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Governo Federal vai destinar R$ 13 bi
para financiar a safra agrícola 2008-09
O Governo Federal vai co-

locar à disposição de produtores
rurais de todo o País R$ 13 bi-
lhões para financiar a safra 2008-
2009, informou ontem o delega-
do do Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário, Rogério Correia,
que participou de audiência da
Comissão de Política Agrope-
cuária. O objetivo é aumentar a
produção de alimentos.

Devem ser destinados R$
1,5 bilhão para Minas Gerais, de
modo a beneficiar 300 mil agri-
cultores familiares, por meio do
programa Mais Alimentos, priori-
dade do Plano Safra 2008-2009.
Os recursos devem ser destinados
à aquisição de maquinário, ferti-
lizantes, assistência técnica, irri-
gação e armazenagem.

A Fetaemg, entidade que
reúne agricultores familiares,
reclama da burocracia dos fi-
nanciamentos. Página 5 Apesar dos avanços recentes, pequenos agricultores reclamam da burocracia para ter acesso ao crédito

 Willian Dias

Projeto quer
coibir

assédio moral
O PLC 45/08, que visa

coibir o assédio moral no ser-
viço público, passou ontem na
CCJ. De autoria dos deputa-
dos Sargento Rodrigues (PDT)
e André Quintão (PT),a pro-
posição prevê punições para
os superiores que humilharem
seus subordinados. Página 3

Comissão dos
Aeroportos
se reúne hoje
A Comissão Especial dos

Aeroportos fez ontem sua pri-
meira reunião. O deputado Fá-
bio Avelar (PSC) foi eleito pre-
sidente e o deputado Gustavo
Valadares (DEM), vice-presi-
dente da comissão. Nova reu-
nião foi agendada para hoje,
às 15 horas. Página 4

Novas
regras para
agrotóxicos
O PL 530/07, do depu-

tado Padre João (PT), que
estabelece regras para a pul-
verização aérea de pesticidas
em lavouras, está pronto para
o 2o turno em Plenário. Ontem
a Comissão de Política Agro-
pecuária aprovou parecer fa-
vorável ao projeto. Página 6

Consórcios
públicos terão
regulação
O PL 116/07, que esta-

belece um marco regulatório
para a contratação de consór-
cios públicos, foi analisado on-
tem pela Comissão de Adminis-
tração Pública. O projeto é de
autoria do deputado André
Quintão (PT) e está pronto para
o 2o turno em Plenário. Página 4

Comissão vê superlotação
em cadeia no Sul de Minas

Num espaço projetado
para abrigar 22 presos, estão
espremidas 47 pessoas. Essa
é a triste realidade da cadeia
pública de Campos Gerais, no
Sul de Minas, onde os detentos
sofrem com sarna, pneumonia

e anemia. A cadeia foi visi-
tada ontem por deputados
da Comissão de Segurança
Pública, que vão cobrar pro-
vidências da Secretaria de
Estado de Defesa Social.
Página 7

Ministro do Trabalho
admite rever fiscalização

O ministro Carlos Lupi
aceitou rever o posiciona-
mento do Ministério do
Trabalho e Emprego, que
vinha autuando hospi-
tais  mineiros  que
terceirizam a contratação

de médicos por meio de
cooperativas funcionais. A
questão foi levada ao mi-
nistro por deputados da
Comissão de Saúde, que es-
tiveram ontem em Brasília.
Página 6
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Comissão do veto sobre carreira do
Tribunal de Contas elege presidente
O deputado Antônio

Carlos Arantes (PSC) foi elei-
to ontem presidente da Co-
missão Especial criada para
analisar o Veto Parcial à Pro-
posição de Lei 18.590. O de-
putado Delvito Alves (DEM)
foi eleito vice-presidente, e
o deputado Lafayette de
Andrada (PSDB) foi designa-
do relator da matéria.

A proposição teve ori-
gem no Projeto de Lei (PL)
1.827/07, do Tribunal de Con-
tas (TCEMG), que  altera o pla-
no de carreira dos servidores
do órgão. O governador ve-
tou o artigo 7º da proposi-
ção, a pedido do próprio
TCEMG, que constatou um
equívoco. De acordo com o
governador, o Tribunal de
Contas sustenta que esse dis-
positivo exclui uma classe de
servidores efetivos do bene-
fício remuneratório ali previs-
to, criando uma situação
discriminatória.

O artigo vetado exclui
o servidor ocupante de cargo
de provimento efetivo
posicionado na classe A dos

benefícios previstos nos arti-
gos 5º e 6º. O artigo 5º asse-
gura ao servidor ocupante de
cargo de provimento efetivo
a elevação de quatro padrões,
observado o atendimento dos
requisitos para promoção ver-
tical, caso ocorra, com o novo

posicionamento, mudança de
classe na respectiva carreira.
E o artigo 6º assegura o pri-
meiro padrão da última classe
em que ingressou, mediante
processo classificatório, ao
servidor que já tiver obtido
promoção vertical e que,

após a aplicação do dispos-
to no artigo 5º, ficar posi-
cionado em padrão incom-
patível com a sua classe.
Presenças – Deputados Antô-
nio Carlos Arantes (PSC), presi-
dente; Delvito Alves (DEM), vice;
e  Lafayette de Andrada (PSDB).

A Comissão Especial tem reunião marcada hoje para analisar o Veto Parcial à Proposição de Lei 18.590

Ricardo Barbosa

Abertura de crédito suplementar para
a Assembléia recebe parecer favorável

Foi aprovado ontem, em
turno único, parecer favorável
ao Projeto de Lei 2.641/08,
do governador, que autoriza
abertura de crédito suplemen-
tar ao Orçamento do Estado
em favor da ALMG.

O projeto foi relatado
pelo deputado Ademir Lucas
(PSDB) em reunião da Comis-
são de Fiscalização Financeira
e Orçamentária ampliada com
membros das demais comissões.

De acordo com a propos-
ta, o Poder Executivo poderá
abrir crédito suplementar em fa-
vor da Assembléia no valor de
R$57.098.000, com o objetivo
de atender a despesas de pessoal
e encargos sociais. Os recursos são

provenientes de excesso de
arrecadação, previsto para o
corrente exercício, no valor
de R$32.408.000; excesso de
arrecadação da receita de re-
cursos diretamente arrecadados,
no valor de R$20 milhões; exces-
so de arrecadação da receita de
contribuição patronal para o Fundo
Financeiro de Previdência (Funfip),
no valor de R$ 1,69 milhão; e exces-
so de arrecadação da receita de
contribuição do servidor para o
Funfip, previsto para o corrente
exercício, no valor de R$3 milhões.
Presenças – Deputados Jayro
Lessa (DEM), vice-presidente
da comissão; Ivair Nogueira
(PMDB), Célio Moreira (PSDB)
e Ademir Lucas (PSDB).O crédito suplementar para a Assembléia deve ser de R$57 milhões

 Willian Dias
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Projeto que pretende coibir o assédio
moral no serviço público passa na CCJ

O Projeto de Lei Com-
plementar (PLC) 45/08, dos
deputados Sargento Rodrigues
(PDT) e André Quintão (PT),
que veda o assédio moral na
administração pública estadual,
foi analisado ontem pela Co-
missão de Constituição e Jus-
tiça. O projeto considera as-
sédio moral “toda ação, ges-
to ou palavra que, pratica-
dos por agente público, no
exercício abusivo de autori-
dade legalmente conferida,
vise atingir a auto-estima e
a integridade psicofísica de
servidor civil ou militar, com
prejuízo de suas competên-
cias funcionais”.

A proposição lista oito
situações que configuram o
assédio, entre elas: quando
forem sonegadas ao servidor
informações necessárias ao
desempenho de suas funções;
quando lhe forem dirigidos
comentários maliciosos ou crí-
ticas reiteradas sem funda-
mento; quando for cerceado
seu direito de livre opinião e
manifestação das idéias; e
quando lhe forem impostas
atribuições e atividades in-
compatíveis com o cargo que

ocupa ou em condições e pra-
zos que não pode cumprir.

O artigo 3º determina
que será feita imediata apu-
ração do fato, mediante
sindicância ou processo ad-
ministrativo, seja por provo-
cação da parte ofendida, seja
de ofício, por autoridade
que tiver conhecimento do
assédio. É assegurado ao
acusado de assédio moral o
direito de defesa e o con-
traditório no processo que
apurar as acusações.

O projeto lista, ainda, as
penalidades. Entre elas, adver-
tência por escrito, com pos-
sibilidade de conversão em
freqüência a programa para
aprimorar o comportamento
funcional; suspensão, que
pode ser convertida em multa
correspondente à metade do
dia trabalhado; ou demissão,
em caso de reincidência em
falta punida com suspensão.
A receita proveniente das
multas será aplicada exclusi-
vamente em programas de
aprimoramento e formação
continuada do servidor.

O PLC 45/08 relaciona
também medidas para preve-

nir o assédio moral, como
implementação de procedi-
mentos para evitar o traba-
lho repetitivo, por meio da
diversificação de tarefa; e
oferta de oportunidades de
desenvolvimento funcional
e profissional, incluindo
curso de qualificação. Re-
latada pelo deputado Gil-
berto Abramo (PMDB), a
matéria teve parecer pela
constitucionalidade, sem
emendas, e agora segue
para a Comissão de Adminis-
tração Pública.
Pedido de vista – O depu-
tado Sebastião Costa quer
mais tempo para analisar o
PL 899/07, do deputado
Délio Malheiros (PV), que
cria o Pólo Extrativista de
Madeira do Vale do Je-
quitinhonha. Por isso, pe-
diu vista do novo parecer
do deputado Hely Tarqüínio
(PV), adiando sua votação.
O parecer anterior foi pela
inconstitucionalidade da ma-
téria, mas, depois de suges-
tões de mudança encaminha-
das pelo próprio autor,
Tarqüínio apresentou um
substitutivo ao projeto.

Feira pode
se tornar
patrimônio
A CCJ também deu

parecer pela constitu-
cionalidade do PL 2.603/08,
do deputado Dinis Pinhei-
ro (PSDB), que declara
patrimônio cultural do Esta-
do a Feira de Arte e Artesa-
nato da Avenida Afonso
Pena, em Belo Horizonte.

Segundo a proposi-
ção, caberá ao Executivo a
adoção das medidas cabíveis
para registrar o bem no Livro
de Registro dos Lugares, nos
termos do Decreto 42.505, de
2002, que institui as formas
de registro de bens culturais
de natureza imaterial.

O projeto foi relatado
pelo deputado Dalmo Ribei-
ro Silva (PSDB), presidente
da CCJ, que não apresentou
emendas. Ele ponderou que
a Comissão de Cultura deve
analisar a proposta do pon-
to de vista da relevância his-
tórico-cultural da feira.

A CCJ aprovou parecer
pela inconstitucionalidade
do PL 2.659/08.
Agentes penitenciários – A
reunião de ontem foi nova-
mente acompanhada por vá-
rios agentes de segurança
penitenciários. O deputado
Sargento Rodrigues pediu
apoio para a aprovação do
PL 1.759/07, de sua auto-
ria e do deputado Ademir
Lucas (PSDB), que conside-
ra designados para o exercí-
cio de função pública os
agentes de segurança peni-
tenciários e os agentes de
segurança socioeducativos.
Leia mais na internet
Presenças – Deputados
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB),
presidente; Delvito Alves
(DEM), Hely Tarqüínio (PV),
Sargento Rodrigues (PDT)
e Sebastião Costa (PPS).

O PLC 45/08 é do deputado Sargento Rodrigues (à direita) e segue para a Comissão de Administração Pública

Ricardo Barbosa
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Projeto que regulamenta consórcios
públicos já pode ir a Plenário em 2º turno

A Comissão de Adminis-
tração Pública aprovou, on-
tem, parecer favorável de 2º
turno ao Projeto de Lei (PL)
116/07, do deputado André
Quintão (PT), em sua forma
original. O deputado Ademir
Lucas (PSDB) foi o relator do
projeto, que trata da consti-
tuição, no âmbito estadual,
de consórcio público entre os
entes federados para a reali-
zação de objetivos de interes-
se comum. Agora, a proposi-
ção está pronta para ser vo-
tada em Plenário.

Com 14 artigos, o PL
116/07 reproduz dispositi-
vos da Lei Federal 11.107,
de 2005, que introduziu vá-
rias inovações no ordena-
mento jurídico nacional.
Uma delas diz respeito à atri-
buição de personalidade ju-
rídica aos consórcios públi-
cos, além de enquadrá-los no
âmbito da administração in-

direta de todos os entes
federados consorciados. Até
então, o consórcio sempre foi
considerado um tipo de ajus-
te celebrado entre entidades
da mesma natureza para alcan-
çar objetivos comuns, mas sem
personalidade jurídica.

O consórcio público,
de acordo com o projeto,
adquirirá personalidade jurí-
dica: de direito público, no
caso de constituir associa-
ção pública, integrando a
administração indireta de
todos os entes da Federação
consorciados; ou de direito
privado, mediante o atendi-
mento dos requisitos da le-
gislação civil, devendo ob-
servar as normas de direito
público, especialmente as
referentes a licitação, cele-
bração de contratos e pres-
tação de contas, sendo re-
gido pela Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT) para

admissão de pessoal. Os con-
sórcios na área de saúde de-
verão obedecer às normas que
regulam o Sistema Único de
Saúde (SUS). Os consórcios na
área de assistência social de-
vem se sujeitar à regulamen-

tação do Sistema Único de As-
sistência Social (Suas).
Presenças – Deputados Elmiro
Nascimento (DEM), presidente;
Ademir Lucas (PSDB), vice-pre-
sidente; Domingos Sávio (PSDB)
e Ivair Nogueira (PMDB).

Comissão dos Aeroportos
inicia seus trabalhos
A Comissão Especial

dos Aeroportos será presidi-
da pelo deputado Fábio
Avelar (PSC) e terá como
vice-presidente o deputado
Gustavo Valadares (DEM). Na
primeira reunião da comis-
são, realizada ontem, não foi
designado relator, mas ficou
estabelecido que as reuniões
serão sempre às quartas-fei-
ras, às 15 horas.

A próxima reunião já
ficou convocada para hoje,
quando os deputados discu-
tirão com os assessores e con-
sultores uma pauta mínima e
a estratégia de trabalhos. O
deputado Lafayette de
Andrada (PSDB) solicitou que
o deputado Célio Moreira
(PSDB) fosse nomeado mem-
bro efetivo em seu lugar.

A iniciativa de forma-
ção dessa comissão é do pró-
prio presidente da ALMG, de-

Deputada destaca debate
sobre Guimarães Rosa

putado Alberto Pinto Coelho
(PP), preocupado com as no-
tícias de que as companhias
aéreas estariam pressionando a
Agência Nacional da Aviação
Civil (Anac) para permitir a
volta de vôos para a Pampulha.

Em sua justificativa, o
presidente lembra que em
2003 a Assembléia instalou
outra comissão com o mesmo
nome, para discutir a trans-
ferência dos vôos para Con-
fins, em nome da segurança
e da saturação da Pampulha.
Esse retrocesso, segundo Pin-
to Coelho, causaria prejuízos
ao Estado, que já investiu na
Linha Verde e no projeto de
criar um pólo de desenvolvi-
mento em torno do aeropor-
to de Confins.
Presenças – Deputados
Bráulio Braz (PTB), Fábio
Avelar (PSC) e Lafayette de
Andrada (PSDB).

Até o dia 10 de setem-
bro, estão abertas as inscri-
ções para o Debate Público
“Guimarães Rosa: o poder da
palavra”, que a Assembléia
Legislativa promove no dia
15 como parte das comemo-
rações do centenário de nas-
cimento do escritor. A de-
putada Gláucia Brandão
(PPS) reiterou o convite
ontem, durante a reunião
ordinária da Comissão de
Cultura, na qual foram apro-
vados dois requerimentos de
audiência pública e quatro
proposições que dispensam a
apreciação do Plenário.

O primeiro requerimen-
to aprovado foi do deputa-
do Dalmo Ribeiro Silva
(PSDB). Ele solicitou uma
audiência pública em
Pitangui, na região Central,
para debater o processo de
tombamento do centro his-

tórico da cidade. As depu-
tadas Maria Lúcia Mendonça
(DEM) e Gláucia Brandão elo-
giaram a iniciativa. Já o de-
putado Padre João (PT) teve
aprovado requerimento para
audiência pública no distri-
to de Santo Antônio de
Pirapetinga, conhecido
como Bacalhau, na cidade de
Piranga, Zona da Mata mi-
neira. O parlamentar preten-
de discutir e dar encaminha-
mentos à situação do com-
plexo arquitetônico do San-
tuário do Senhor do Bom
Jesus de Matozinhos, consi-
derado o maior templo espi-
ritual do Vale do Piranga.
Presenças – Deputadas
Gláucia Brandão (PPS), pre-
sidente; Maria Lúcia Men-
donça (DEM), e deputados
Dimas Fabiano (PP), Dalmo
Ribeiro Silva (PSDB) e Pa-
dre João (PT).

Deputados analisaram o PL 116/07 na reunião de ontem

Marcelo Metzker
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Aumento na produção de alimentos é
prioridade do Plano Safra 2008/09
As diretrizes e metas do

Programa Nacional de Fortale-
cimento da Agricultura Fami-
liar (Pronaf) contidas no Pla-
no Safra 2008/09 foram apre-
sentadas ontem aos deputados
da Comissão de Política
Agropecuária e Agroindustrial
da Assembléia Legislativa pelo
delegado do Ministério do
Desenvolvimento Agrário
(MDA), Rogério Correia. O re-
querimento para a realização
da audiência, que teve a fina-
lidade de lançar o Plano Safra
para o biênio, foi do deputa-
do Padre João (PT).

Segundo Correia, o Pla-
no Safra tem como prioridade
o programa Mais Alimentos,
que disponibilizará R$13 bi-
lhões em linhas de crédito aos
produtores rurais do País –
sendo R$1,5 bilhão para Mi-
nas –, para que haja aumento
da produção, redução da in-
flação dos alimentos e de-
senvolvimento da cadeia pro-
dutiva. O programa preten-
de beneficiar cerca de 300
mil famílias no Estado, com
financiamentos destinados a
maquinário, assistência téc-
nica, manejo, irrigação, ar-
mazenagem, fertilizantes,
informática, sistemas agro-
florestais e agropastoris,

entre outras ações de
melhoria da produção do
agricultor familiar.

De acordo com o dele-
gado do MDA, o Plano Safra
traz ainda outros avanços,
como o acesso mais fácil ao
crédito e à tecnologia de
produção agrícola, o aumen-
to das possibilidades de fi-
nanciamentos, a queda na
taxa de juros, o incremento
no crédito para a reforma
agrária, o aumento no nú-
mero de técnicos disponí-
veis para a agricultura fami-
liar, a implementação do Pro-
grama de Garantia do Preço da
Agricultura Familiar (PGPAF),
o aumento na cobertura do
seguro para o agricultor fami-
liar, além de novas formas de
renegociação de dívidas de
produtores inadimplentes.
“Minas Gerais é o segundo es-
tado em volume de créditos
para a agricultura familiar no
País. Ainda há muito a ser fei-
to, mas o Plano Safra deste
ano já demonstra avanços cla-
ros em relação ao anterior, e
nossa intenção é aprimorar
cada vez mais”, afirmou.

O gerente de Agrone-
gócios do Banco do Brasil,
Carlos Giovani Queirós, tam-
bém se mostrou otimista com

relação ao programa. Res-
ponsável por 65% da gera-
ção de crédito para o setor
em Minas, o banco destaca
um índice de inadimplência
de apenas 1,8% em financia-
mentos para a agricultura fa-

miliar. “Isso tem viabilizado
o aumento nos empréstimos
para o setor. Acredito que,
com uma melhor orientação
ao produtor rural sobre como
obter crédito, o mercado vai
prosperar ainda mais”, disse.

Fetaemg pede que programa receba melhorias
O presidente da Federa-

ção dos Trabalhadores na Agri-
cultura Familiar (Fetaemg),
Vilson Luiz da Silva, reconhe-
ceu os avanços trazidos pelo
Plano Safra, mas chamou
atenção para diversos pontos
a serem aprimorados pelo go-
verno federal. Segundo ele, é
preciso que haja menos bu-
rocracia no acesso ao crédi-
to; o PGPAF seja melhorado;
o produtor tenha oportuni-
dade de produzir em escala
maior e não apenas para a
subsistência; haja melhorias
no preparo e na educação dos
produtores rurais no campo;
haja melhorias na assistência

técnica, além de projetos que
gerem habitação e energia
elétrica para todos os produ-
tores rurais. Os deputados
Vandelei Jangrossi (PP), pre-
sidente da comissão, e Antô-
nio Carlos Arantes (PSC) con-
cordaram com a opinião do
representante da Fetaemg.

O representante do Ins-
tituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária (Incra),
Gustavo Malafaia, também lem-
brou a necessidade de mais
investimento em assistência
técnica para que haja métodos
mais eficazes de produção. O
membro do Conselho de De-
senvolvimento Rural Sustentável

de Minas Gerais, Jorge da Cos-
ta Vicente, apontou ainda a
necessidade da aplicação com
qualidade dos créditos e se
comprometeu a contribuir com
a avaliação e fiscalização do
uso dos recursos.
Longo prazo – O assessor téc-
nico da Federação da Agri-
cultura de Minas Gerais
(Faemg), Márcio Carvalho,
também considerou o pro-
grama um avanço, mas la-
mentou o fato de o Plano
Safra não ser uma política
sustentável. Para ele, a pre-
visão de créditos ainda está
aquém das necessidades dos
agricultores familiares e o

governo federal deveria de-
senvolver políticas públicas
de longo prazo para o setor.

Para o deputado Padre
João, é preciso que o MDA
promova uma maior inte-
gração entre governo, pro-
dutores rurais e entidades
do setor. Ele acredita que
ainda há um gargalo na
identificação das reais ne-
cessidade no campo e que o
Plano Safra, apesar de tra-
zer avanços, deve ser cons-
tantemente aprimorado.
Presenças – Deputados Van-
derlei Jangrossi (PP), presiden-
te; Padre João (PT), vice; e
Antônio Carlos Arantes (PSC).

Trabalhadores rurais acompanharam o lançamento do Plano Safra

Willian Dias
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Em Brasília, ministro da Saúde aceita
rever autuações de hospitais mineiros
O ministro Carlos Lupi

aceitou rever o posiciona-
mento do Ministério do Tra-
balho e Emprego, que vinha
autuando hospitais de Mi-
nas Gerais que terceirizam a
contratação de médicos por
meio de cooperativas fun-
cionais. O assunto foi dis-
cutido ontem em Brasília,
onde o ministro recebeu in-
tegrantes da Comissão de
Saúde da Assembléia Le-
gislativa, da Federação da
Cooperativas Médicas, da
Associação dos Hospitais de
Minas Gerais, do Sindicato
dos Médicos do Estado e do
Conselho Regional de Medi-
cina. A audiência foi solici-
tada pelo deputado Carlos
Pimenta (PDT). Também par-
ticiparam os deputados Hely
Tarqüínio (PV) e Carlos
Mosconi (PSDB), presidente
da Comissão de Saúde.

Por decisão do ministro,
uma nova reunião deverá acon-
tecer em Belo Horizonte para
tratar do assunto, em cerca
de uma semana, com a parti-
cipação de representantes do
Ministério Público do Traba-
lho, da Delegacia Regional do
Trabalho e dos auditores tra-
balhistas. De acordo com
Carlos Pimenta, esse novo en-
contro tratará da elaboração
de um termo de ajuste de
conduta e da revisão das pu-
nições determinadas aos hos-
pitais. “Os hospitais já entra-
ram com recursos contra as
autuações e elas devem ser re-
vistas, caso a caso. As multas
não podem ser aplicadas de
forma generalizada. O ministro
entendeu que é preciso respei-
tar a opção do médico em cada
caso”, afirmou Pimenta.

O deputado Carlos
Mosconi disse que o ministro

Carlos Lupi compreendeu que
as cooperativas médicas são
uma iniciativa dos próprios
profissionais para que pos-
sam trabalhar com mais ga-
rantias, e não uma forma de
os hospitais burlarem as leis
trabalhistas. “Além da reunião
em Minas, está para ser vota-
do no Congresso um projeto
de lei para regulamentar o
cooperativismo na área médi-
ca. Isso deverá resolver o pro-
blema”, afirmou Mosconi.
Audiência pública – A polê-
mica sobre as cooperativas
médicas foi tema de audiên-
cia pública conjunta das Co-
missões de Saúde e do Traba-
lho no dia 18 de junho, na
Assembléia. Naquela reunião,
médicos e representantes de
cooperativas e hospitais recla-
maram de como a fiscalização
e as autuações estavam sendo
feitas pelo Ministério do Tra-

balho, para quem a contratação
via cooperativas seria, na ver-
dade, uma substituição do
vínculo trabalhista entre pro-
fissionais e hospitais.

Um dos que se mani-
festaram na ocasião foi o pre-
sidente da Federação Nacio-
nal das Cooperativas Médi-
cas, José Augusto Ferreira.
Ele explicou que a formação
das cooperativas – que, na
Região Metropolitana de Belo
Horizonte, representaria 90%
da classe médica – foi uma
forma que a categoria encon-
trou para obter uma série de
conquistas e se fortalecer
contra a pressão de grandes
operadoras de plano de saú-
de para reduzir custos e ho-
norários. “As cooperativas
são legítimas, regulares e
funcionam. Têm força de ne-
gociação e de contratação”,
afirmou ele, à época.

Projeto que cria regras para pulverização
de agrotóxicos recebe parecer favorável
A Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial
aprovou ontem parecer de 2º
turno favorável ao Projeto de
Lei (PL) 530/07, do deputado
Padre João (PT), que fixa crité-
rios para a pulverização de in-
seticidas e herbicidas, por via
aérea, em áreas agrícolas do Es-
tado. O projeto basicamente
define as distâncias mínimas
entre o local de pulverização do
defensivo agrícola e o corpo
d’água mais próximo. O Plená-
rio, no 1º turno, aprovou o
substitutivo nº 1 à proposição
por entender que esta, na for-
ma original, detalhava a maté-
ria de modo excessivo, o que é
tarefa pertinente de decreto
regulamentador.

O relator, deputado An-
tônio Carlos Arantes (PSC), apre-
sentou a emenda no 1, que in-
troduz parâmetros básicos
para aplicação de agrotó-
xicos por aeronaves. Agora o
projeto já pode voltar ao Ple-

nário para discussão e votação
em 2o turno.
Ecocrédito – A comissão tam-
bém analisou o PL 1.426/07, do
deputado Paulo Guedes (PT),
que estabelece diretrizes para a
adoção de políticas de crédito
ambiental de incentivo aos agri-
cultores familiares (Ecocrédito).
A proposição recebeu parecer
pela rejeição devido à perda do
objeto. O relator, deputado

Vanderlei Jangrossi (PP), lem-
brou que recentemente foi apro-
vada a lei que criou a Bolsa Ver-
de, “que  engloba totalmente o
da proposição em comento”.
Requerimentos – Os parlamen-
tares aprovaram requerimentos
do deputado Padre João (PT),
que solicita que a comissão vá a
Teófilo Otoni na próxima terça
(9) para participar do lançamen-
to do Plano Safra 2008/09; e

do deputado Antônio Carlos
Arantes (PSC), que pede a reali-
zação de um encontro dos par-
lamentares com o secretário de
Estado de Fazenda, Simão
Cirineu, para tratar da alta inci-
dência tributária sobre o leite.
Presenças – Deputados Van-
derlei Jangrossi (PP), presiden-
te; Padre João (PT), vice; Antô-
nio Carlos Arantes (PSC) e Getú-
lio Neiva (PMDB).

 Willian Dias

Deputados discutem o PL 530/07 na reunião de ontem da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
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Segurança Pública constata precárias
condições da cadeia de Campos Gerais
Numa cadeia com ca-

pacidade para 22 presos, es-
tão detidos mais do que o
dobro: 47, muitos com sar-
na, anemia e pneumonia. Do
total de detentos, quatro são
menores; e quatro, mulheres.
As celas têm pouca ilumina-
ção, grandes rachaduras e o
mau cheiro predomina. Re-
sumidamente, essa é a situ-
ação da cadeia pública de
Campos Gerais, no Sul de
Minas, visitada ontem pelos
deputados da Comissão de
Segurança Pública.

Alguns integrantes da
equipe da ALMG – fotógrafo,
repórter cinematográfico da
TV Assembléia e seu auxiliar
– foram impedidos de entrar
no estabelecimento em fun-
ção de determinação da Se-
cretaria de Estado de Defesa
Social. O chamado Procedi-
mento Operacional Padrão do
órgão proíbe a entrada de
máquinas  fotográficas,
filmadoras, gravadores e ou-
tros artigos, sob o argumen-
to à manutenção da seguran-
ça interna e garantia da in-
tegridade dos detentos.

Para tomar conta dos
presos, há apenas dois servi-
dores da Polícia Civil – o de-
legado e um escrivão. Segun-
do o diretor da cadeia, Mauro
Nogueira de Paulo, os outros
dois policiais civis lotados na
cidade estão afastados por
licença médica. Também a
Polícia Militar (PM) é obriga-
da a ceder parte de seu efeti-
vo para o trabalho na cadeia.
De acordo com o tenente-co-
ronel José Fernando Canta-
lino, comandante da PM lo-
cal, dos 22 policiais que atu-
am em Campos Gerais, oito
trabalham na cadeia, em sis-
tema de revezamento.

Também há cinco agen-
tes penitenciários lotados na
cadeia, mas, como a situação
é muito precária, eles sempre
demandam apoio policial, se-
gundo o juiz da comarca, Flá-
vio Junqueira Silva. A infra-

estrutura das corporações po-
liciais no município também
não é adequada. São apenas
quatro viaturas da PM e duas
da Polícia Civil (só uma fun-

cionando). Isso para uma re-
alidade de índices altos de
criminalidade: são 1.600 pro-
cessos criminais em Campos
Gerais, cidade com 28 mil ha-

bitantes. Em Alfenas, cidade
com 76 mil habitantes, há 800
processos desse tipo, de acor-
do com o juiz.

Penitenciária aliviaria problemas
A delegada Cláudia

Edna Calhau informou que
já está licitado o projeto
de reforma da cadeia de
Campos Gerais. Mas, segun-
do ela, a Secretaria de De-
fesa Social aguarda a trans-
ferência de cerca da meta-
de dos presos (inclusive
mulheres e menores) para a
penitenciária de Alfenas,
que tem previsão de inau-
guração na primeira quin-
zena deste mês.

Por outro lado, o pre-
feito de Campos Gerais, Jo-
aquim Geraldo de Carvalho,
avalia que a cadeia pública
não comporta reparos. “A
reforma é antieconômica e
inviável. Temos laudos do
Governo do Estado que
mostram isso”, completou o
prefeito, que declarou es-
tar lutando juntamente com
outras autoridades locais
por uma solução adequada.

O presidente da co-
missão, deputado Sargento
Rodrigues (PDT), informou
que será feito um relatório
com todas as informações
obtidas na visita, o qual
será entregue ao secretário
de Defesa Social, Maurício
Campos Jr. Ele explicou que,
assim como nas outras vi-
sitas realizadas a unidades
prisionais do Estado, o ob-
jetivo da comissão é diag-
nosticar os problemas e con-
tribuir para uma solução.
Dessa forma, a Assembléia
estaria atuando na preven-
ção de danos maiores, como
a morte de presos em in-
cêndios como os ocorridos
em Ponte Nova, Arcos, Rio
Piracicaba e no Ceresp de
Belo Horizonte.

Já o deputado Délio
Malheiros (PV) lamentou o
problema recorrente nas
unidades prisionais visita-

das: o desvio dos policiais
de suas funções devido à
necessidade de custo-
diarem presos. Mesmo as-
sim, o parlamentar salien-
tou que as visitas realiza-
das e o posterior contato
com o secretário de Defesa
Social têm surtido um bom
efeito e soluções vêm sen-
do encaminhadas.
Presenças – Deputados
Sargento Rodrigues (PDT),
presidente da comissão; e
Délio Malheiros (PV). Tam-
bém participaram da visita
o presidente da Câmara Mu-
nicipal de Campos Gerais,
Antônio Marcos Jorge; o
promotor Fernando Ribeiro
Cruz; o delegado regional de
Alfenas, João Simões de
Almeida; o presidente da
Loja Maçônica de Campos
Gerais, José Maurício Vilela;
e o representante da OAB,
Cláudio Lúcio Ribeiro.

Os deputados receberam esclarecimentos sobre a situação da cadeia com o delegado regional João Simões de Almeida

 Guilherme Bergamini
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Participação
Eros Biondini (PHS) comen-
tou sobre sua formatura na 10ª
turma do Curso de Pós-Gradua-
ção Lato Sensu (Especialização)
em Poder Legislativo, ocorrida
no dia 25 de julho. O curso é
uma parceria entre a ALMG e a
PUC Minas, por meio da Esco-
la do Legislativo. Segundo ele,
durante a construção do seu

projeto de monografia, o
tema que mais chamou sua
atenção foi a participação
popular na tramitação de
projetos de lei. Por esse mo-
tivo, decidiu defender o se-
guinte tema: “A participação
da sociedade civil na elabo-
ração de leis”. Ele destacou
que, no decorrer de sua pes-
quisa, constatou a baixa par-

ticipação da comunidade
nas discussões sobre proje-
tos de lei. O parlamentar pro-
pôs que todos os projetos em
tramitação na Assembléia se-
jam objeto de audiência pú-
blica. “Essa medida serviria
para motivar a população a
participar e interagir com
assuntos de interesse públi-
co”, argumentou.

Grampos
Getúlio Neiva (PMDB) criticou
os escândalos dos grampos
telefônicos envolvendo insti-
tuições federais. O deputado
questionou as escutas clan-
destinas feitas, supostamen-
te, pela Agência Brasileira de
Inteligência (Abin) contra o
ministro do Supremo Tribunal
Federal (STF), Gilmar Mendes.

Getúlio Neiva destacou que
escutas ilegais são incompa-
tíveis com a democracia.
“Isso demonstra a falta de
estrutura da Corte nacional”,
criticou. Ele questionou tam-
bém a inexistência de regu-
lamentação na Constituição
da República, já que as ins-
tituições estão com as rela-
ções abaladas. Neiva lembrou

que o STF instituiu uma
súmula vinculante proibindo
nepotismo nas três esferas do
poder público. O deputado
criticou a decisão, alegan-
do que processos de maiores
proporções precisam de
súmulas para serem agili-
zados. Em aparte, Dalmo Ri-
beiro Silva (PSDB) cumpri-
mentou o colega.

Agradecimento
A visita feita a Cataguases
pelo secretário de Estado de
Esportes e da Juventude,
Gustavo Corrêa, foi tema do
pronunciamento da deputa-
da Maria Lúcia Mendonça
(DEM). Ela elogiou o secretá-
rio pelos projetos desenvol-
vidos por ele e agradeceu a
presença do parlamentar no
município. “É um secretário

envolvido com a juventude,
que está desenvolvendo di-
versas ações sociais através
do esporte”, salientou. Maria
Lúcia informou que Gustavo
Corrêa assumiu compromissos
com a comunidade da Zona
da Mata, propondo mais in-
vestimentos no setor espor-
tivo: “Além da construção de
mais quadras esportivas,
existe também o projeto para

conclusão do estádio muni-
cipal”. A deputada ainda dis-
se que a pedra fundamental
foi anunciada há 25 anos.
Desde então, o projeto de
planejamento do estádio
municipal ainda não foi con-
cluído. Maria Lúcia destacou
a importância do esporte
para a formação dos jovens,
além da inclusão social que
a atividade oferece.

Esporte
O deputado Carlin Moura
(PCdoB) parabenizou os pro-
fissionais de Educação Físi-
ca pelo seu dia (1º/9), que
foi motivo de homenagem
especial na ALMG. Ele ressal-
tou a importância desse pro-
fissional no desenvolvimen-
to e na qualidade escolar. O
deputado afirmou que na se-
mana passada o colega João

Leite (PSDB) lembrou o mau
desempenho do Brasil nas
Olimpíadas de Pequim. “O par-
lamentar questionou a falta
de valorização da prática
desportiva nas escolas, que
não investem na criança e no
esporte escolar”, afirmou.
Carlin mencionou o projeto
que cria a Bolsa Atleta (PL
532/07), de sua autoria, ve-
tado pelo governador. “O go-

vernador vetou o PL afirman-
do que fere os interesses pú-
blicos. Isso é fruto de três
opções: ou ele não leu o pro-
jeto, ou não tem a concep-
ção da importância de se in-
vestir na prática desportiva,
ou isso é fruto das pressões
do período eleitoral. Fico na
esperança de que o Plenário
derrube o veto do governa-
dor”, ressaltou.

Energia elétrica
A queda na energia elétrica
devida à chuva do último fi-
nal de semana foi um dos te-
mas do pronunciamento do
deputado Weliton Prado (PT).
Segundo ele, dez mil pessoas
ficaram sem luz por mais de
72 horas. “Pedimos explica-
ções dos diretores da Cemig,
é preciso melhorar a quali-
dade dos serviços prestados

pela empresa”, afirmou. Pra-
do lembrou da redução his-
tórica da conta de energia,
que economizou R$ 1 bilhão
para os consumidores. “Va-
mos ainda trabalhar para di-
minuir o ICMS tanto na tari-
fa de energia quanto na ques-
tão do álcool e combustível.
Solicito que esses projetos
sejam colocados em pauta”,
pontuou. O parlamentar fa-

lou sobre a “penúria” do Con-
servatório de Uberlândia e da
Escola Estadual Parque São
Jorge, que, segundo ele,
abriga 43 alunos em uma sala
de apenas 40m². Ele disse
que é preciso aparelhar me-
lhor o corpo de bombeiros
e pediu a descentralização
da emissão de carteira de
motorista para os morado-
res de Uberlândia.



3 de setembro de 2008 Assembléia Informa – quarta-feira • 9PLENÁRIO

Mensagens com projetos do governador
são recebidas na Reunião Ordinária
Na Reunião Ordinária de

ontem, o Plenário recebeu três
mensagens do governador
Aécio Neves. A de número
272/08 traz uma relação de
áreas a serem alienadas ou
concedidas pelo Instituto de
Terras do Estado de Minas Ge-
rais (Iter). A 273/08 encami-

nha projeto de lei que altera
o nome da atual Escola Esta-
dual Dr. Cristiano Machado, no
município de São Sebastião
do Maranhão, para Escola Es-
tadual Jacinta Lorêdo Fróis,
em homenagem à ex-diretora
e professora da instituição. A
última, 274/08, traz um pro-

jeto de lei para dar o nome de
Escola Estadual Mestre Tomaz
Valeriano de Araújo a uma ins-
tituição de ensino médio em
Porteirinha.

Durante a reunião, também
foi lida comunicação do depu-
tado Luiz Humberto Carneiro
(PSDB) sobre alterações na Co-

missão Especial dos Aeroportos.
O deputado Eros Biondini (PHS)
foi definido como membro su-
plente, na vaga de Domingos
Sávio (PSDB); e os deputados
Lafayette de Andrada e Célio
Moreira, ambos do PSDB, passam
a atuar como membros suplente
e efetivo, respectivamente.

ORDEM DO DIA

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

Reunião Ordinária (14 horas)
Veto Total à Proposição de Lei 18.515
Do governador, que proíbe a cobrança de consumação mínima
por fornecedor de produto ou serviço. Discussão em turno único
(faixa constitucional)

PL 1.523/07
Do deputado Domingos Sávio, que autoriza doação de imóvel
do Estado ao município de Capitólio. Prosseguimento da vota-
ção em 2º turno

PL 2.050/08
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado ao municí-
pio de Pedralva. Votação em 2º turno

PL 2.219/08
Do deputado Doutor Rinaldo, que autoriza doação de imóvel do
Estado ao município de Divinópolis. Votação em 2º turno

PL 2.220/08
Do deputado Doutor Rinaldo, que autoriza doação de imóvel do
Estado ao município de Divinópolis. Votação em 2º turno

PL 2.301/08
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado ao municí-
pio de Piranga. Votação em 2º turno

PL 2.455/08
Do governador, que autoriza doação de imóveis do Estado ao municí-
pio de Teófilo Otoni. Votação em 2º turno

PL 50/07
Do deputado Alencar da Silveira Jr., que dispõe sobre incen-
tivos para ações que ampliem o acesso dos idosos às diferen-
tes áreas do conhecimento nas universidades estaduais. Vo-
tação em 1o turno

PL 327/07
Do deputado Zé Maia, que autoriza doação de imóveis do Estado ao
município de São Domingos do Prata. Votação em 1º turno

PL 2.456/08
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado ao municí-
pio de Conceição do Pará. Votação em 1º turno

PL 2.575/08
Do governador, que autoriza reversão de imóvel do Estado ao muni-
cípio de Uberlândia. Votação em 1o turno

PL 2.641/08
Do governador, que autoriza abertura de crédito suplementar
para a Assembléia Legislativa. Discussão em turno único

PL 1.985/08
Do deputado Délio Malheiros, que proíbe o indeferimento de cré-
dito habitacional em função da inclusão de nome em cadastros
de proteção ao crédito. Discussão em 1o turno

PL 2.474/08
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado à União.
Discussão em 1o turno

PL 2.573/08
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado ao municí-
pio de São Roque de Minas. Discussão em 1o turno

PL 2.576/08
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado ao mu-
nicípio de Córrego do Bom Jesus. Discussão em 1o turno

PL 2.614/08
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado ao mu-
nicípio de Ibiá. Discussão em 1o turno

PL 2.616/08
Do governador, que autoriza reversão de imóvel do Estado ao muni-
cípio de Uberaba. Discussão em 1o turno
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6h30Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

7h30 Repórter Assembléia

8h Mundo Político

8h30Panorama (ao vivo) – Transferência de vôos para a Pampulha

9h Assembléia ao Vivo

9h15Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária

11h30Memória e Poder – Depoimento do político José Maurício de
Andrade

12h30Mundo Político

13h Horário Eleitoral Gratuito

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 – Transferência de vôos para a Pampulha

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

20h Compacto do Pinga-Fogo

20h30Horário Eleitoral Gratuito

21h Assembléia Debate (inédito) – Crescimento do PIB
brasileiro

22h Repórter Assembléia

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

23h Plenário

1h Panorama – Transferência de vôos para a Pampulha

1h30 Repórter Assembléia

2h Encerramento

8 horas
• Educação para a Cidadania – visita de alunos do ensino médio da
Escola Estadual Aurino Moraes, do Vale do Jatobá

9 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – discutir e votar propo-
sições da comissão

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

10 horas
• Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática (Plenarinho
II) – discutir e votar proposições que dispensam a apreciação do Plenário
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) –
discutir e votar pareceres a oito projetos, entre eles o PL 2.123/08, do
deputado Walter Tosta, que concede isenção de IPVA para portadores
de deficiência; PL 2.143/08, do governador, que altera as atribuições
da Copasa; e PL 2.242/08, do deputado Adalclever Lopes, que veda a
restrição de venda com pagamento com cartão de débito
• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Plenarinho III) –
discutir e votar parecer das emendas ao PL 1.269/07, do governador,
que institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos; PL 1.994/08, do
deputado Inácio Franco, que dispõe sobre a integração de considera-
ções ambientais nas licitações e contratos públicos do Estado; e PL
2.101/08, do deputado Inácio Franco, que dispõe sobre a destinação
de multas ambientais

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

• Videoconferência (Escola do Legislativo) – discussão sobre o
Projeto de Lei Federal 1.626/07 (lei de execução de medidas
socioeducativas)

14h30
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social (Plenarinho I)
– discutir e votar parecer sobre o PL 2.569/08, do deputado Juninho
Araújo, que cria o Dia da Empregada Doméstica
• Comissão de Redação (Plenarinho II) – discutir e votar pareceres em
fase de redação final
• Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo (Plenarinho
III) – discutir e votar proposições que dispensam a apreciação do
Plenário
• Comissão de Segurança Pública (Auditório) – discutir e votar propo-
sições que dispensam a apreciação do Plenário

14h45
• Comissão Especial do Veto Parcial à Proposição de Lei 18.632
(Plenarinho II) – discutir e votar parecer sobre o veto à proposição que
amplia o Conselho Estadual de Educação

15 horas
• Comissão Especial dos Aeroportos (Auditório) – discutir e votar pro-
posições da comissão

16 horas
• Comissão de Assuntos Municipais (Plenarinho IV) – discutir e votar
proposições que dispensam a apreciação do Plenário

16h30
• Comissão Especial do Veto Parcial à Proposição de Lei 18.590
(Plenarinho II) – discutir e votar parecer sobre o veto à proposição que
altera o plano de carreira dos servidores do Tribunal de Contas


