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Comissão de Meio Ambiente discute
pesca predatória no Alto Paranaíba
A Comissão de Meio Am-

biente e Recursos Naturais se
reúne hoje em Patrocínio, no
Alto Paranaíba, para discutir a
pesca predatória na região.
Atendendo a requerimento do
deputado Deiró Marra (PR),
serão ouvidas denúncias de que
a atuação irregular de pesca-
dores estaria ameaçando os
peixes da represa de Nova Pon-

te, que banha 11 municípios.
Em maio a Polícia de Meio Am-
biente apreendeu 90 quilos de
peixe e mais de três quilôme-
tros de redes de pesca na vizi-
nha cidade de Perdizes.

Já a Cipe São Francisco
recebe convidados para dis-
cutir a escassez de projetos de
revitalização da bacia com re-
cursos do Fhidro. Os deputa-

dos pretendem questionar re-
presentantes dos órgãos res-
ponsáveis pelo fundo e ouvir
sugestões de entidades da
sociedade organizada de pro-
jetos viáveis de recuperação
da bacia do São Francisco.

A Comissão de Educa-
ção, Ciência, Tecnologia e
Informática promove reunião
para esclarecer denúncias que

envolvem a diretora da Escola
Estadual Tibiriçá, Rita de
Cássia Berbert. O autor do re-
querimento é o deputado Se-
bastião Costa (PPS), que pre-
tende esclarecer as acusações
de irregularidades na presta-
ção de contas da instituição,
que fica no bairro Carlos Prates,
região Noroeste de Belo Hori-
zonte. Agenda

Secretaria de Reforma Agrária
prioriza regularização de terras

A prioridade da Secreta-
ria de Estado Extraordinária
para Assuntos de Reforma Agrá-
ria é a regularização fundiária
de propriedades de até 50 hec-
tares, de modo a beneficiar
200 mil agricultores familiares.
A informação é do secretário
Manoel Costa, que participou
ontem de reunião da Comissão
de Política Agropecuária e
Agroindustrial.

Segundo o secretário, já
está sendo feito o cadastramento
dessas propriedades, e a previ-
são é de que, em 2009, sejam
entregues mais de 7 mil títulos
de posses rurais.

Ele também informou
que será feita uma vistoria para
checar a veracidade de infor-
mações prestadas em um pro-
cesso de alienação de terras
devolutas, de que trata o PRE

2.207/08. Segundo o depu-
tado Padre João (PT), um dos
beneficiários, José Carvalho
Moreira, é promotor aposen-
tado e declarou renda anual
de R$ 6 mil.

O Iter garante que esse
processo está regular. “A ação
desta comissão foi benéfica
para nós. Encaramos como um
alerta”, afirmou Manoel Cos-
ta. Página 3

O secretário Manoel Costa prestou esclarecimentos sobre processo de alienação de terras sob suspeita

Guilherme Bergamini

Autoridades
criticam a
Lei Seca
Autoridades de trân-

sito que participaram de
reunião da Comissão de
Segurança Pública realiza-
da ontem criticaram as fra-
gilidades da Lei Seca, que
impõe pesadas punições
para motoristas que diri-
gem após a ingestão de
bebida alcoólica. As prin-
cipais incoerências apon-
tadas são a ausência de res-
trições para quem faz uso
de drogas pesadas e a falta
de etilômetros em peque-
nas cidades. Página 5

Servidores
acusam crise
no Ipsemg
Trabalhadores do

Ipsemg querem a realização
de um fórum técnico para
debater a crise na autarquia
e propostas do governo
para melhorar o atendimen-
to aos servidores do Esta-
do. O assunto foi discuti-
do ontem pelas Comissões
de Administração Pública e
de Participação Popular.
Página 4
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Projeto cria certificado para incentivar
doações de livros a bibliotecas públicas

O Projeto de Lei (PL)
2.354/08, que institui o Ban-
co do Livro nas bibliotecas
públicas do Estado, foi uma
das proposições analisadas em
1º turno, ontem, pela Comis-
são de Constituição e Justi-
ça. De autoria do deputado
Gilberto Abramo (PMDB), o
projeto tem a finalidade de
ampliar o acervo das biblio-
tecas públicas, auxiliar no
crescimento de bibliotecas
comunitárias e difundir o há-
bito de doação de livros lite-
rários, revistas, jornais e fil-
mes didáticos.

De acordo com o projeto
original, o Estado concederia
o certificado Amigo do Livro
aos doadores de livros, como
forma de estimular as doações
e reconhecer o mérito daqueles
que participam do projeto. Ain-
da pelo texto original, as edi-
toras fariam doações de seus lan-
çamentos literários.

O relator do projeto,
deputado Delvito Alves (DEM),
argumentou em seu parecer
que as doações de exemplares
de livros não podem ser de-
terminadas por lei estadual,
porque a medida fere a livre
iniciativa. O parlamentar apre-
sentou então o substitutivo
nº 1, que preserva a proposta
de instituição do certificado
Amigo do Livro.

 Durante a reunião, tam-
bém foram aprovados parece-
res pela constitucionalidade de
dois projetos de doação de
imóveis. O PL 1.689/07, do
deputado Carlos Mosconi
(PSDB), autoriza a doação de
imóvel de 12.170 m² para o
município de Poços de Caldas.
O relator foi o deputado Neider
Moreira (PPS), que apresentou
um substitutivo ao projeto,
prevendo a reversão do imóvel
ao patrimônio do Estado caso
não lhe seja dada a destinação
determinada pela lei.

O PL 2.343/08, do depu-
tado Bráulio Braz (PTB), autoriza
o Executivo a doar terreno
edificado, com área de

6.691,54 m², ao município de
Muriaé. O relator, deputado
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB), opi-
nou pela constitucionalidade do
projeto na forma original.

Também foi aprovado
parecer pela constitucio-
nalidade do Projeto de Resolu-
ção (PRE) 2.619/08, da Comis-
são de Política Agropecuária e
Agroindustrial, que aprova a
alienação de dois lotes de ter-
ras devolutas situados no mu-
nicípio de Rio Pardo de Minas,
ambos com área entre 100 e 250
hectares. O relator foi o depu-
tado Delvito Alves.
Filantropia – A comissão apro-
vou ainda pareceres pela
inconstitucionalidade dos PLs
1.983/08 e 2.106/08. Os PLs
2.535/08 e 2.604/08 foram reti-
rados de pauta. Também foi apro-
vado requerimento do deputado
Dalmo Ribeiro Silva para a realiza-
ção de audiência pública para de-
bater o pagamento de ICMS pelas

entidades filantrópicas; além de
outras 23 proposições que dispen-
sam a apreciação do Plenário.
Agentes penitenciários – A reu-
nião foi acompanhada pela
vereadora de Belo Horizonte
Elaine Matozinhos e por agentes
penitenciários contratados que
pediam o prosseguimento da
tramitação do PL 1.759/07, dos
deputados Sargento Rodrigues
(PDT) e Ademir Lucas (PSDB). O
projeto trata da natureza dos
contratos de agente de seguran-
ça penitenciário e de agente de
segurança socioeducativo. Sar-
gento Rodrigues lamentou que
os agentes contratados não re-
cebam o prêmio por produtivi-
dade concedido aos outros agen-
tes da ativa.
Presenças – Deputados Dalmo
Ribeiro Silva (PSDB), presiden-
te; Delvito Alves (DEM), Hely
Tarqüínio (PV), Neider Moreira
(PPS), Sargento Rodrigues
(PDT) e Sebastião Costa (PPS).

Comissão quer
ouvir novo
secretário
A Comissão de Cul-

tura aprovou ontem re-
querimento do deputado
Carlin Moura (PCdoB) so-
licitando a presença do
novo secretário de Esta-
do de Cultura, Paulo
Eduardo Rocha Brant, em
audiência pública. O ob-
jetivo é conhecer as dire-
trizes e propostas da nova
gestão. Durante a reunião
também foram aprovados
dois projetos de lei de uti-
lidade pública.
Presenças – Deputadas
Gláucia Brandão (PPS),
presidente; e Maria Lúcia
Mendonça (DEM) e depu-
tado Dimas Fabiano (PP).

O PL 2.354/08 foi relatado pelo deputado Delvito Alves (à esquerda), que apresentou um substitutivo

Marcelo Metzker
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Secretário Manoel Costa defende a
regularização de propriedade rural

“O desenvolvimento não
chega sem regularização
fundiária”. A frase é do secre-
tário extraordinário para As-
suntos de Reforma Agrária,
Manoel da Silva Costa. Ele par-
ticipou como convidado da
reunião de ontem da Comissão
de Política Agropecuária e
Agroindustrial da Assembléia
Legislativa, a convite dos de-
putados Vanderlei Jangrossi
(PP), Padre João (PT), Antô-
nio Carlos Arantes (PSC) e Ge-
túlio Neiva (PMDB). Dois as-
sessores do Instituto de Terras
do Estado de Minas Gerais
(Iter) acompanharam o secre-
tário, que elogiou a atuação
dos deputados da comissão. Os
parlamentares reforçaram a ne-
cessidade do trabalho conjun-
to entre os membros do
Legislativo e da secretaria.

Segundo Manoel Costa,
a prioridade absoluta da secre-
taria é a regularização de pro-
priedades de até 50 hectares,
o que corresponde ao atendi-
mento de cerca de 200 mil fa-
mílias mineiras. Informou tam-
bém que a metodologia está
sendo alterada. “A primeira
ação é o cadastramento rural,
feito pelo Iter ou por empresa
terceirizada, escolhida via pre-
gão eletrônico. Isso já foi fei-
to em Salinas. Outros 21 mu-
nicípios serão contemplados
até sexta-feira”, explicou. A
perspectiva é que mais 60 mu-
nicípios sejam incluídos nos

próximos 15 dias. A licitação
para a realização de um levan-
tamento topográfico e de
geoprocessamento é o segun-
do passo do processo de regu-
larização de pequenas posses.

Padre João lembrou a
importância do levantamento
de dados numéricos confiáveis.
“Existem cidades em Minas Ge-
rais em que mais da metade do
território está nas mãos de
empresários. Também devemos
lembrar que a regularização
passa pela estruturação do Iter.
É preciso uma boa estrutura
para um trabalho tão impor-
tante”, alertou. “Um grande
problema que também devemos
lembrar é que o Judiciário tem

Iter vai fazer vistoria em Rio Pardo de Minas

O secretário Manoel Costa fez elogios à atuação da Comissão de Política Agropecuária

Guilherme Bergamini

legalizado muitas terras. A Jus-
tiça autoriza e o cartório acei-
ta”, avisou o secretário. A re-
gularização fundiária em Minas
Gerais é desenvolvida pela Se-
ara e pelo Iter.

Segundo o secretário,
em 2007 foram entregues
2.257 títulos de posses rurais,
num total de 44,9 mil hecta-
res, em 150 municípios. “A pre-
visão é que, em 2009, este
número chegue a mais de 7 mil
títulos. Em Minas, 17 mil fa-
mílias já foram assentadas”,
afirmou o secretário. O depu-
tado Antônio Carlos Arantes
(PSC) afirmou que falta políti-
ca de incentivo ao produtor,
lembrando a política de refor-

ma agrária nacional. “Assentar
família com 30, 40 mil reais
não dá certo”, disse.

Já o deputado Carlos Pi-
menta citou o caso de uma
empresa que pretende fazer uma
permuta de terras. “O contrato
com o governo está para ter-
minar e a empresa quer manter
o terreno onde planta eucalipto
e doar um outro, em Januária,
de melhor qualidade para o pro-
dutor rural, mas está encon-
trando empecilhos para fazer
isso”, explicou. O secretário avi-
sou que o melhor caminho se-
ria a empresa fazer essa suges-
tão formalmente ao governo,
que poderia apresentar um pro-
jeto a ser aprovado na ALMG.

A presença do secretá-
rio também ajudou a elucidar
o caso de um projeto de reso-
lução sobre alienação de ter-
ras devolutas (propriedades
sem registro regular, que por
direito pertencem ao Estado,
mas em geral estão ocupadas
por posseiros) que chegou à
comissão e cuja veracidade
dos dados foi questionada
pelo deputado Padre João
(PT). Ele afirmou que o Iter
fará uma vistoria no local. Se-

gundo o diretor fundiário do
Iter, Antônio Alves de Araújo,
o processo está regular. “Não
percebemos que as áreas são
próximas e consideramos que
as informações repassadas
eram verídicas”, disse o dire-
tor. “A ação desta comissão
foi benéfica para nós. Enca-
ramos como um alerta”, afir-
mou o secretário.

O Projeto de Resolução
(PRE) 2.207/08, do governa-
dor, trata de 17 processos de

alienação de terras, entre os
quais três que foram critica-
dos pelo deputado. Um deles
beneficia José Carvalho
Moreira, que solicita a alie-
nação de 248,8 hectares em
seu favor, no município de Rio
Pardo de Minas; e Túlio José
Mesquita de Carvalho, que so-
licita 244,8 hectares. De
acordo com Padre João, José
Carvalho Moreira é promotor
aposentado e alegou no pro-
cesso ter uma renda de R$ 6

mil anuais. Ainda segundo o
deputado, Túlio Carvalho é
filho de José Carvalho e pro-
prietário de uma empresa de
terraplenagem. Ele alegou, no
processo, uma renda de R$5
mil.
Presenças – Deputados
Vanderlei Jangrossi (PP), pre-
sidente da comissão; Padre
João (PT), vice-presidente;
Antônio Carlos Arantes (PSC),
Carlos Pimenta (PDT) e Getú-
lio Neiva (PMDB).
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Servidores do Ipsemg sugerem fórum
para debater problemas da autarquia
Trabalhadores do Insti-

tuto de Previdência dos Servi-
dores do Estado de Minas Ge-
rais (Ipsemg) querem que a
ALMG realize um fórum técni-
co para discutir a atual crise
do instituto e a proposta do
governo para solucioná-la. A
sugestão foi apresentada pe-
los presidentes da União Naci-
onal dos Servidores Públicos
(Unsp), Sebastião Soares, e da
Associação dos Contribuintes
do Ipsemg (Ascon), Moisés de
Oliveira Melo, em audiência
pública promovida ontem em
conjunto pelas Comissões de
Administração Pública e de
Participação Popular.

A proposta foi acatada
pelo deputado Carlin Moura
(PCdoB), que deve apresentar
um requerimento para a reali-
zação do evento. Ele preten-
de que o fórum dure uma se-
mana, para aprofundar a dis-
cussão de todos os problemas.
Em 2000, o tema foi debati-
do na ALMG durante o Fórum
Técnico Seguridade Social do
Servidor Público Estadual.

As dificuldades finan-
ceiras e de gestão do Ipsemg
foram a tônica da audiência
pública. Para Sebastião Soa-
res, a atual situação do insti-
tuto é fruto das políticas im-
plantadas sucessivamente pe-
los governos estaduais. “É uma
crise planejada”, lamentou.

Ele denunciou especial-
mente o ex-governador Eduar-
do Azeredo, que, segundo o
sindicalista, teria desmante-
lado o serviço público esta-
dual, especialmente o Ipsemg.
Segundo Soares, naquele pe-
ríodo (1995-1998), os recur-
sos do instituto foram retidos
num caixa único do Estado e
desviados para outros gastos
da máquina pública, elevan-
do a dívida da autarquia e
contribuindo para a deterio-
ração dos serviços prestados.
“O Ipsemg, que foi modelo na
América Latina, é hoje um
pesadelo para os usuários”.
Segundo ele, cerca de 2 mi-

lhões de servidores dependem
da instituição.

Para Moisés Melo, a situ-
ação piorou a partir da Lei Com-
plementar 64, de 2002, que
criou o Regime Próprio de Pre-
vidência e Assistência Social dos
Servidores Públicos de Minas

Gerais, separando a áreas de
assistência à saúde e conces-
são de benefícios e aposenta-
dorias. Explicou que naquela
ocasião não se fizeram cálculos
sobre os custos para se manter
os serviços, e as alíquotas de
contribuição dos servidores

acabaram insuficientes. Ele lem-
brou, ainda, a dívida de R$ 1,5
bilhão que o Estado tem com o
Ipsemg, relativa a contribuições
recolhidas dos servidores e não
repassadas ao instituto até
2001, e que continua sem ser
paga.

Privatização está descartada
A crise do Ipsemg foi

reconhecida pela  assessora da
Secretaria de Estado de Pla-
nejamento e Gestão (Seplag),
Thaís Santos, e pelo diretor de
Saúde do instituto, Roberto
Porto Fonseca. Ambos, no
entanto, garantiram que o go-
verno está desenvolvendo um
plano de recuperação da
autarquia, mas não revelaram
detalhes.

Roberto Fonseca defen-
deu que o atual governo tem
investido muito no instituto,
mas afirmou que os recursos
não conseguem cobrir os gas-
tos porque a arrecadação é
insuficiente. Segundo ele, a
média de contribuição do ser-

vidor para o Ipsemg é de R$
20,00 – bem inferior aos pla-
nos encontrados no mercado,
que geralmente superam os R$
70,00 por pessoa. Ele
garantiu, no entanto, que não
há risco de se privatizar o
Ipsemg, como tem sido aven-
tado pelos servidores.

O deputado Carlin
Moura, um dos autores do re-
querimento da audiência, cri-
ticou Fonseca. “O senhor está
preocupado em cobrar de
quem não contribui, mas não
fala em cobrar o R$ 1,5 bi-
lhão que o Estado deve ao
Ipsemg. Se isso não é
privatização, o que é?”, in-
dagou o parlamentar.

O deputado Almir Paraca
(PT), que também solicitou a
audiência, recordou um docu-
mento com 36 mil assinaturas
de servidores entregue em se-
tembro do ano passado ao
presidente da ALMG, deputa-
do Alberto Pinto Coelho (PP),
solicitando a melhoria do ser-
viço de saúde oferecido aos
servidores estaduais. “Não dá
para admitir que um governo
que vende uma política de
gestão de excelência, descui-
de dos servidores”.
Presenças – Deputados Elmiro
Nascimento (DEM), presiden-
te da Comissão de Administra-
ção Pública; Carlin Moura
(PCdoB) e Almir Paraca (PT).

As Comissões de Participação Popular e de Administração Pública fizeram reunião conjunta sobre o Ipsemg

Guilherme Bergamini
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Lei Seca tem fragilidades que podem
anular punições, apontam autoridades
A Lei Federal 11.705,

apelidada de Lei Seca – por
impor penalidades severas por
embriaguez ao volante –, tem
obtido resultados expressivos
de redução de acidentes e
mortes no trânsito nesses dois
meses de vigência, mas tem
fragilidades jurídicas e sofre
críticas de diversos setores
porque não foi precedida de
ampla consulta aos especialis-
tas. Essas revelações foram fei-
tas durante audiência da Co-
missão de Segurança Pública
realizada ontem a requerimen-
to da deputada Ana Maria
Resende (PSDB).

A deputada justificou
seu requerimento pela neces-
sidade de avaliar o andamen-
to da aplicação da lei, se está
correta ou se necessita de
ajustes. Segundo ela, a soci-
edade precisa mudar compor-
tamentos e valores, e isso se
faz através de um trabalho de
base nas escolas, voltado para
evitar o consumo de álcool ao
volante.

Para o diretor de Meio
Ambiente e Trânsito da Po-
lícia Militar, major Adirson
Barbosa do Prado, a lei tem
imperfeições. A pior delas
seria o tempo para entrar em
vigor, muito curto para uma
lei que altera os Códigos Pe-
nal e de Trânsito e a legisla-
ção de publicidade de bebi-
das. “O Código de Trânsito,
quando foi implantado, tam-
bém teve um efeito imedia-
to de redução de acidentes,
mas, algum tempo depois, a
curva voltou a subir”,
exemplificou.

O coordenador de Ope-
rações Policiais do Detran,
Márcio Lobato Rodrigues, afir-
mou que o grande mérito da
lei foi trazer à discussão naci-
onal a embriaguez ao volante,
mas ela desperta polêmica por-
que talvez contenha vícios de
inconstitucionalidade.

Para ele, o artigo 306 é
um “tiro no pé”, por estabe-
lecer que a concentração de

álcool por litro de sangue seja
de até 6 decigramas. “Sem
etilômetro e sem exame de
sangue, não é possível com-
provar a materialidade da em-
briaguez, e a lei ficará restri-
ta aos grandes centros. Nas
cidades menores, esses moto-
ristas continuarão impunes”,
advertiu.

Vários dados sobre aci-
dentes em Minas foram forne-
cidos pelo comandante
operacional do Corpo de Bom-
beiros, coronel Cláudio Viní-
cio Serra Teixeira. Em 2006,
foram registrados em Minas
6.482 acidentes com 87.533
vítimas, sendo 2.254 fatais.
Em 2007, o aumento foi de
28%. Essas estatísticas não
incluem motociclistas, que
sofreram 10.311 acidentes em
2006, número que subiu 39%
em 2007.

O coronel Teixeira levan-
ta também uma incoerência da
Lei Seca: ela estabelece pena-
lidades duras para motoristas
alcoolizados, mas deixa  res-
trições mais brandas para
aqueles apanhados após con-
sumir drogas proibidas.

Acidentes fatais têm
redução gradativa
O deputado Délio Malhei-

ros (PV) disse que o número de
acidentes vem caindo paulati-
namente ano após ano, em ter-
mos proporcionais. “Em termos
absolutos, os números aumen-
tam, como aumentam os da fro-
ta e dos motoristas, mas a fata-
lidade dos acidentes, que era de
40 por 10 mil na década de 70,
hoje é de 15 por 10 mil. Isso
acontece porque os carros são
mais seguros. Deveríamos criar
estímulos para renovação da fro-
ta, com redução de IPVA e se-
guro para carros com freios ABS
e air-bags”, propôs.

Ele defende também que
as motocicletas que não se
envolvam em acidentes no ano
tenham isenção no próximo
IPVA. Para ele, o custo de tra-
tamento de um motociclista
acidentado, para o Estado, é
muito maior do que o valor
arrecadado com esse imposto.

O presidente da comissão,
deputado Sargento Rodrigues

(PDT), fez um apelo à Presidên-
cia da ALMG para colocar em pau-
ta de votação um projeto de lei
do deputado Alencar da Silveira
Jr. (PDT) proibindo definitiva-
mente a venda de bebidas alco-
ólicas dentro dos estádios.

Ele considerou também
erro gravíssimo do legislador
a transferência da competên-
cia de multas de trânsito para
os municípios. “Apenas 4%
dos municípios mineiros têm
condições de montar um sis-
tema de fiscalização de trân-
sito. A Polícia Militar sempre
teve melhor estrutura e maior
poder coercitivo para discipli-
nar o trânsito”, assegurou.

A comissão aprovou cin-
co requerimentos. Leia mais
na internet
Presenças – Deputados Sar-
gento Rodrigues (PDT), pre-
sidente; Délio Malheiros (PV),
Getúlio Neiva (PMDB), Carlos
Pimenta (PDT) e a deputada
Ana Maria Resende (PSDB).

A repercussão da Lei Seca foi tema de audiência da Comissão de Segurança Pública realizada ontem

Marcelo Metzker
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Transferência de vôos para aeroporto
da Pampulha deve ser tema de audiência
A possibilidade de algu-

mas das operações das com-
panhias aéreas TAM e Gol mu-
darem do Aeroporto Interna-
cional Tancredo Neves, em
Confins, para o aeroporto da
Pampulha, em Belo Horizon-
te, deverá ser assunto para
uma audiência pública da Co-
missão de Transporte, Comu-
nicação e Obras Públicas. Re-
querimento nesse sentido, do
deputado Fábio Avelar (PSC),
foi aprovado ontem na reu-
nião da comissão.

Fábio Avelar pretende
discutir a real necessidade e
a conveniência dessa mudan-
ça. As duas empresas solicita-
ram à Agência Nacional de
Aviação Civil (Anac) uma au-
torização para operar novos
vôos de Belo Horizonte para
o Rio de Janeiro, São Paulo e
Brasília a partir do aeroporto
da Pampulha, e não de Con-
fins. O deputado questiona se
essa medida não vai prejudi-
car os esforços que o Governo
do Estado vem fazendo para
revitalizar o aeroporto inter-

nacional. Entre as autoridades
convidadas estão o secretário
de Estado de Transporte e
Obras Públicas, Fuad Jorge
Noman Filho; o superinten-
dente regional da Infraero,
Cláudio Figueiredo Salviano;
e o gerente regional da Anac,
Enzo Schiavo Filho.
Obras – Outro requerimento
aprovado na reunião é dos
deputados Adalclever Lopes
(PMDB) e Irani Barbosa
(PSDB). Eles querem debater
os impactos que as obras de
duplicação da Avenida Antô-
nio Carlos, na Capital, estão
trazendo aos bairros Apare-
cida, Santo André, Vila
Ermelinda e Parque Riachuelo.

Segundo a Associação
Comunitária Nossa Senhora do
Amparo, daquela região, algu-
mas faixas de terrenos deixa-
das pelas desapropriações re-
alizadas estão sendo ocupa-
das irregularmente por cons-
truções clandestinas. Além
disso, essas áreas já estão re-
cebendo carcaças de veículos
abandonadas, transformando-

se em focos de mosquitos
transmissores de doenças.
Outra preocupação dos co-
merciantes é em relação à que-
da nos negócios, provocada
pela interrupção de algumas

das principais vias de acesso
aos bairros.
Presenças – Deputados
Gustavo Valadares (DEM), pre-
sidente; Juninho Araújo (PRTB),
vice; e Djalma Diniz (PPS).

ORADORES

Deputados Juninho Araújo, Gustavo Valadares e Djalma Diniz

Alair Vieira

Homenagem póstuma
O deputado Carlin Moura
(PCdoB) homenageou o jor-
nalista e vice-presidente do
Sindicato dos Jornalistas
Profissionais de Minas Ge-
rais, Délio Rocha, que mor-
reu no sábado (16). O parla-
mentar manifestou pesar e
leu um texto feito pela Co-
missão Política do Partido

Comunista do Brasil de Mi-
nas, elogiando Délio e con-
siderando-o um exemplo de
profissional que lutou pela
liberdade de imprensa e de
expressão. “Seu jornalismo
era um espelho de sua per-
sonalidade, o seu texto está
presente em nosso cotidia-
no. Nunca deixou baixar a
bandeira da defesa da liber-

dade de imprensa”, ressaltou.
Moura ainda lembrou que,
para as novas gerações de
comunistas, fica o exemplo
do “novo homem”, que com-
bina luta cotidiana em de-
fesa de sua ideologia com a
alegria permanente de viver,
que, segundo o deputado,
são características mostradas
por Délio Rocha.

Críticas
As críticas do governador de
Minas ao presidente Lula fo-
ram novamente tema do pro-
nunciamento do deputado
André Quintão (PT). O depu-
tado, que subiu à tribuna na
semana passada para tratar de
assunto semelhante, ressaltou
que o governador Aécio Ne-
ves continua “atacando” a ad-

ministração do presidente.
Segundo Quintão, Aécio fez
novas críticas, dessa vez, re-
lacionadas às obras do Progra-
ma de Aceleração do Cresci-
mento (PAC), afirmando que o
programa é marqueteiro. “O
governador afirmou que bas-
ta andar por Minas para ver
que o PAC não existe. Isso é
um exagero por parte dele”,

registrou. André Quintão afir-
mou que os investimentos são
grandes. Só em Minas, segun-
do ele, são R$ 35,7 bilhões.
Ele deu exemplo de algumas
obras importantes realizadas
no Estado. O colega Carlin
Moura (PCdoB) concordou
com o deputado e afirmou que
Lula é o presidente que mais
investiu em Minas Gerais.
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Reunião Ordinária (14 horas)
Veto Parcial à Proposição de Lei 18.512
Do governador, que disciplina o Acordo de Resultados e o Prêmio por
Produtividade no Poder Executivo. Discussão em turno único

PL 429/07
Do deputado Leonardo Moreira, que disciplina o funcionamento de esta-
belecimentos de desmonte de veículos. Votação em 2o turno

PL 2.453/08
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado ao município
de Araxá. Votação em 1o turno

PL 2.454/08
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado ao município
de Vargem Grande do Rio Pardo de Minas. Votação em 1o turno

ORDEM DO DIA

Definidos os membros da comissão que
vai analisar veto a projeto sobre o CEE
A Comissão Especial para

analisar o Veto Parcial à Pro-
posição de Lei 18.632 foi de-
signada ontem na Reunião
Ordinária de Plenário. A pro-
posição diz respeito à reorga-
nização do Conselho Estadual
de Educação.

O governador vetou o
parágrafo 6º do artigo 3º,
que prevê que, na hipótese
de recondução à função, os
integrantes indicados passa-
rão por nova argüição públi-
ca. Em sua justificativa, o
chefe do Executivo argumen-

ta que essa medida é desne-
cessária, uma vez que os in-
tegrantes já terão sido sa-
batinados pela Assembléia
Legislativa.

Farão parte da comis-
são os seguintes parlamen-
tares: pelo BSD, Lafayette de
Andrada e Célio Moreira (efe-
tivos); Domingos Sávio e
Dalmo Ribeiro Silva (suplen-
tes). Pelo BPS: Gláucia
Brandão (efetiva) e Inácio
Franco (suplente). Pelo PDT:
Sargento Rodrigues (efetivo)
e Paulo Cesar (suplente).

Pelo PP: Vanderlei Jangrossi
(efetivo) e Gil Pereira (su-
plente).
Requerimentos – Foram de-
feridos três requerimentos
para realização de Reunião
Especial no Plenário. O depu-
tado Célio Moreira (PSDB),
juntamente com outros par-
lamentares, pretende home-
nagear a PUC Minas, pelos 50
anos de fundação. O deputa-
do Ivair Nogueira (PMDB) as-
sina com outros colegas pe-
dido de homenagem à Asso-
ciação Mineira de Rádio e Te-

levisão (Amirt), pelos 40
anos de atividades. O Dia do
Profissional de Educação Fí-
sica será lembrado a pedido
da deputada Gláucia Brandão
(PPS).

A Presidência determi-
nou a anexação do Projeto
de Lei (PL) 2.679/08, do
deputado Bráulio Braz (PTB),
ao PL 608/07, do deputado
Weliton Prado (PT), por
guardarem semelhança. Am-
bos tratam da taxa de poli-
ciamento para eventos es-
portivos.

SOLENIDADES

Alberto Pinto Coelho participa de
exposição e de lançamento de livro

O presidente da Assem-
bléia Legislativa, deputado
Alberto Pinto Coelho (PP), par-
ticipou ontem de duas soleni-
dades. No início da tarde, ele
esteve na abertura da Equipo
Mining 2008, uma exposição
de máquinas e equipamentos

para mineração, engenharia,
construção e montagem indus-
trial. Além do presidente da
ALMG, compareceram os depu-
tados Doutor Viana (DEM), Di-
nis Pinheiro (PSDB), Sávio Sou-
za Cruz (PMDB), Fábio Avelar
(PSC) e Gil Pereira (PP). O go-

vernador em exercício, Antô-
nio Augusto Anastasia, e o ex-
presidente da Vale, Eliezer Ba-
tista, também estiveram pre-
sentes. Em seguida, ele
prestigiou, no Espaço Cultural
Gustavo Capanema, o lança-
mento do livro “Águas Crista-

linas”, da escritora Therezinha
de Castro. Avó do deputado
Tiago Ulisses (PV) e mãe da ex-
deputada Maria Olívia, a auto-
ra relembra, na obra, passagens
de sua vida, além de emitir
mensagens de fé, esperança e
confiança na vida e em Deus.

A autora discursou no Espaço Cultural Gustavo CapanemaDeputados e outras autoridades no evento de Águas Claras

Ricardo Barbosa Alair Vieira
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ORDEM DO DIA (continuação)

8 horas

• Educação para a Cidadania – visita de alunos do ensino médio da
Escola Estadual José Álvares Duarte, de Santa Bárbara

9 horas

• Reunião Extraordinária (Plenário)

9h15

• Comissão de Saúde (Plenarinho I) – discutir e votar parecer sobre o PL
2.399/08, do deputado Walter Tosta, que obriga estabelecimentos que
comercializam lâmpadas fluorescentes a disponibilizar lixeira para sua
coleta quando descartadas

10 horas

• Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática (Plenarinho
II) – obter esclarecimentos sobre denúncias contra a diretora da Escola
Estadual Tibiriçá, Rita de Cássia Berbert. Convidados: diretora de Admi-
nistração e Finanças da Secretaria de Estado de Educação (SEE), Fátima
Antônia de Oliveira Bicalho; diretora educacional da SEE, Sônia Andrade
Pereira; diretora da Superintendência Regional de Ensino Metropolita-
na B, Suzana de Oliveira Martins; diretora da Escola Estadual Tibiriçá,
Rita de Cássia Luiz Berbert; e Sílvia Helena Gontijo integrante do colegiado
da escola. Requerimento do deputado Sebastião Costa

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – discutir
e votar pareceres de 14 projetos, entre eles o PL 1.888/07, do governador, que
dispõe sobre a utilização de recursos do Fundo de Recuperação, Proteção e
Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado (Fhidro); e o
PL 2.164/08, do governador, que altera as atribuições da Copasa

• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Patrocínio) – discu-
tir a pesca predatória na região. Convidados: prefeito de Patrocínio,
Júlio Elias; presidente da Câmara Municipal, Carlos Ibrahim Daura; re-
presentantes do Instituto Estadual de Florestas (IEF), Marcelo Coutinho
Amarantes e Virgílio Ferreira Borges; promotora Juliana Pedrosa Silva;
presidente da Federação dos Pescadores de Minas Gerais, Raimundo
Ferreira Marques; presidente da Associação Regional do Meio Ambiente,
Cássio Ferreira Nunes. Requerimento do deputado Deiró Marra

14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)

14h15

• Comissão Especial do Veto Total à Proposição de Lei 18.515
(Plenarinho I) – discutir e votar parecer sobre o veto à proposição que
proíbe a cobrança de consumação mínima por fornecedor de produto
ou serviço

14h30

• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social (Plenarinho
I) – discutir e votar proposições que dispensam a apreciação do
Plenário

• Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo (Plenarinho
III) – discutir e votar parecer sobre o PL 555/07, do deputado Sebas-
tião Costa, que dispõe sobre a política de incentivo a empreendimen-
tos de panificação

• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres em
fase de redação final

• Cipe São Francisco (Auditório) – discutir a compensação financeira
pela utilização das águas para a geração de energia elétrica e aplicação
de recursos na revitalização da Bacia do São Francisco. Convidados:
secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentá-
vel, Shelley de Souza Carneiro; diretora-geral do Instituto Mineiro de
Gestão das Águas (Igam), Cleide Izabel Pedrosa de Melo; presidente da
Emater, José Silva Soares; presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica
do São Francisco, Antônio Thomaz da Matta Machado; e o presidente
do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), Paulo de Tarso
de Almeida Paiva

15 horas

• Videoconferência (Escola do Legislativo) – Semana Guimarães
Rosa

16 horas

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho IV) –
discutir e votar parecer sobre o PL 1.880/07, do deputado Wander
Borges, que estabelece normas para a criação de loteamentos e condo-
mínios fechados no Estado

20 horas

• Reunião Extraordinária (Plenário)

PRE 2.598/08
Da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica regime especial
de tributação concedido ao setor de fabricação de tubos e acessó-
rios de material plástico para a construção civil. Discussão em turno
único

PL 342/07
Do deputado Doutor Viana, que estabelece diretrizes para facilitar o
acesso de portadores de deficiência a espaços públicos. Discussão em 2o

turno

PL 116/07
Do deputado André Quintão, que dispõe sobre a contratação de consór-
cios públicos no Estado. Discussão em 1o turno

PL 601/07
Do deputado Célio Moreira, que acrescenta dispositivo à Lei 15.778, de
2005, que torna obrigatório equipar os locais que menciona com
desfibrilador cardíaco. Discussão em 1o turno

Reuniões Extraordinárias (9 e 20 horas)
Destinam-se a apreciar a mesma pauta da Reunião Ordinária.

6h30Horário reservado à Câmara Municipal de Belo Horizonte

7h30Repórter Assembléia (reprise)

8h Mundo Político

8h30 Panorama (ao vivo)

9h Comissões (ao vivo)

12h Memória e Poder

13h Mundo Político

13h 30Repórter Assembléia 1ª edição (ao vivo)

14h Plenário (ao vivo)

18h Horário reservado à Câmara Municipal de Belo Horizonte

19h Panorama

19h30Repórter Assembléia – 2ª edição (ao vivo)

20h Pinga-fogo

21h Assembléia Debate (inédito)

22h Repórter Assembléia

22h30 Mundo Político (inédito)

23h Plenário

1h Panorama

1h30 Repórter Assembléia

2h Encerramento


