerou o deputado. Ele
criticou a exigência de que o
nome do policial ou bombei-

ro não esteja nos serviços de
proteção ao crédito e a ne-
cessidade de deslocamento
do candidato a Belo Horizon-
te para a entrevista de avali-
ação. “Estas entrevistas po-
deriam ser descentralizadas.
Quanto à exigência de não
terem nome no SPC/ Serasa,
o governo já se comprome-
teu a mudar a regra. Contu-
do, ainda esbarramos na de-
mora”, encerrou.
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Reunião Extraordinária (9 horas)
Destina-se a apreciar a mesma pauta da Reunião Ordinária.

Reunião Ordinária (14 horas)
Veto Parcial à Proposição de Lei 18.197
Do governador, que altera dispositivos da legislação tributária do Esta-
do. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 18.250
Do governador, que dispõe sobre o incentivo à inovação tecnológica no
Estado. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 18.251
Do governador, que institui a política estadual de incentivo à utilização
de sementes selecionadas nas propriedades que se dedicam à agricultura
familiar. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 18.256
Do governador, que dispõe sobre a qualificação de pessoa jurídica de
direito privado como organização da sociedade civil de interesse público
(Oscip). Discussão em turno único (faixa constitucional)

PL 342/07
Do deputado Doutor Viana, que estabelece diretrizes para facilitar o
acesso de pessoa portadora de deficiência física, visual ou com mobilida-
de reduzida em espaço público. Prosseguimento da votação em 1º turno

PLC 37/07
Do governador, que extingue cargos de provimento em comissão na
Advocacia-Geral do Estado. Votação em 1o turno

PL 89/07
Do deputado Alencar da Silveira Jr., que proíbe a venda e o consumo de

ORDEM DO DIA

Projeto de modificação das atribuições da
Copasa é recebido na Reunião Ordinária
Foi recebida, na Reu-

nião Ordinária de Plenário de
ontem, mensagem do gover-
nador que encaminha à ALMG
o Projeto de Lei 2.164/08,
que altera a Lei 13.663, de
2000, que dispõe sobre as
competências, atribuições e
autorizações da Copasa.

Também foram recebidas
em Plenário outras três men-
sagens do governador. Uma
delas requer desarquivamento
do PL 3.446/06, que trata de
doação de imóvel ao municí-
pio de Uberlândia; outra en-
caminha o PL 2.166/08, que
troca o nome de escola esta-
dual; e uma terceira encami-
nha o PL 2.165/08, que re-
gulariza situação de imóvel
doado à União.

O Projeto de Lei 2.164/
08, que trata da Copasa, altera
dois artigos da Lei 13.663. Ele
acrescenta ao artigo 1º o pará-
grafo 2º, segundo o qual a Copasa
poderá utilizar recursos e pes-
soal próprios ou de terceiros na
execução de suas atividades.

Dois incisos foram
acrescentados ao artigo 3º. O
inciso V autoriza a Copasa a
participar, majoritária ou
minoritariamente, em outras
sociedades com objetivos so-
ciais semelhantes ou correla-
tos, mediante deliberação do
seu conselho de administra-
ção. Já o inciso VIII autori-
za a Copasa a exercer suas
atividades, direta ou indire-
tamente, por intermédio de
sociedade por ela constituí-

da ou de que venha a partici-
par, majoritária ou mino-
ritariamente, mediante delibe-
ração do seu conselho de ad-
ministração.

De acordo com a men-
sagem do governador, as mo-
dificações têm o objetivo de
facilitar e otimizar o trabalho
da Copasa, principalmente
quando se trata da adequada
disposição do lixo urbano,
doméstico e industrial.
Pronunciamentos – O depu-
tado Carlin Moura (PCdoB)
assumiu a palavra ao final da
Reunião Ordinária para pres-
tar homenagem ao vereador
Paulo Rogério Santos, de Juiz

de Fora, que faleceu. Ele tam-
bém afirmou que a eventual
aliança entre PT e PSDB em
Belo Horizonte não pode ser
considerada um fato consu-
mado e leu artigo do empre-
sário Vittorio Medioli, publi-
cado no jornal O Tempo de 4
de março, em que são
criticadas as políticas tarifária,
tributária e de investimentos
do governo mineiro.

O deputado Getúlio
Neiva (PMDB) também solici-
tou a palavra para comentar
pesquisa eleitoral em Teófilo
Otoni,  mas ressalvou que não
é candidato a prefeito na cida-
de. Ele defendeu a votação de

nova proposta de ICMS Solidá-
rio, que redistribui parte da ar-
recadação desse imposto, be-
neficiando municípios com me-
nor receita per capita.

Neiva também afirmou
que os 48 processos de
improbidade administrativa
impetrados contra ele pelos
promotores públicos não são
válidos, uma vez que o próprio
Supremo Tribunal Federal já
confirmou que esse tipo de cri-
me só se aplica a funcionários
públicos, e não a agentes po-
líticos. Contra esses, só seria
admissível a acusação de cri-
me de responsabilidade, se-
gundo o parlamentar.

Deputados na Reunião Ordinária de ontem: governador encaminhou quatro mensagens com projetos

 Alair Vieira
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bebida alcoólica no Mineirão em dias de jogo. Votação em 1º turno

PL 521/07
Do deputado Dinis Pinheiro, que autoriza reversão de imóvel de proprie-
dade do Estado no município de Passa-Tempo. Votação em 1º turno

PL 1.431/07
Do deputado Alberto Pinto Coelho, que autoriza doação de imóvel de pro-
priedade do Estado para o município de Diamantina. Votação em 1o turno

PL 1.583/07
Do governador, que altera a Lei 14.940, de 2003, que institui a Taxa de

Controle de Fiscalização Ambiental. Discussão em 2o turno

PL 1.402/07
Do deputado Dinis Pinheiro, que permite à prefeitura de Pavão ceder
parte de um terreno doado pelo Estado para a implantação de uma escola
de fábrica. Discussão em 1o turno

PL 1.686/07
Do deputado Domingos Sávio, que autoriza doação de imóvel de pro-
priedade do Estado para o município de Conceição da Barra de Minas.
Discussão em 1o turno

ACONTECE HOJE

8 horas
• Expresso Cidadania (Divinópolis)

8h30
• Visita do presidente do Parlamento da Suécia (Salão Oficial)

9 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)

9h15
• Comissão de Saúde (Plenarinho I) – discutir e votar proposições que
dispensam a apreciação do Plenário

9h30
• Comissões de Saúde e de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
(Plenarinho I) – discutir os acidentes nas rodovias do Estado. Convida-
dos: gerente de Operações no Trânsito do Departamento Estadual de
Trânsito (Detran-MG), Ivan Godoy; chefe do Núcleo de Educação para o
Trânsito da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, Rosely
Fantoni Silva; coordenador de Urgência e Emergência e UTI da Secreta-
ria de Estado de Saúde, Welfane Cordeiro Júnior; superintendente da
Polícia Rodoviária Federal, Waltair Vasconcelos Sobrinho; superinten-
dente da Polícia Rodoviária Estadual, major Daniel Castelo Branco Avelar;
diretor de operações do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-
MG), Luiz Alberto Dias Mendes; e o superintendente regional do Depar-
tamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (Dnit), Fernando
Guimarães Rodrigues. Requerimento dos deputados Carlos Mosconi e
Gustavo Valadares
• Comissão de Segurança Pública (Auditório) – discutir e votar parecer
sobre os PLs 2.001/09, dos deputados Wander Borges e Antônio Júlio,
que institui o Dia de Valorização das Forças Armadas; e 768/07, do
deputado Adalclever Lopes, que estabelece que os imóveis tombados
como patrimônio histórico ou situados próximos a estes deverão con-
tar com mecanismos de prevenção acessória de incêndio (altera a Lei
14.130, de 2001)

10 horas
• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Plenarinho I) –

discutir e votar pareceres sobre o PL 1.566/07, do deputado Lafayette
de Andrada, que dispõe sobre a publicação obrigatória de termos de
ajuste de conduta pela Imprensa Oficial; PL 1.951/07, do deputado
Dinis Pinheiro, que institui o Dia de Mobilização contra o Aquecimento
Global; e PL 1.706/07, dos deputados Roberto Carvalho e Wander
Borges, que institui a política de criação de parques ecológicos na
Região Metropolitana de Belo Horizonte
• Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática (Plenarinho
II) – discutir e votar parecer de emendas apresentadas ao PL 1.046/
07, do deputado Carlin Moura, que dispõe sobre incentivos para
atividades desportivas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) –
discutir e votar pareceres de seis projetos de doação de imóveis

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo (Plenarinho
III) – discutir e votar proposições que dispensam a apreciação do
Plenário
• Comissão de Redação (Plenarinho II) – discutir e votar pareceres em
fase de redação final

15h30
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social (Plenarinho I)
– discutir e votar parecer sobre o PL 1.989/08, do deputado Fahim
Sawan, que institui o Dia do DeMolay

16 horas
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho IV) –
discutir e votar parecer sobre o PL 1.220/07, do deputado Almir Paraca,
que inclui o município de Arinos na área de abrangência do Instituto
de Desenvolvimento do Norte e Nordeste do Estado (Idene)
• Lançamento da Frente Parlamentar Antidrogas (Teatro)

19h30
• Expresso Cidadania (Divinópolis)

6h30Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

7h30 Repórter Assembléia

8h Mundo Político

8h30Panorama  (inédito) – Imposto de Renda

9h Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária

12h Memória e Poder – Depoimento do Sindicalista João Paulo
Vasconcelos

13h Mundo Político

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

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 – Imposto de Renda

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

20h Compacto Pinga Fogo

21h Assembléia Debate (inédito) – Sustentabilidade da Mineração

22h Repórter Assembléia

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

23h Plenário (reprise)

1h Panorama – Imposto de Renda

1h30 Repórter Assembléia

2h Encerramento


