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Velórios continuam sendo realizados
à noite em BH, garantem cemitérios
Representantes de ce-

mitérios públicos e privados
de Belo Horizonte garanti-
ram, ontem, aos deputados
das Comissões de Segurança
Pública e de Defesa do Con-
sumidor e do Contribuinte,
a segurança para a realiza-
ção dos velórios durante a
noite e negaram a informa-
ção de que o serviço não es-
taria sendo prestado nesse
período.

O presidente da Comis-
são de Segurança Pública e
autor do requerimento da reu-
nião, deputado Sargento
Rodrigues (PDT), explicou
que recebeu várias denúncias
de que as pessoas estariam
sendo orientadas pela admi-
nistração dos cemitérios da
Capital a deixar o velório du-
rante a noite e apenas
retornar pela manhã, por
questões de segurança. Já o
presidente da Comissão de
Defesa do Consumidor, depu-
tado Délio Malheiros (PV),
considerou que a segurança
nos cemitérios tem afligido
a população de Belo Hori-
zonte.

Entretanto, os repre-
sentantes dos cemitérios ne-
garam a informação de que os
velórios estariam sendo fe-
chados à noite. O advogado
do departamento jurídico do
Parque da Colina, Alceu Fon-
seca Duarte, afirmou que o
cemitério vem sofrendo com
uma onda de boatos em que
seria difundida a idéia de que
não haveria segurança para a
realização dos velórios notur-
nos. “Nunca tivemos registro
de nenhum assalto em nos-
sos velórios”, afirmou.

Ele explicou que a úni-
ca limitação de horário é para
o sepultamento, já que lei
municipal estabelece que ele

pode ser realizado somente
até as 17 horas. Já no caso
do Cemitério Israelita, o di-
retor executivo, Jaime
Aronis, afirmou que não exis-
te a hipótese de fechar um
velório durante a noite, por-
que o judaísmo proíbe que o
corpo de uma pessoa seja dei-
xado sozinho.

O representante do Ce-
mitério Bosque da Esperan-
ça, sargento Maurício de Bar-
ros, também afirmou que
existe segurança dia e noite
e que nunca foi registrado
nenhum assalto. Questiona-
do pelo deputado Sargento
Rodrigues sobre denúncia de
que uma família teria sido
orientada a deixar o velório
durante a noite, Maurício de
Barros afirmou desconhecer o
fato, mas disse que irá verifi-
car o acontecido. Sargento
Rodrigues anunciou que vai
encaminhar as denúncias re-
cebidas para o Ministério
Público.

Cartórios explicam
sistema de plantões
Outro assunto debatido

na reunião foi o horário de
funcionamento dos cartórios
de registro civil, responsáveis
por fornecer a certidão de
óbito.

Os tabeliães dos 1°, 2°
e 3° Subdistritos do Cartório
de Registro Civil de Belo Ho-
rizonte, José Augusto Silveira,
Maria Cândida Faggion e Luiz
Carlos Pinto Fonseca, respec-
tivamente, explicaram que as
repartições funcionam diaria-
mente das 9 às 17 horas. Nos
finais de semana e feriados,
eles funcionam em regime de
rodízio de plantão, das 9 às
16 horas. Luiz Carlos Pinto
Fonseca considerou que esse
horário de funcionamento não
prejudica a população, pois
os sepultamentos só podem
ser realizados até as 17 horas.

Questionada por Sar-
gento Rodrigues sobre a di-
vulgação dos plantões para a
população, Maria Cândida
Faggion afirmou que eles são
definidos anualmente pelo
Tribunal de Justiça e ampla-
mente divulgados pela im-
prensa, hospitais e empresas
responsáveis por velórios e
sepultamentos. “Não recebe-
mos queixa da população so-
bre dificuldades em localizar
o cartório que está de plan-
tão. Mesmo no final de se-
mana, emitimos cerca de 50
certidões de óbito por dia”,
disse.
Leia mais na internet
Presenças – Deputados Sar-
gento Rodrigues (PTD), Délio
Malheiros (PV), Antônio Jú-
lio (PMDB) e Célio Moreira
(PSDB).

As Comissões de Defesa do Consumidor e de Segurança Pública discutiram a segurança nos cemitérios

Ricardo Barbosa
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COMISSÕES

12h30
• Projeto Zás (Teatro) – Banda Exílio (pop rock)

Comissão das Serras da Calçada
e da Moeda define cronograma

A Comissão Especial das
Serras da Calçada e da Moeda
aprovou ontem seu cronogra-
ma de atividades e dois reque-
rimentos, assinados por todos
os integrantes da comissão,
em que são convidadas a par-
ticipar permanentemente das
reuniões diversas entidades .
Também foi aprovada uma vi-
sita técnica ao Parque Estadu-
al da Serra do Rola Moça, a ser
agendada.

De acordo com o crono-
grama, os deputados discuti-
rão os seguintes aspectos:
• Dia 28/10 –  Serra da Cal-
çada – localização e abran-
gência da Serra da Calçada;
importância ambiental, ar-
queológica e espeleológica;
qualidade e quantidade de re-
cursos hídricos e os impac-
tos gerados pelas atividades
ecoturística e econômica; re-
lações da Serra da Calçada com
o Parque Estadual da Serra do
Rola Moça e com as áreas ur-
banas próximas; situação
fundiária; atividades econô-
micas atuais e potenciais;
propostas para sua proteção

e desenvolvimento econômi-
co sustentável.
• Dia 4/11 – Serra da Moeda –
localização e abrangência da
área a ser protegida; situação
fundiária; atividades econômi-
cas atuais e potenciais; pro-
postas para sua proteção e de-
senvolvimento econômico sus-
tentável.
• Dia 11/11 – discutir o Pro-
jeto de Lei (PL) 124/07, do
deputado Ivair Nogueira

(PMDB), que dispõe sobre o
Parque do Rola Moça; e a Pro-
posta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) 16/07, do deputa-
do Dalmo Ribeiro Silva (PSDB)
e outros, que dispõe sobre o
tombamento para fins de con-
servação e declara monumen-
to natural a Serra da Moeda.
Presenças – Deputados Sávio
Souza Cruz (PMDB), presiden-
te; Jayro Lessa (DEM), vice; e
Fábio Avelar (PSC).

Projeto trata
de divulgação
de tarifas
A Comissão de Defesa

do Consumidor analisou
ontem o Projeto de Lei (PL)
2.669/08, do deputado
Sargento Rodrigues (PDT),
que obriga os órgãos públi-
cos estaduais a afixar car-
tazes nos locais de maior
circulação de pessoas com
informação sobre a proibi-
ção da cobrança de tarifas
pela prestação dos serviços
bancários essenciais.

O relator, deputado
Célio Moreira (PSDB), deu pa-
recer favorável ao projeto na
forma do substitutivo nº 1,
apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça
(CCJ). Esse substitutivo cor-
rigiu equívocos como o pra-
zo de 60 dias para a regula-
mentação da lei pelo Execu-
tivo. De acordo com o par-
lamentar, o governador po-
derá, a qualquer tempo, ex-
pedir regulamento para tor-
nar a lei mais inteligível.
Presenças – Deputados
Délio Malheiros (PV), presi-
dente; Antônio Júlio
(PMDB), Célio Moreira (PSDB)
e Sargento Rodrigues (PDT).

Deputados negociam o cronograma de trabalhos da Comissão Especial

Marcelo Metzker

6h30Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

7h30 Repórter Assembléia

8h Mundo Político

8h30Brasil Eleitor

9h Comissão de Turismo (reprise) – Serviço fretado de transpor-
te rodoviário intermunicipal

11h30Sala de Imprensa – Segundo turno das eleições

12h30Mundo Político

13h Horário Eleitoral

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

14h Comissão de Política Agropecuária (reprise) – Campanha de
regularização do uso de recursos hídricos em Minas Gerais

16h30Comissão de Saúde (reprise) – Médicos plantonistas atuam
como peritos

18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

19h Brasil Eleitor

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

20h Segunda Musical (inédito)

20h30 Horário Eleitoral

21h Memória e Poder – Depoimento do frei Cláudio Van Balen

22h Repórter Assembléia

22h30Mundo Político – Retrospectiva da semana

23h Via Justiça (inédito) – A crise e a lei

23h40 Teatro Assembléia (inédito) – Jader Joanes

0h10Sala de Imprensa – Segundo turno das eleições

1h10 Visão Parlamentar

1h30 Repórter Assembléia

2h Encerramento


