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Campanha da Fraternidade: arcebispo
pede mobilização social por paz e justiça

Um apelo à mobiliza-
ção pessoal de todas as pes-
soas foi feito pelo arcebis-
po metropolitano de Belo
Horizonte, Dom Walmor Oli-
veira de Azevedo, em sole-
nidade realizada ontem no
Plenário, que marcou o lan-
çamento da Campanha da
Fraternidade. Este ano a Cam-
panha será voltada para o tema
da segurança pública, com o
lema “A paz é fruto da justiça”.

O lançamento da Cam-
panha da Fraternidade na
ALMG, segundo Dom Walmor,
reflete a importante conflu-
ência entre o caminho da
Igreja e o compromisso do
Legislativo mineiro em deba-
ter os problemas importantes
para a sociedade. Ao mesmo
tempo que cobrou o aperfei-
çoamento das políticas pú-
blicas voltadas para a segu-
rança, o arcebispo afirmou a
necessidade do envolvimento
de todos no enfrentamento do
problema. “É preciso promo-
ver a cultura da paz”, disse o
religioso.

Não só autoridades re-
ligiosas católicas participa-
ram do evento. O vice-pre-
sidente do Conselho Nacio-
nal de Igrejas Cristãs (Conic)
e pastor presbiteriano Már-
cio Moreira também integrou
a mesa de direção dos traba-
lhos e deu um testemunho
em favor da união ecu-
mênica, da fraternidade e
do enfrentamento da vio-
lência. O Conic reúne as
Igrejas Ortodoxa Siriana,
Luterana, Episcopal e
Presbiteriana Unida.

Como autor do requeri-
mento para realização do
evento, o deputado Célio
Moreira (PSDB) abriu a reu-
nião afirmando que a falta de
segurança é resultado de anos

de descaso com a educação,
falta de uma reforma agrária,
abandono da infância e pre-
domínio de um modelo eco-
nômico que favorece os mais
abastados. Ele afirmou que é
fundamental combater essas
fontes de violência, e não
apenas suas conseqüências.

O secretário de Esta-
do de Governo, Danilo de
Castro, saudou a Conferên-
cia Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB) pela escolha
do tema da Campanha da
Fraternidade. Ele lembrou
diversas políticas do Esta-
do e parcerias com a Igre-
ja voltadas para a questão
da segurança, tais como as
Associações de Proteção e
Assistência aos Condenados
(Apacs), responsáveis por
um modelo de gestão pri-
sional que apresenta bons
resultados de recuperação
dos internos.

Presidente anuncia
criação de comissão
Em seu pronunciamen-

to, o presidente Alberto Pin-
to Coelho (PP) afirmou que
será implantada na ALMG uma
comissão especial para deba-
te da questão carcerária. O
requerimento foi apresenta-
do pelo presidente da Comis-
são de Segurança Pública, de-
putado João Leite (PSDB), e
pelo presidente da Comissão
de Direitos Humanos, deputa-
do Durval Ângelo (PT).

Alberto Pinto Coelho
afirmou que a comissão espe-
cial se soma a diversas inicia-
tivas da Assembleia mineira
voltadas para a questão da se-
gurança. Ele lembrou o Movi-
mento pela Segurança e Vida,
organizado em 2000, em as-
sociação com 92 instituições,

que resultou em diversas pro-
postas de aperfeiçoamento
de políticas públicas; e tam-
bém o Seminário Legislativo
Segurança para Todos, reali-
zado pela ALMG em 2006,
com o mesmo resultado.

“O lançamento da Campa-
nha da Fraternidade nesta Casa
muito nos honra, e a Assembleia
Legislativa se sente plenamen-
te integrada com seus objeti-
vos”, afirmou o deputado.

De acordo com o presi-
dente da ALMG, a Campanha
da Fraternidade, realizada
sempre durante o período da
Quaresma, que antecede a
Semana Santa, tem um al-
cance que extrapola muito
esse período em suas ações
e nas reflexões propostas.

O lançamento da Campanha da Fraternidade 2009 reuniu autoridades estaduais e fiéis no Plenário

 Willian Dias
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PLENÁRIO

6h30Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

7h30 Repórter Assembleia

8h Mundo Político

8h30Comissão de Meio Ambiente – Mudanças na lei de políticas ambientais

11h30Panorama – Crimes na internet

12h Sala de Imprensa – Efeitos da crise econômica

13h Mundo Político

13h30 Repórter Assembleia

14h Reunião especial – Homenagem à empresa Andrade Gutierrez

15h Visão Parlamentar

15h30 Pensando em Minas – Território e geopolítica nas Minas Gerais
do século XIX

18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

19h Segunda Musical – Carolina Rennô, Wesley Barretto, Thais
Fernandes e Ricardo Matosinho

19h30Repórter Assembleia – 2ª edição – O que acontece na
Assembleia e as principais notícias do Estado

20h Palestra – Princípios constitucionais na administração pública

22h Repórter Assembleia

22h30Mundo Político

23h Via Justiça

23h40 Teatro Assembleia – Dóris canta samba

0h10Sala de Imprensa – Efeitos da crise econômica

1h Panorama – Previdência Social

1h30 Repórter Assembleia

2h Encerramento

Governador pede urgência na tramitação
de projeto sobre Olimpíadas 2016 em BH

O governador Aécio Ne-
ves solicitou urgência na
tramitação de projeto que tra-
ta das medidas a serem
adotadas pelo Estado para
realização de parte dos Jogos
Olímpicos de 2016 em Belo
Horizonte. A solicitação foi
encaminhada através da Men-
sagem 362/09, recebida na
Reunião Ordinária de Plená-
rio de ontem. Na mensagem
o governador solicita que o
Projeto de Lei 2.948/08 seja
apreciado em regime de urgên-
cia, “considerando-se a neces-
sidade de implementação do
cronograma para que todas as
providências se efetivem em
tempo hábil”.

Caso seja aprovado o re-
gime de urgência, as comis-
sões que analisarão a proposi-
ção terão metade do prazo re-
gimental para apresentar pa-
recer e o projeto não poderá
permanecer sem ser votado por
mais de quatro reuniões de Ple-
nário a partir de sua coloca-
ção na ordem do dia.

De acordo com o pro-
jeto, o Estado compromete-
se a observar regras de aces-
sibilidade e funcionalidade
para pessoas com deficiência.
Também garante que será aten-

dido o plano apresentado na
candidatura do Rio de Janeiro
como sede das Olimpíadas 2016,
e que serão desenvolvidos pro-
gramas para aproveitamento
posterior das instalações dos
jogos em Belo Horizonte.

Doação – Em outra mensagem
recebida ontem, o governa-
dor encaminha projeto de lei
autorizando o Poder Execu-
tivo a doar imóvel ao muni-
cípio de Martinho Campos
(Centro-Oeste de Minas). Se-

gundo a mensagem o imóvel
será utilizado pela prefeitura
para construir a sede de uma
unidade de tratamento de
dependentes químicos. O ter-
reno abrigou uma escola es-
tadual, hoje desativada.

Monitoramento de emendas do
PPAG será tema de audiências
O monitoramento das emendas po-

pulares ao Plano Plurianual de Ação Go-
vernamental (PPAG), uma das prioridades
da Comissão de Participação Popular para
2009, motivou a aprovação de dois re-
querimentos ontem. O presidente da comis-
são, deputado André Quintão (PT), quer fazer
um balanço das emendas voltadas para as
políticas de atenção aos direitos da crian-
ça e do adolescente. Já o deputado João
Leite (PSDB) requer audiência para avaliar
as emendas voltadas para o esporte.

O requerimento de Quintão inclui ain-
da a discussão com os movimentos sociais
para definir as prioridades da Frente Parla-
mentar de Defesa dos Direitos da Criança e
do Adolescente neste ano. “Já é praxe fa-
zermos essa agenda no início do ano”, jus-

COMISSÕES

tificou. Já a proposta de João Leite inclui a
discussão com os gestores públicos das medi-
das necessárias à efetivação das emendas do
esporte. “A partir de agora, teremos o xadrez
nas escolas de tempo integral, fruto de uma
emenda ao PPAG”, exemplificou.

Outro requerimento aprovado, do
deputado Eros Biondini (PHS), propõe reu-
nião conjunta com as Comissões de Saú-
de e do Trabalho, da Previdência e da
Ação Social para ouvir o subsecretário de
Políticas Antidrogas, Cloves Benevides,
sobre o Centro de Referência Estadual em
Álcool e Drogas (Cread), inaugurado na
última semana.
Presenças – Deputados André Quintão (PT),
presidente; Eros Biondini (PHS), vice; e
João Leite (PSDB).


