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Comissões têm reuniões sobre favelas,
atendimento à saúde e aposentadoria

Três audiências públicas
estão previstas na agenda de
hoje das comissões. A Comis-
são de Direitos Humanos se
reúne às 9 horas, no Auditó-
rio, para debater as condições
de vida dos moradores das fa-
velas de Belo Horizonte. O
autor do requerimento da reu-
nião, deputado Durval Ânge-
lo (PT), quer discutir também
o projeto Casa da Cidadania,

a ser implantado pela prefei-
tura em parceria com a
Defensoria Pública.

Na Comissão de Saúde,
o debate é sobre os atrasos
na transferência de recursos
para a Casa de Caridade
Manoel Gonçalves de Souza
Moreira, de Itaúna, a reque-
rimento do deputado Neider
Moreira (PPS). Segundo o
parlamentar, dificuldades de

relacionamento entre a pre-
feitura de Itaúna e a insti-
tuição têm prejudicado o
atendimento pelo SUS às pes-
soas carentes. A reunião será
às 9h30, no Plenarinho I.

Já a Comissão Especial
da PEC 25/07 promove audi-
ência pública para discutir o
conteúdo da proposta, que
beneficia bombeiras e polici-
ais militares do sexo femini-

no com o direito à aposenta-
doria ao completar 25 anos de
contribuição para a previdên-
cia. São esperados represen-
tantes do Governo do Estado
e dos comandos do Corpo de
Bombeiros e da Polícia Mili-
tar. A reunião começa às 15
horas, no Auditório, e atende
a requerimento do deputado
Sargento Rodrigues (PDT).
Agenda

Servidores fazem reivindicações e
críticas à contratação temporária

Servidores que partici-
param ontem de reunião da
Comissão de Administração
Pública pediram a redução dos
prazos para contratação pro-
visória pelo Estado. O PL
2.578/08, do governador, que
regulamenta essa questão, pre-
vê contratos que podem che-
gar a até seis anos. Os sindi-
calistas também fizeram várias
outras reivindicações, como a
realização de concursos públi-
cos em que a experiência dos
contratados seja aproveitada
na prova de títulos. A diretora
da Superintendência Central de
Política de Recursos Humanos,
Naide Roquette, descartou a
possibilidade de contratação
temporária como forma de
substituir os concursos.
Página 3

Vôos na Pampulha:
polêmica chega ao MP

O presidente Alberto
Pinto Coelho (PP) e o depu-
tado Fábio Avelar (PSC) se reu-
niram ontem com o procura-
dor-geral de Justiça, Alceu
José Torres Marques, para dis-

cutir formas de impedir a
transferência de vôos de gran-
des aeronaves para o Aeroporto
da Pampulha. O caso será ana-
lisado por promotores da área
de meio ambiente. Página 9

Olimpíadas: projeto
tem análise adiada

O PL 2.948/08, do go-
vernador, que trata das medi-
das a serem adotadas pelo Es-
tado para a realização de par-
te das Olimpíadas de 2016 em
Belo Horizonte, teve análise

adiada ontem na CCJ por um
pedido de vista do deputado
Gilberto Abramo (PMDB). O
relator, deputado Dalmo Ribei-
ro Silva (PSDB), apresentou o
substitutivo no 1. Página 5

A reunião de ontem da Comissão de Administração Pública foi acompanhada por dezenas de servidores

 Guilherme Bergamini
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Cartão de crédito e telefonia lideram
reclamações de consumidores no Procon

Há sete anos as admi-
nistradoras de cartões de
crédito e as empresas de te-
lefonia lideram a lista de re-
clamações dos consumidores.
Essa constatação foi feita
pelo coordenador do Procon
Assembleia, Marcelo Barbosa,
na reunião de ontem da Co-
missão de Defesa do Consu-
midor e do Contribuinte,
em que foi apresentado o
relatório referente às ativi-
dades realizadas durante o
ano passado pelo órgão. O
requerimento para ouvir o
Procon foi do deputado Délio
Malheiros (PV), vice-presiden-
te da comissão.

Segundo Barbosa, um
dos mais importantes traba-
lhos realizados pelo Procon
Assembleia é o projeto Edu-
cação para o Consumo, que já
atendeu um público de quase

15 mil pessoas. O projeto in-
clui palestras em escolas e em-
presas, além de campanhas
educativas e participação do
Procon em audiências públi-
cas realizadas pela comissão.

Paulo Emílio de Oliveira,
pesquisador de preços do
Procon, destacou também os
trabalhos de pesquisa de pre-
ços, que, além de subsidiarem
as decisões dos parlamentares,
são uma importante referência
para consumidores e lojistas.

Marcelo Barbosa dis-
se que, este ano, o Pro-
con Assembleia pretende
investir no aperfeiçoamen-
to das ferramentas do site
www.almg.gov.br/procon, de
forma a facilitar o acesso à pá-
gina e cumprir o que ele con-
sidera ser o principal papel
do Procon, que é a cons-
cientização do consumidor.

Projeto pretende coibir ação de cambistas
A comissão aprovou pa-

receres sobre duas proposições
que tramitam em 2º turno e
que agora podem ser apreciadas
em Plenário. Foi aprovado pare-
cer do PL 2.617/08, de autoria
do deputado Délio Malheiros
(PV), que dispõe sobre a fiscali-
zação da venda de ingressos por
cambistas. O relator opinou
pela aprovação na forma como
foi votado em Plenário.

O texto original, do de-
putado Sargento Rodrigues
(PDT), previa pagamento de
multa pelos cambistas e im-
pedimento de seu acesso a es-
tádios. Para o relator, apenas a
aplicação da multa, como pre-
vê o substitutivo aprovado
pelo Plenário em 1º turno, é
considerada medida suficiente
para coibir a ação de cambis-
tas. Na opinião dele, a interdi-
ção do acesso aos locais de
eventos constitui cerceamento
da liberdade do cidadão.
Dados de inquilinos – O Proje-
to de Lei (PL) 1.643/07 rece-
beu parecer do deputado Adal-
clever Lopes pela aprovação na

forma como foi votado pelo Ple-
nário em 1º turno (na forma do
vencido). O texto original da
proposição, do deputado Sar-
gento Rodrigues, proíbe a co-
brança de taxa referente a in-
formações cadastrais de inquili-
nos por parte das imobiliárias.

O texto aprovado em 1o

turno prevê a afixação de car-
tazes contendo o artigo 22 da
Lei Federal 8.245 – que já trata

da proibição da cobrança –
em local visível, nas empresas
de locação imobiliária. O relator
argumentou que a cobrança ir-
regular se deve ao desconhe-
cimento da lei por parte das
empresas e dos consumidores.

Já o PL 2.311/08, que
altera a Lei 15.025, de 2004,
que dispõe sobre consignação
em folha de pagamento de
servidores do Estado, foi re-

tirado da pauta, a requerimen-
to do deputado Célio Moreira
(PSDB). Segundo ele, ainda
não foram esgotadas todas as
possibilidades de discussão
sobre o assunto e há várias
solicitações nesse sentido.
Presenças – Deputados Adal-
clever Lopes (PMDB), presi-
dente; Délio Malheiros (PV),
vice; Walter Tosta (PMN) e
Célio Moreira (PSDB).

Ao final da apresentação
do relatório, o presidente da
comissão, deputado Adalclever
Lopes (PMDB), reiterou a im-

portância do trabalho do
Procon e convidou seus repre-
sentantes a participarem de
todas as reuniões da comissão.

Marcelo Barbosa, do Procon: foco na conscientização do consumidor

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte analisou dois projetos em 2o turno ontem

 Guilherme Bergamini
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Servidores pedem prazo menor para
contratação temporária pelo Estado

A redução dos prazos
para contratação provisória
pelo Estado, previstos no Pro-
jeto de Lei (PL) 2.578/08, foi
a reivindicação mais repetida
pelos representantes dos ser-
vidores que participaram da
audiência de ontem da Comis-
são de Administração Públi-
ca. A reunião foi realizada por
solicitação dos deputados
Sargento Rodrigues (PDT) e
Padre João (PT). Os sindica-
listas também pediram a rea-
lização de concursos públicos
em que a experiência dos con-
tratados do Estado seja valo-
rizada em prova de títulos.

O PL 2.578/08, do go-
vernador, trata da contratação
por tempo determinado para
atender necessidade temporá-
ria de excepcional interesse
público. Diversos setores do
Executivo realizam contratos
pelo prazo de seis meses, que
são renovados indefinidamen-
te. Os contratos são numero-
sos, especialmente no setor
penitenciário (cerca de 11 mil
contratados) e na saúde (cer-
ca de 5 mil contratados).

O objetivo da reunião de
ontem foi subsidiar a elabo-
ração de parecer sobre as
emendas recebidas pelo PL
2.578/08 no Plenário. Com
isso, o projeto retornou à Co-
missão de Administração Pú-
blica, ainda em 1º turno. O
deputado Padre João (PT)
apresentou as emendas n°s 4
e 5, que tratam, respectiva-
mente, da redução dos prazos

das contratações temporárias
e do pagamento de indeniza-
ção no momento da extinção
do contrato.

Já a emenda n° 2, do
deputado Sargento Rodri-
gues (PDT), na prática, efe-
tivaria os agentes de segu-
rança penitenciários e
socioeducativos contratados
temporariamente, da mesma
forma que ocorreu com os
designados da educação.

O deputado Sargento
Rodrigues defendeu a própria
emenda. Disse não ver dife-
rença entre a situação dos
agentes e a dos designados da
educação. A questão, no en-

tanto, dividiu opiniões. O
deputado Domingos Sávio
(PSDB) afirmou que a efe-
tivação dos agentes implica
enfrentar um eventual ques-
tionamento de inconsti-
tucionalidade e, por isso, de-
pende de entendimento com
o governo.

Carlos Martins, represen-
tante da Associação do Sindi-
cato dos Trabalhadores em Hos-
pitais (Asthemg), disse não com-
preender por que uma emenda
que efetivasse os agentes de
segurança deveria deixar de
lado os contratados da saú-
de. “Por que não pode para o
pessoal da saúde?”, questionou.

Outra questão cobrada
por deputados e sindicalistas
foi a necessidade de reforçar
as garantias para os contra-
tados que forem demitidos. Os
deputados Padre João e Carlin
Moura (PCdoB) cobraram a
incorporação de emenda do
PT que garanta indenização
aos contratados demitidos.

Relator do projeto na
Comissão de Administração
Pública, o deputado Lafayette
de Andrada (PSDB) afirmou que
muitos dos receios de deputa-
dos e servidores já são descar-
tados pelo texto atual. Segun-
do ele, a demissão imotivada
já é proibida pelo projeto.

Governo diz que não abandonará concursos
Apesar do PL 2.578/08

permitir a contratação provi-
sória por até seis anos, em al-
guns setores, a representante
do governo na reunião de
ontem da Comissão de Admi-
nistração Pública negou que
o Estado pretenda banalizar a
contratação provisória.

“O concurso público não
está sendo deixado de lado”,
afirmou Naide Roquette, dire-

tora da Superintendência Cen-
tral de Política de Recursos Hu-
manos. Ela afirmou que, entre
2003 e 2008, o Estado reali-
zou mais de 40 concursos,
abrindo cerca de 43 mil vagas.
Ela ressalvou que não é possí-
vel, em um curto período, re-
verter uma carência tão gran-
de de concursos.

A cobrança de realiza-
ção de concursos foi repeti-

da pelos deputados Padre
João, Carlin Moura e pelos
sindicalistas José Maria Mar-
ques, presidente do Sindi-
cato dos Agentes Peniten-
ciários; Renato Barros, re-
presentante do Sind-Saúde;
e Denilson Martins, membro
da Executiva da Intersin-
dical. “O Estado tem que dar
o exemplo”, afirmou Padre
João. Por esse motivo, ele

cr i t icou a proposta de
contratações provisórias
por mais de três anos, sem
prorrogações.
Presenças – Deputados Délio
Malheiros (PV), presidente da
comissão; Sargento Rodrigues
(PDT), Neider Moreira (PPS),
Lafayette de Andrada (PSDB),
Domingos Sávio (PSDB), Padre
João (PT), Carlin Moura
(PCdoB) e Weliton Prado (PT).

Os deputados Padre João e Sargento Rodrigues apresentaram emendas em Plenário ao PL 2.578/08

 Guilherme Bergamini
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Projeto sobre cremação de cadáver já
pode ser votado em 2º turno no Plenário

Foi aprovado ontem
pela Comissão de Seguran-
ça Pública o parecer para o
2º turno do Projeto de Lei
(PL) 749/07, do deputado
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB),
que dispõe sobre a crema-
ção de cadáver. O relator da
matéria, deputado Tenente
Lúcio (PDT), opinou pela
aprovação do projeto, na
forma do vencido (como
aprovado em 1º turno). O
projeto estabelece regras
para a cremação no Estado.
Ela poderá ocorrer median-
te documento público ou
particular assinado pela
própria pessoa, ou se a fa-
mí l ia  ass im o  dese ja r,
contanto que, em vida, ela
não se tenha manifestado
em sentido contrário.

Em 1º turno, o proje-
to foi aprovado com alte-
rações, entre elas: a que es-
tabeleceu que a cremação
também poderá ocorrer por
interesse da saúde pública;
a que incluiu a possibilidade
de assinatura do atestado
de óbito por dois médicos
– e não somente pelo mé-
dico legista; a que subs-
tituiu na redação da ma-
téria a expressão “ação
c r iminosa  ou  su ic íd io”
por “morte violenta”; e a
que determinou a neces-
sidade de autorização ju-
dicial para a cremação nos
casos de “morte violenta”.
Segundo o deputado Te-
nente Lúcio, essas altera-
ções tiveram por objetivo
dar mais efeti-vidade à pro-
posição em análise. O proje-
to, agora, será encaminhado
ao Plenário para apreciação
em 2º turno.
Requerimentos – Na reu-
nião, foram aprovados dois
requerimentos para realiza-
ção de audiências públi-
cas. O deputado Tenente
Lúcio solicitou o agen-
damento de reunião para
que seja debatido o PL
900/07, de autoria do de-

putado Dél io  Malhei ros
(PV),  que trata da dis-
ponibilização de informa-
ções pelas empresas de te-
lefonia celular em Minas
Gerais. Já o deputado Rô-
mulo Veneroso (PV) pediu
que seja convidado o sub-
secretário de Defesa Soci-
al, Genilson Zeferino, para
prestar  esc larecimentos
sobre a política prisional
do Estado.

A comissão recebeu
ainda um requerimento do
deputado Durval Ângelo
(PT), que solicita  realiza-
ção de reunião conjunta, na
cidade de Patrocínio (Alto
Paranaíba), com a Comissão
de Direitos Humanos, da
qual é presidente, para que
sejam debatidos, entre ou-
tros assuntos, possíveis
desv ios  de  conduta  de
agentes penitenciários da-
quele município.
Presenças – Deputados
João Leite (PSDB), pre-
s idente;  Rômulo Veneroso
(PV), Tenente Lúcio (PDT) e
Sargento Rodrigues (PDT).

Deputado pede informação
sobre obra do Cercadinho

Quatro requerimentos
de audiência pública foram
recebidos ontem pela Comis-
são de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável.
Eles deverão ser votados na
próxima reunião. Entre eles,
está um do deputado Sávio
Souza Cruz (PMDB), vice-pre-
sidente da comissão, de au-
diência para verificar as pro-
vidências que estão sendo
tomadas pelos órgãos públi-
cos para a construção de al-
ças viárias de acesso a Nova
Lima e outros municípios da
Região Metropolitana de Belo
Horizonte (RMBH). A obra
contribuirá para facilitar a cir-
culação de veículos na região
Centro-Sul da Capital.

Sávio Souza Cruz lembrou
que a ALMG aprovou em tempo
recorde, no final de 2008, pro-
jeto que autorizou a utilização
de área da Estação Ecológica
do Cercadinho para a execu-
ção de obras de infra-estrutu-

ra de interligação e acesso en-
tre as rodovias BR-356 e MG-
030, naquela região. O projeto
foi transformado na Lei 18.042,
de janeiro de 2009. Segundo o
deputado, passados dois meses,
não se sabe ainda o que foi fei-
to para viabilizar a obra.

No requerimento, ele
convida representantes do
Departamento de Estradas de
Rodagem (DER-MG), do De-
partamento Nacional de Infra-
estrutura de Transporte
(Dnit), das prefeituras de Belo
Horizonte e de Nova Lima, de
associações de moradores e da
Rádio Itatiaia, que, destaca o
parlamentar, desenvolveu cam-
panha para mostrar a urgên-
cia e a importância da obra.
Ele foi apoiado pelo deputa-
do Carlos Gomes (PT). Leia
mais na internet
Presenças – Deputados Fábio
Avelar (PSC), presidente; Sávio
Souza Cruz (PMDB), vice; e
Carlos Gomes (PT).

O deputado Tenente Lúcio (à esq.), lê parecer ao PL 749/07, na reunião da Comissão de Segurança Pública

Guilherme Bergamini
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Proposição sobre Olimpíadas em Belo
Horizonte tem análise adiada na CCJ
O Projeto de Lei (PL)

2.948/08, do governador, que
trata das medidas a serem
adotadas pelo Estado para a
realização de parte dos Jogos
Olímpicos de 2016 em Belo
Horizonte, começou a ser ana-
lisado pela Comissão de Cons-
tituição e Justiça ontem. O pre-
sidente da comissão e relator,
deputado Dalmo Ribeiro Silva
(PSDB), opinou pela constitu-
cionalidade do projeto na for-
ma do substitutivo n° 1, que
apresentou. Entretanto, com
o objetivo de analisar melhor
a matéria, o deputado Gilber-
to Abramo (PMDB) pediu vis-
ta do parecer.

O projeto estabelece
que o Estado se compromete
a adotar medidas com o ob-
jetivo de tornar Minas Gerais
apta para a realização de par-
te dos jogos, caso o Rio de
Janeiro seja escolhido como
sede das Olimpíadas de 2016.
Também garante que será aten-
dido o plano apresentado na
candidatura do Rio de Janei-
ro como sede dos Jogos Olím-
picos e que serão desenvolvi-
dos programas para aprovei-
tamento posterior das insta-
lações em Belo Horizonte.

Dalmo Ribeiro Silva ex-
plicou que a aprovação da
matéria é uma exigência do
Comitê Olímpico Internacio-
nal (COI) para que possa con-
siderar o Estado apto para a
realização de algumas parti-
das de futebol, no caso do Rio
de Janeiro ser escolhido como
sede. “O projeto é uma maté-
ria preventiva e não gera im-
pacto financeiro. O COI en-
tende que os Estados interes-
sados em receber os jogos
devem se manifestar através
de lei”, afirmou.

O parlamentar explicou
ainda que o substitutivo n°
1 teve como objetivo ajustar
o texto à técnica le-gislativa
e retirar disposições que po-
deriam gerar questiona-
mentos. De acordo com o
substitutivo, no caso de

eventual realização de jogos
das Olimpíadas de 2016 em
Minas Gerais, entre as medi-
das que o Estado deverá to-
mar, estão o reforço da segu-
rança pública, a facilitação no
trânsito de pessoas e veícu-
los, a proteção ao meio ambi-
ente e a realização das obras
de infra-estrutura necessárias
à realização dos eventos.

Projeto Jaíba – Foi aprovado
parecer pela constituciona-
lidade do PL 2.858/08, do
governador, que autoriza a
desafetação de parte da área
da reserva biológica Serra
Azul, que fica em Jaíba (Norte
de Minas). Criada em 1998, a
reserva tem área de 7.285 hec-
tares, dos quais 3.183 deixa-
rão de ser área de proteção

ambiental para estimular o
desenvolvimento do Projeto
Jaíba. De acordo com o
relator, deputado Dalmo Ri-
beiro Silva, o Instituto Es-
tadual de Florestas (IEF) in-
formou à comissão que a re-
serva foi equivocadamente
delimitada, incorporando
áreas produtivas e sem rele-
vância ambiental.

Consumação mínima é analisada
A proibição da cobran-

ça de consumação mínima em
restaurantes, bares e casas
noturnas, prevista no PL
2.969/09, do deputado Leo-
nardo Moreira (DEM), recebeu
parecer pela constitucionali-
dade na forma do substitutivo
nº 1. De acordo com o relator,
deputado Delvito Alves (DEM), o
valor cobrado como consumação
mínima tem a característica de
venda casada, conduta que fere o
Código de Defesa do Consumidor.

A comissão também emi-
tiu parecer pela constitu-
cionalidade do PL 2.872/08,
do deputado Leonardo
Moreira, que altera a desti-
nação de imóvel de 340 m²

doado ao município de Bueno
Brandão, para que nele sejam
instaladas uma biblioteca pú-
blica e um centro cultural. O
relator, deputado Sebastião
Costa (PPS), apresentou o
substitutivo nº 1.

A CCJ também se ma-
nifestou favoravelmente à
criação da Semana Estadual
da Adoção. O PL 2.996/09,
do deputado Carlin Moura
(PCdoB), determina que a data
será celebrada anualmente. O
relator foi o deputado Gilber-
to Abramo (PMDB).

Outro projeto sobre data
comemorativa que recebeu
parecer pela constitucionali-
dade foi o PL 3.002/09, do

deputado Célio Moreira (PSDB),
que institui o Dia Estadual de
Combate e Prevenção à Trom-
bose. O relator também foi o
deputado Gilberto Abramo.
Execução fiscal – O PL 2.296/08,
do deputado Lafayette de
Andrada (PSDB), teve a análi-
se adiada. Originalmente, o
projeto passa para R$ 5 mil o
valor mínimo previsto para o
Estado propor execução fiscal,
que é atualmente de R$ 1 mil.
Presenças – Deputados Dal-
mo Ribeiro Silva (PSDB), pre-
sidente; Delvito Alves (DEM),
Gilberto Abramo (PMDB), Pa-
dre João (PT), Ronaldo Ma-
galhães (PSDB) e Sebastião
Costa (PPS).

A CCJ também analisou ontem o PL 2.858/08, que trata de área de preservação no Projeto Jaíba

Marcelo Metzker
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Aprovada audiência sobre incentivos do
 Plano Safra à agricultura familiar

O Plano Safra 2009 traz
importantes incentivos à
agricultura familiar, como a
modernização da produção e
o apoio à comercialização,
com garantia de preços para
15 produtos que integram a
cesta básica. Para discutir es-
ses aperfeiçoamentos e pe-
dir melhores preços para os
produtos, o deputado Padre
João (PT) solicitou ontem uma
audiência pública da Comissão
de Política Agropecuária e
Agroindustrial.

O requerimento foi
aprovado, bem como outros
dois do mesmo autor.  Um
de-les pede audiência públi-
ca para discutir a implanta-
ção do Decreto 44.867/08,
que concede redução no
ICMS incidente sobre produ-
tos da agricultura familiar
que integram a cesta bási-
ca. O outro pede reunião
conjunta com a Comissão de
Educação, Ciência, Tecnolo-
gia e Informática, para ava-
liar a Medida Provisória 455,
que trata da Alimentação Es-

colar para a Educação Básica
e do Programa Dinheiro Dire-
to na Escola, com o fim de
adquirir gêneros para a me-
renda escolar na própria co-
munidade adjacente.

Recebeu parecer pela
aprovação em 2º turno, na
forma do vencido em 1º tur-
no, o Projeto de Lei (PL) 496/
07, que dispõe sobre a Políti-

ca Estadual de Incentivo à
Cultura da Bucha Vegetal. O
autor é o deputado Leonardo
Moreira (DEM). O relator foi o
deputado Antônio Carlos
Arantes (PSC). Também foi
aprovado o parecer de 1º tur-
no sobre o PL 1.976/07, que
dispõe sobre a Política Esta-
dual de Incentivo à formação
de Banco Comunitário de Se-

mentes de Cultivares Locais,
Tradicionais ou Crioulas. O pro-
jeto, do deputado Padre João,
teve como relator Chico Uejo
(PSB) e recebeu apoio técnico
da Epamig em sua elaboração.
Presenças – Deputados Van-
derlei Jangrossi (PP), presi-
dente; Antônio Carlos Arantes
(PSC), vice-presidente; Carlos
Gomes (PT)

Secretária de Turismo será chamada
para falar sobre ações no setor

Três requerimentos de
audiências públicas foram
aprovados durante reunião da
Comissão de Turismo, Indús-
tria, Comércio e Cooperati-
vismo realizada ontem. Dois
deles são do presidente da
comissão, deputado Tenente
Lúcio (PDT). Um solicita a re-
alização de audiência em Es-
trela do Sul (Alto Paranaíba),
para discutir o desenvolvimen-
to turístico na região. O outro
solicita a presença da secretá-
ria de Estado de Turismo na
comissão, para prestar informa-
ções sobre as atividades desen-
volvidas pelo governo visando
ao desenvolvimento do setor.

O terceiro requerimento
aprovado, de autoria do de-

putado Carlos Gomes (PT), é
de audiência pública para
analisar o impacto da crise
econômica mundia l  nas
micro e pequenas empresas
com sede em Minas Gerais.
O deputado disse que soli-
citou o debate porque a
crise econômica mundial
vem gerando insegurança,
fechamento de empresas e
acabando com postos de
trabalho. Foram aprovados
também seis requerimentos
que dispensam a apreciação
do Plenário.
Presenças – Deputados Te-
nente Lúcio (PDT), presiden-
te; Antônio Carlos Arantes
(PSC), Carlos Gomes (PT) e
Lafayette de Andrada (PSDB).A Comissão de Turismo aprovou três requerimentos

Willian Dias

Os deputados Carlos Gomes, Vanderlei Jangrossi e Antônio Carlos Arantes na Comissão de Política Agropecuária

Guilherme Bergamin
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Segurança Pública e DNPM
O deputado Deiró Marra (PR)
manifestou insatisfação com
o trabalho feito pelos órgãos
de segurança pública de Mi-
nas Gerais. Ele destacou a si-
tuação do município de Pa-
trocínio, onde o presídio ser-
ve mais de 25 cidades, cerca
de 800 mil habitantes. Segun-
do Marra, a Comissão de Se-
gurança Pública visitou a ca-

deia do município e consta-
tou falta de infra-estrutura e
superlotação. “É preciso que
se iniciem as obras da cadeia
de Patrocínio; a cidade já fez
a doação dos terrenos, mas
ainda não houve compensa-
ção social por parte do Esta-
do”, comentou. O deputado
ainda apontou falhas do De-
partamento Nacional de Pro-
dução Mineral (DNPM), prin-

cipalmente na estrutura físi-
ca. “Com 1.200 funcionários
em todo o País, só 32 estão
lotados em Minas, Estado res-
ponsável por 50% da produção
mineral do Brasil”, enfatizou.
Em aparte, os deputados Carlos
Pimenta (PDT) e Dalmo Ribei-
ro Silva (PSDB) concordaram
com o colega e citaram proje-
tos que estão aguardando de-
liberação do órgão.

Reunião da Sudene
O deputado Carlos Pimenta
(PDT) comunicou que no dia
6 de abril haverá reunião do
Conselho Deliberativo da
Sudene, em Montes Claros. A
reunião será presidida pelo
presidente Lula e contará com
a presença dos governadores
do Nordeste brasileiro, além
do governador de Minas,
Aécio Neves. O deputado des-

tacou a importância do en-
contro, que marcará o anún-
cio de investimentos de cer-
ca de R$ 1 bilhão na região,
pelo governo federal. Ele fa-
lou ainda da inauguração da
usina de biodiesel na cidade,
implantada pela iniciativa pri-
vada, e salientou a importân-
cia dessa usina neste momen-
to de crise financeira mun-
dial. Pimenta também criti-

cou o DNPM, por não liberar a
concessão de lavra de uma
mina de ouro em Riacho dos
Machados. “A cidade está per-
dendo investimentos de US$
170 milhões de um grupo ca-
nadense, porque o DNPM está
em disputa com a Vale, con-
cessionária original da empre-
sa. É preciso que o governo fe-
deral tome ciência da aberração
que é este órgão”, comentou.

Agricultores
O deputado Padre João (PT)
destacou os investimentos na
agricultura do país e em Mi-
nas Gerais. Ele afirmou que o
grande desafio hoje é a ga-
rantia de preço e ressaltou
que falta responsabilidade e
compromisso por parte do
governo do Estado. “A única
parceria do governo estadual
com o federal é em relação ao

seguro. A ausência do Estado
vem pesando para o agricul-
tor, que muito trabalha e não
tem renda”, enfatizou. Padre
João reclamou também que o
governo estadual não tem par-
cerias com os municípios para
garantir qualidade nas estra-
das e afirmou que essa falta
de sintonia entre o governa-
dor e os governos municipais
e o federal impossibilita a qua-

lidade de vida do homem do
campo. O parlamentar criticou
a paralisação do programa Luz
para Todos em Minas, o que,
para ele, é uma vergonha, já
que não se conseguirá univer-
salizar a eletrificação rural até
2010. “O programa está em-
perrado. É uma falta de res-
peito, são mais de meio mi-
lhão de pessoas sem energia
elétrica no campo”, reclamou.

Conquistas
As conquistas em prol dos
consumidores mineiros foram
abordadas no pronunciamen-
to do deputado Weliton Pra-
do (PT).  Entre elas, ele afir-
mou que conseguiu impedir
a cobrança da taxa de in-
cêndio residencial, lembrou
da redução história na conta
de energia elétrica em 17% e
afirmou que continua na luta

em relação ao ICMS da luz.
Prado destacou que a  conta
de água de Minas é a mais
cara do Brasil e que por meio
do Ministério Público con-
seguiu uma liminar para im-
pedir o aumento da conta de
água, que seria de 8,65%
neste mês. O parlamentar ex-
plicou que para haver o au-
mento é necessário, de acor-
do com a Lei 11.445, de

2007, a criação de uma
agência reguladora, e Minas
não a possui. “É preciso ter
um órgão para fiscalizar o se-
tor. Não vamos permitir ne-
nhum aumento se não for do
ponto de vista legal”, enfa-
tizou. Ainda em seu pronun-
ciamento, o deputado agra-
deceu e parabenizou o Minis-
tério Público e o Poder Ju-
diciário pela conquista.
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Deputado anuncia movimento em defesa
de política pública para a cafeicultura

Na próxima segunda-
feira, cafeicultores do Sul de
Minas lançam em Varginha o
movimento “SOS Café”, em
defesa de uma política pú-
blica para o setor. O anún-
cio foi feito na Reunião Or-
dinária de Plenário de ontem
pelo deputado Domingos
Sávio (PSDB), produtor rural
e integrante de movimentos
cooperativistas do Centro-
Oeste do Estado.

Domingos Sávio denun-
ciou a formação de cartel pe-
las multinacionais de adubos,
lembrando que o preço desse
insumo triplicou  em dois
anos, sob a alegação do au-
mento do petróleo, “mas que

não baixou um centavo sequer
agora que o petróleo caiu a
níveis de dois, três anos atrás”.
O deputado disse que o custo
de produção do café está além
do preço de comercialização,
o que, segundo ele, vem cri-
ando uma situação insusten-
tável no campo.

“Estamos passando por
uma crise que não tem nada
a ver com a crise mundial. O
consumo do café aumentou
no Brasil e no exterior, com a
disseminação do hábito en-
tre países como China e Ín-
dia. No entanto, o produtor
sofre sucessivos prejuízos, à
mercê do cartel dos adubos e
agora do cartel dos compra-

dores, que determinam o pre-
ço que querem”, disse Domin-
gos Sávio. Ele pediu uma po-
lítica pública do Governo Fe-
deral, “que tem a lei e os ór-
gãos para combater a
cartelização”, completou.
Comunicados e requeri-
mentos – A Presidência in-
formou que foram recebidos
e aprovados os requerimen-
tos 3.435 a 3.437/09. Fo-
ram deferidos os requerimen-
tos seguintes: do deputado
Leonardo Moreira (DEM), in-
formando sua desistência da
vaga de membro efetivo da
Comissão de Defesa do Con-
sumidor; e do deputado
Deiró Marra (PR), solicitan-

do a retirada de tramitação
dos PLs 3.061 e 3.064/09.

Foram aprovados os re-
querimentos: da Comissão de
Transporte, solicitando do
Ministério dos Transportes
informações sobre o início das
obras de recuperação da BR-
135 e sobre as obras de cons-
trução da terceira etapa do
Anel Rodoviário de Montes
Claros, bem como os dados
das empresas responsáveis
pelas obras, a previsão de re-
cursos e os prazos de execu-
ção; e do deputado Irani Bar-
bosa (PSDB), solicitando que
o PL 2.706/08 seja distribu-
ído à Comissão de Defesa do
Consumidor.

Movimentos sociais definem datas de
encontros do Fórum de Educação

PLANO DECENAL

Entidades e movimen-
tos sociais que participam da
organização do Fórum Téc-
nico Plano Decenal de Edu-
cação em Minas Gerais: De-
safios da Política Educacio-
nal, promovido pela ALMG,
definiram o calendário dos
encontros que coordenarão
em quatro cidades mineiras.
Ontem, durante reunião pre-
paratória do evento, foram
anunciadas as datas das eta-
pas regionais de Divinópolis
(15/4), Juiz de Fora (17/4),
Varginha (22/4), e Uber-
lândia (24/4). O Fórum Téc-
nico, cuja etapa final será
entre 13 e 15 de maio, em
Belo Horizonte, terá ainda
outros quatro encontros re-
gionais coordenados pela
Assembleia, em Araçuaí (26/
3), Montes Claros (31/3),
Governador Valadares (3/4)
e Paracatu (7/4). O requeri-
mento para promover o
fórum é do deputado Carlin

Moura (PCdoB) e da ex-de-
putada Elisa Costa (PT).

Na reunião preparatória,
foram definidos também de-
talhes do regulamento do
fórum, como número de ins-
crições por entidade, de pro-
postas priorizadas nos grupos
de trabalho e de delegados do
interior que terão direito a
voto na plenária final. Além

das reuniões no interior, a
preparação do fórum terá um
Debate Público da Comissão
de Educação, Ciência Tec-
nologia e Informática, já nes-
ta sexta-feira (13), com o
tema Metas e Ações Estraté-
gicas para a Educação de Mi-
nas Gerais. Os expositores
abordarão o conteúdo do Pro-
jeto de Lei (PL) 2.215/08, do

governador, que contém o pla-
nejamento para a educação em
Minas nos próximos dez anos.
O objetivo de todos os encon-
tros é colher subsídios para
aperfeiçoar a proposição du-
rante sua tramitação na ALMG.

A programação do deba-
te público e mais informações
sobre o plano podem ser encon-
tradas no hotsite do evento.

Representantes de movimentos sociais e de entidades integram a equipe de organização do evento

Ricardo Barbosa
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Reunião Ordinária (14 horas)
Veto Total à Proposição de Lei 18.865

Do governador, que dispõe sobre a política de apoio aos serviços munici-
pais de gestão ambiental. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 18.869
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado ao município de
Conceição das Alagoas. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 18.876
Do governador, que incide sobre a inclusão de débito no Cadastro de
Inadimplência em relação à Administração Pública (Cadin-MG). Discus-
são em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 18.877
Do governador, que incide sobre percentuais de redução do ICMS recolhi-
do sobre a venda de leite. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 18.922
Do governador, que incide sobre a carreira de médico do Ipsemg. Discus-
são em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 18.939
Do governador, que declara patrimônio cultural do Estado a rota de pere-
grinação Caminho da Luz. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 18.941
Do governador, que declara patrimônio cultural do Estado a rota de pere-
grinação Caminho da Fé. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 18.947
Do governador, que incide sobre a isenção de ICMS na aquisição de armas
por policiais, bombeiros e agentes penitenciários. Discussão em turno
único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 18.953
Do governador, que declara patrimônio cultural do Estado o processo de
produção artesanal do pé-de-moleque de Piranguinho. Discussão em
turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 18.956
Do governador, que incide sobre as competências do Conselho Estadual
de Turismo. Discussão em turno único (faixa constitucional)

ORDEM DO DIA

AEROPORTOS

Assembleia e Ministério Público tentam
impedir retorno de vôos à Pampulha
O presidente Alberto

Pinto Coelho (PP) reuniu-se
ontem com o procurador-ge-
ral de Justiça, Alceu José Tor-
res Marques. Juntamente com
o deputado Fábio Avelar
(PSC), ex-presidente da Co-
missão Especial dos Aeropor-
tos, eles discutiram formas
para impedir a transferência
de vôos de grande porte para
o Aeroporto da Pampulha, em
Belo Horizonte.

Os parlamentares entrega-
ram ao chefe do Ministério Pú-
blico Estadual o relatório final ela-
borado pela Comissão dos Aero-
portos - que durante dois meses
avaliou a situação dos principais
aeroportos mineiros - e a convo-
cação feita pela Secretaria de Es-
tado de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável à Infraero
para que a empresa tome as pro-
vidências necessárias para o
licenciamento ambiental do ter-
minal da Pampulha.

“A Infraero tem 30 dias
para apresentar a documenta-
ção exigida. Depois disso, será
feito um Termo de Ajustamento
de Conduta (TAC) com a Secre-
taria de Meio Ambiente para que
o aeroporto continue operan-
do até a expedição da licença”,
explicou o deputado Fábio
Avelar, que luta contra a reto-
mada de vôos para outras capi-
tais, partindo da Pampulha.

O procurador-geral in-
formou que vai encaminhar
o caso aos promotores espe-
cializados que atuam na área
de meio ambiente, os quais
farão um estudo da situação.
“Vamos intervir no que for de
nossa competência, senão
encaminharemos ao Ministé-
rio Público Federal. É possí-
vel até que nós atuemos em
conjunto”, afirmou.

O presidente Alberto
Pinto Coelho elogiou o traba-

lho da Comissão Especial e mos-
trou-se contra a volta de aero-
naves de grande porte ao Aero-
porto da Pampulha. “Interesses
comerciais não podem estar
acima de questões de seguran-
ça e de meio ambiente. Além
disso, há todo um planejamen-
to estratégico do Governo do
Estado para incrementar a ope-
ração do Aeroporto de Confins.
Assim, Belo Horizonte terá dois
aeroportos fortes, cada um com
sua vocação”, disse.

O planejamento citado
pelo presidente da ALMG diz
respeito, por exemplo, ao inves-
timento do Governo do Estado
na ampliação da infra-estrutura
rodoviária que liga Confins ao
centro de Belo Horizonte.

Concluído em novem-
bro do ano passado, o rela-
tório da Comissão Especial
dos Aeroportos listou vários
argumentos para manter as
grandes aeronaves longe da
Pampulha.

Os deputados Alberto Pinto Coelho e Fábio Avelar se reuniram com o procurador-geral de Justiça

Ricardo Barbosa



10 • quarta-feira – Assembleia Informa 11 de março de 2009

TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE

MESA DA ASSEMBLEIA

Deputado Alberto Pinto Coelho
Presidente
Deputado Doutor Viana
1º-Vice-Presidente
Deputado José Henrique
2º-Vice-Presidente

Deputado Weliton Prado
3º-Vice-Presidente
Deputado Dinis Pinheiro
1º-Secretário
Deputado Hely Tarqüínio
2º-Secretário
Deputado Sargento Rodrigues
3º-Secretário

SECRETARIA
Eduardo Vieira Moreira
Diretor-Geral
José Geraldo de Oliveira Prado
Secretário-Geral da Mesa

ASSEMBLEIA INFORMA
Editado pela Diretoria de

Comunicação Institucional da
ALMG
Diretor: Lúcio Pérez
(jornalista – Rg.MTb 3.552/MG)
Gerente-Geral de Imprensa e
Divulgação: Cristiane Pereira
Edição: Gleidson Batista
(editor-geral) e Carine Reis

Revisão: Leonardo Mordente
Diagramação: Mylène Marques
Endereço: Rua Rodrigues Caldas,
30 – CEP: 30190-921 – BH/MG
Tel.: (31) 2108-7715
Impresso pela Gerência-Geral de
Suporte Logístico (ramal 7763)
www.almg.gov.br

ORDEM DO DIA (continuação)

9 horas
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – discutir as condições de
vida dos moradores das favelas de Belo Horizonte. Convidados: defen-
sor público Hélio da Gama e Silva; padre Pier Luigi Bernareggi; coorde-
nador do Programa Pólos da Cidadania da Faculdade de Direito da
UFMG, Antônio Eduardo Silva Nicácio; coordenadores da Rede Favela,
Júlio César Alves e Alexandre Melo Brandão; líder da favela do Sumaré,
Joanes Miranda das Mercedes; morador da favela do Papagaio, Cristiano
da Silva. Requerimento do deputado Durval Ângelo
• Reunião Extraordinária (Plenário)

9h30
• Comissão de Saúde (Plenarinho I) – discutir os recorrentes atrasos na
transferência de recursos para a Casa de Caridade Manoel Gonçalves de
Souza Moreira, de Itaúna. Convidados: secretário de Estado de Saúde,
Marcus Pestana; presidente do Conselho Regional de Medicina, João
Batista Gomes Soares; presidente da Câmara Municipal de Itaúna, Antô-
nio de Miranda Silva; promotora Fernanda Honigmann Rodrigues; se-
cretário municipal de Saúde, José Oscar Júnior; provedor da Casa de
Caridade Manoel Gonçalves de Souza Moreira, Lincoln Moreira de Faria.
Requerimento do deputado Neider Moreira

10 horas
• Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática (Plenarinho
II) – discutir e votar proposições que dispensam a apreciação do Plenário
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho III) – discutir e votar propo-
sições da comissão
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar
proposições que dispensam a apreciação do Plenário

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social (Plenarinho I)
– discutir e votar parecer de substitutivo do PL 1.874/07, do deputa-
do Sargento Rodrigues, que dispõe sobre a realização de raves

• Comissão de Redação (Plenarinho II) – discutir e votar pareceres em
fase de votação final
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) –
discutir e votar parecer do 864/07, do deputado Ruy Muniz, que dis-
põe sobre a isenção da taxa de inscrição no vestibular da Uemg e da
Unimontes para doadoras de leite materno; PL 1.121/07, do deputado
Délio Malheiros, que dispõe sobre a comercialização de bebidas em lata;
PL 1.447/07, do deputado Luiz Tadeu Leite, que isenta entidades
filantrópicas do ICMS incidente sobre contas de energia, água e esgo-
to; e PL 2.179/08, do deputado Gustavo Valadares, que inclui as
microrregiões de Diamantina e Conceição do Mato Dentro na área de
abrangência do Idene
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho III) – discutir e votar
proposições da comissão
• Entrevista coletiva (Sala de Imprensa) – com a bancada do PMDB.
Assunto: denúncias apresentadas pelos senadores Jarbas Vasconcelos
(PMDB-PE) e Pedro Simon (PMDB-RS)

15 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho II) – discutir e votar proposições
que dispensam a apreciação do Plenário
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho III) –
discutir e votar proposições que dispensam a apreciação do Plenário
• Comissão Especial da PEC 25/07 (Auditório) – discutir a pro-
posta, de autoria do deputado Sargento Rodrigues e outros, que
concede o direito à aposentadoria aos 25 anos de serviço para
bombeiras e policiais militares femininas. Convidados: deputada
federal Jô Moraes (PCdoB-MG); secretária de Estado de Planeja-
mento e Gestão, Renata Vilhena; comandante-geral da Polícia
Militar, coronel Renato Vieira de Souza; comandante-geral do
Corpo de Bombeiros, coronel Gilvam Almeida Sá. Requerimento
do deputado Sargento Rodrigues

20 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)

PL 236/07
Do deputado Carlin Moura, que dispõe sobre a afixação de cartilha dos
direitos do paciente nas recepções dos hospitais públicos. Prossegui-
mento da votação em 1o turno

PL 2.752/08
Do governador, que concede reajuste para os procuradores do Estado.
Votação em 1o turno

PL 964/07
Do deputado Délio Malheiros, que obriga instituições financeiras a adver-
tir seus clientes sobre fraudes. Discussão em 1o turno

PL 1.297/07
Do deputado Leonardo Moreira, que autoriza doação de imóvel do Estado
para o município de Sabinópolis. Discussão em 1o turno

PL 2.561/08
Do deputado Agostinho Patrús Filho, que autoriza doação de imóvel do
Estado para o município de Desterro de Entre Rios. Discussão em 1o turno

PL 2.690/08
Da deputada Ana Maria Resende, que dispõe sobre a afixação de aviso
sobre o direito do idoso de ter acompanhante nas unidades de saúde do
Estado. Discussão em 1o turno

6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte
7h30 Repórter Assembleia

8h Mundo Político
8h30 Panorama  (ao vivo) – Publicidade e crianças

9h Assembleia ao vivo
12h Memória e Poder – Depoimento do político Bonifácio de

Andrada, o Andradinha
13h Mundo Político

13h30 Repórter Assembleia – 1ª edição (ao vivo) – O que acontece
na Assembleia e as principais notícias do Estado

14h Assembleia ao vivo
14h15 Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com os pronuncia-

mentos, discussão e votação de proposições
18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

19h Panorama – Publicidade e crianças
19h30 Repórter Assembleia – 2ª edição (ao vivo) – O que acontece

na Assembleia e as principais notícias do Estado
20h Compacto Pinga Fogo

20h15 Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária
21h Assembleia Debate (inédito) – Turismo contra a crise
22h Repórter Assembleia

22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas
sobre a movimentação política no País

23h Plenário
1h Panorama – Publicidade e crianças

1h30 Repórter Assembleia
2h Encerramento


