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Militares do sexo feminino reivindicam
aposentadoria com 25 anos de serviço
A PEC 25/07, que visa

reduzir o tempo de contribui-
ção das militares do Estado
para aposentadoria, recebeu
ontem manifestações de apoio
de 11 parlamentares que par-
ticiparam de audiência públi-
ca da Comissão Especial que
analisa a proposta. Encabeçada
pelo deputado Sargento
Rodrigues (PDT), a proposta
beneficia bombeiras e policiais
militares do sexo feminino,
com aposentadoria aos 25
anos de serviço. Atualmente
elas podem pedir transferên-
cia para a reserva com 30 anos
de efetivo exercício de suas
funções. Representantes do
governo são cautelosos, pois
a crise mundial reduziu a ar-
recadação do Estado. Para li-
deranças sindicais, no entan-
to, o impacto financeiro da
medida seria mínimo.
Página 3

Visita à Serra da Calçada orienta
relatório da Comissão Especial

Hoje, às 9 horas, depu-
tados que integram a Comis-
são Especial das Serras da Cal-
çada e da Moeda visitam a re-
gião. De acordo com o relator
da comissão, deputado Dalmo
Ribeiro Silva (PSDB), um dos
autores do requerimento para
a visita, o objetivo é avaliar as
áreas onde há exploração mi-
neral e seu impacto ambiental,
além de outros locais onde em-
presas pretendem realizar novas
explorações. Os parlamentares
vão vistoriar a região de heli-
cóptero. Serão visitadas a Mina
do Pau Branco, em Brumadinho,
e o povoado de São Caetano da
Moeda, remanescentes arqueo-
lógicos do forte da Serra da Cal-
çada e loteamentos em Sarzedo.
Agenda

Impasse em
hospital
de Itaúna
Participantes da reu-

nião de ontem da Comissão
de Saúde sugeriram a criação
de um grupo para acompa-
nhar a prestação de contas
das transferências de recur-
sos para a Casa de Caridade
Manoel Gonçalves de Souza
Moreira, de Itaúna. Página 4

Lideranças
comunitárias
pedem criação
do Dia Estadual
da Favela

Página 7

Bombeiras e policiais militares femininas cobram o direito à aposentadoria especial no Plenário

 Alair Vieira

A Comissão Especial visita  as Serras da Moeda e da Calçada hoje de manhã

 Guilherme Bergamini – 20/10/08
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Minas e Energia aprova cronograma que
prevê discussões sobre biodiesel e Cfem

A Comissão de Minas e
Energia aprovou ontem seu
programa de trabalho para este
ano. O requerimento foi do
presidente da comissão, de-
putado Sávio Souza Cruz
(PMDB), e seguiu uma meto-
dologia que visa aprofundar o
conhecimento das especifi-
cidades dos setores mineral e
energético do Estado. A as-
sessoria da comissão montou
cronograma com o objetivo de
condensar uma série de reque-
rimentos apresentados em reu-
niões anteriores para a reali-
zação de audiências e deba-
tes públicos.

Questionado pelo depu-
tado Célio Moreira (PSDB) se o
programa estaria aberto a alte-
rações, o presidente disse ser
possível a inclusão de propos-
tas, mas lembrou que  a comis-
são decidiu, em suas primeiras
reuniões, que haveria um plano
de trabalho próprio, concentra-
do em ações mais abrangentes,
de modo a não haver prejuízo
de qualquer demanda.

O programa prevê a rea-
lização de audiências públi-
cas para discutir, entre outras
questões, o potencial para

exploração de gás natural na
bacia do São Francisco, a pro-
dução de biocombustíveis e
os investimentos para o setor
no Estado. O cronograma in-
clui, ainda, debates públicos
que pretendem abordar ques-
tões como a distribuição de
royalties do petróleo e da
Compensação Financeira
pela Exploração de Recursos
Minerais (Cfem) e a instala-

ção de pequenas usinas hi-
drelétricas no Estado.

O deputado Carlos Pi-
menta (PDT) considerou o
cronograma interessante,
mas ressaltou que é necessá-
rio atentar para que a dis-
cussão não fique apenas em
âmbito interno.
Requerimentos recebidos –
A comissão recebeu dois re-
querimentos, que devem ser

votados nas próximas reuni-
ões. Leia mais na internet
Presenças – Deputados Sávio
Souza Cruz (PMDB), presiden-
te; Gustavo Valadares (DEM),
vice; Célio Moreira (PSDB),
Rêmolo Aloise (PSDB), Tiago
Ulisses (PV), Carlos Pimenta
(PDT), Adalclever Lopes
(PMDB), Gilberto Abramo
(PMDB), Ruy Muniz (DEM) e
Ronaldo Magalhães (PSDB).

Administração Pública
quer apurar denúncia
A Comissão de Adminis-

tração Pública deve realizar
audiência para discutir de-
núncia de que o consumidor
poderá pagar pela energia elé-
trica não utilizada. O reque-
rimento da audiência, do de-
putado Délio Malheiros (PV),
presidente da comissão, foi
aprovado ontem.

Segundo o parlamentar,
o professor Adilson de Olivei-
ra, do Instituto de Economia
da UFRJ, denuncia que as in-
dústrias reduziram o consu-
mo, o que provocou um défi-
cit junto às distribuidoras.
Segundo o especialista, nos
contratos que as empresas ce-
lebram com as geradoras, exis-

te a possibilidade de devolu-
ção dos montantes não usa-
dos. Nessa devolução, infor-
ma Malheiros, 7% do valor
contratado poderá ser repas-
sado para as tarifas.

A comissão aprovou re-
querimento do deputado Sar-
gento Rodrigues (PDT), que
sugere à presidência do Tri-
bunal de Justiça a criação de
adicional de periculosidade
para os oficiais de Justiça,
tendo em vista os riscos ine-
rentes à profissão.
Presenças – Deputados Délio
Malheiros (PV), presidente;
Ivair Nogueira (PMDB), Do-
mingos Sávio (PSDB) e Padre
João (PT).

Deputados destacam
debate sobre educação
Os deputados da Comissão

de Educação, Ciência, Tecnologia
e Informática chamaram ontem
a população para participar do
Debate Público Plano Decenal:
Metas e Ações Estratégicas para
a Educação de Minas Gerais, que
acontece nesta sexta-feira.

O deputado Carlin Mou-
ra (PCdoB) lembrou que quem
não puder comparecer ao Ple-
nário para o debate poderá
assistir ao evento pela TV
Assembleia (com transmissão
ao vivo) e encaminhar per-
guntas pelo telefone 0800-
0310888 ou pelo e-mail
debate.educacao@almg.gov.br.

A presidente da comis-
são, deputada Maria Lúcia

Mendonça (DEM), destacou
que o debate é uma das eta-
pas preparatórias do Fórum
Técnico Plano Decenal de Edu-
cação em Minas Gerais,
agendado para maio. “A nos-
sa expectativa é que o debate
e o fórum contribuam para
promover uma mudança na
educação”, afirmou.

Na reunião, foram recebi-
dos três requerimentos que serão
votados na próxima reunião da
comissão. Leia mais na internet
Presenças – Deputadas Maria
Lúcia Mendonça (DEM), pre-
sidente, e Gláucia Brandão
(PPS); e deputados Dalmo Ri-
beiro Silva (PSDB) e Carlin
Moura (PCdoB).

A Comissão de Minas e Energia quer aprofundar as discussões sobre os setores mineral e energético

Marcelo Metzker
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Bombeiras e policiais militares femininas
pedem aposentadoria aos 25 anos de serviço
A Proposta de Emenda

à Constituição (PEC) 25/07,
que concede aposentadoria
aos 25 anos de serviço às
bombeiras e policiais milita-
res, foi debatida ontem em
audiência pública da Comis-
são Especial. O Auditório fi-
cou lotado de manifestantes
que vestiam camisas amare-
las e pediam a aprovação da
medida. A proposta do de-
putado Sargento Rodrigues
(PDT) recebeu o apoio dos
11 deputados que comparece-
ram à reunião.

O presidente da comis-
são, deputado Antônio Júlio
(PMDB), abriu a reunião, len-
do textos de apoio à luta en-
viados pela deputada federal
Jô Moraes (PCdoB-MG) e pela
deputada Maria Tereza Lara
(PT). Ainda dentro do espíri-
to das comemorações do Dia
Internacional da Mulher, dis-
cursaram as deputadas Ro-
sângela Reis (PV), Gláucia
Brandão (PPS) e Maria Lúcia
Mendonça (DEM).

A palavra inicial foi
dada ao deputado Sargento
Rodrigues, autor da propos-
ta. Ele manifestou seu orgu-
lho pelo grande comparecimen-
to à audiência e considerou
inédita a mobilização. Afirmou
que o Estado é competente
para legislar no âmbito da apo-
sentadoria dos policiais civis
e militares, e argumentou que
os professores da rede pública
têm seu direito estabelecido na
Constituição  Estadual.
Rodrigues comprometeu-se a
apresentar, em 2o turno, emen-
da incluindo as policiais civis.

Deram também seu
apoio à PEC 25/07 os de-
putados Lafayette de
Andrada e Domingos Sávio,
ambos do PSDB, embora te-
nham feito ponderações em
nome da prudência. An-
drada disse que a medida é
justa, mas vai enfrentar
obstáculos poderosos para
ser implementada. “A crise
faz diminuir a receita, e a

proposta vem num momen-
to em que o Congresso tende
a aumentar o tempo de traba-
lho e adiar a aposentadoria”,
argumentou.

Os representantes da
cúpula da PM e do Corpo de
Bombeiros, respectivamente o
coronel Alexandre Salles e o
tenente-coronel  Paulo
Adriano Cunha, também ado-

taram posições de cautela e
informaram que estão sendo
conduzidos estudos do impac-
to financeiro para encontrar
uma forma exeqüível de aten-
der a reivindicação.

Maria Thaís Costa Olivei-
ra Santos, representante da
Secretaria de Planejamento e
Gestão (Seplag), disse que a
medida é justa, mas que será

preciso ter dinheiro para pa-
gar, e os gestores financeiros
do Estado não podem tomar
atitudes irresponsáveis. Ela
acha difícil arcar com o cus-
to, já que a arrecadação de
Minas teria caído R$ 700 mi-
lhões em fevereiro, e aumen-
tar tributos para enfrentar o
gasto é algo que a sociedade
não suportaria mais.

Para associação, impacto é mínimo
O presidente da Associ-

ação dos Praças (Aspra),
subtenente Luiz Gonzaga Ri-
beiro, e a capitã Maria Carmen
de Castro Patrocínio, psicóloga
da PM, criticaram a resistência
do governo em reduzir o tempo
de aposentadoria das militares.

Ribeiro disse que o ar-
gumento da crise atual não é
válido, já que as mulheres na
PM são apenas 2.300, e não
haveria ainda nem uma cen-
tena em condições de reque-
rer aposentadoria. “As polici-
ais são apenas 5% do efetivo
da PM, mas respondem por 42%
dos casos de licenças longas de
saúde”, afirmou a psicóloga.

Apoio – Os deputados mani-
festaram apoio à PEC 25/07.
O deputado Padre João (PT)
disse que o PM fardado é a pró-
pria presença do Estado, dan-
do segurança e bem-estar à
população, e se Minas é o se-
gundo Estado em arrecadação,
terá condições de atender.
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB) de-
fendeu as policiais femininas do
Sul do Estado, que ajudam a
construir a imagem da PM mi-
neira como a melhor do País.

O presidente da comis-
são, deputado Antônio Júlio
(PMDB), assegurou que, ape-
sar do impacto financeiro, será
possível fazer um planejamen-

to de longo prazo para aten-
der essa justa reivindicação.
Délio Malheiros (PV) disse que
não é possível para a policial
feminina suportar dupla jor-
nada durante 30 anos.
Presenças – Deputados An-
tônio Júlio (PMDB), presi-
dente; Lafayette de An-
drada (PSDB), vice-presi-
dente; Délio Malheiros
(PV), Ivair Nogueira (PMDB),
Sargento Rodrigues (PDT),
Domingos Sávio (PSDB),
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB),
Padre João (PT) e deputa-
das Gláucia Bran-dão (PPS),
Maria Lúcia Mendonça (DEM)
e Rosângela Reis (PV).

O deputado Sargento Rodrigues (à direita) é o autor da PEC que beneficia bombeiras e PMs femininas

Willian Dias
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Comissão paritária pode trazer solução
para repasse de recursos da saúde em Itaúna

A proposta de criação de
uma comissão paritária para
solucionar os conflitos que
envolvem o repasse de recur-
sos do SUS pelo município de
Itaúna para a Casa de Carida-
de Manoel Gonçalves de Sou-
za Moreira foi apoiada pelos
participantes da audiência
pública da Comissão de Saú-
de, realizada ontem. A suges-
tão é de que um grupo acom-
panhe, mensalmente, a pres-
tação de contas das transfe-
rências de recursos para o
hospital. A comissão seria for-
mada por representantes das
secretarias de Estado de Saú-
de e municipal de Saúde de
Itaúna, da Casa de Caridade,
do Ministério Público, do
Conselho Comunitário do Hos-
pital, do Conselho Municipal
de Saúde e da Câmara Muni-
cipal de Itaúna.

A audiência foi solici-
tada pelo deputado Neider
Moreira (PPS), preocupado
com os atrasos nos repasses,
que teriam começado em 2007.
Segundo ele, as atualizações
de valores das tabelas do
SUS também não teriam
sido repassadas pela Secre-
taria Municipal de Saúde ao

hospital. O deputado afir-
mou que os recursos de ou-
tros programas, como o Pró-
Hosp e o IntegraSUS, também
não estariam ocorrendo no
prazo legal.

O problema dos repasses
atingiu, sobretudo, o atendi-
mento de urgência e emergên-

cia municipal, que é realizado
nas dependências do hospi-
tal. Neider Moreira observa
que a Casa de Caridade, com
150 leitos, é uma referência
regional, atendendo, somen-
te no pronto-socorro, cerca
de 7 mil pacientes por mês,
além de prestar serviços de

alta complexidade e de ser o
segundo hospital mais impor-
tante do Centro-Oeste minei-
ro. É também um hospital-es-
cola, referência para a forma-
ção do curso de Medicina da
Faculdade de Itaúna e para as
áreas de nutrição, enfermagem
e fisioterapia.

Secretário nega problemas com transferências
O secretário municipal

de Saúde de Itaúna, José Os-
car Júnior, contestou as in-
formações apresentadas, ale-
gando que o gestor munici-
pal não tem controle sobre
os reajustes das tabelas. Ar-
gumentou ainda que a tabe-
la do SUS não foi reajusta-
da, mas unificada, havendo
reclassificação de alguns pro-
cedimentos.

As explicações do se-
cretário não agradaram ao
provedor da Casa de Carida-
de, Lincoln Moreira de Faria,
que mostrou as portarias do
Ministério da Saúde que in-
formam sobre as atualizações
das tabelas do SUS. Ele afir-

mou que, em 2007, o hospi-
tal tinha direito a R$ 368 mil
de repasse mensal e recebia
R$ 318 mil. Com a modifica-
ção das tabelas, hoje o hos-
pital teria direito a receber R$
600 mil e continuaria rece-
bendo os mesmos R$ 318 mil.

No entendimento do
Ministério Público, os servi-
ços de urgência e emergên-
cia são de responsabilida-
de do município e do hos-
pital, segundo informou a
promotora Fernanda Honig-
mamnn Rodrigues. Ela abriu
um processo em 2007 para
garantir a manutenção do
atendimento do pronto-
socorro e disse não enten-

der as razões do município
para descumprir a ordem ju-
dicial de manter os repasses
para o hospital.

Os deputados Carlos
Mosconi (PSDB), Ruy Muniz
(DEM) e Doutor Rinaldo
(PSB) também apoiaram a
sugestão de criação da comis-
são paritária e fizeram um ape-
lo aos gestores municipais
para que a disputa política
não prejudique o bem-estar
da população. Eles salienta-
ram que a situação de Itaúna
se repete em vários municí-
pios mineiros. “O interesse da
Comissão de Saúde é que a
população seja bem atendi-
da”, afirmou Doutor Rinaldo.

“A saúde é uma questão su-
pra-partidária”, acrescentou
o deputado Ruy Muniz.
Presenças – Deputados
Carlos Mosconi (PSDB), pre-
sidente; Carlos Pimenta (PDT),
vice-presidente; Doutor Ri-
naldo (PSB), Fahim Sawan
(PSDB), Ruy Muniz (DEM), An-
tônio Júlio (PMDB), Hely
Tarqüínio (PV) e Neider Moreira
(PPS). Também participaram
da reunião o presidente da
Câmara Municipal de Itaú-
na, Antônio de Miranda Sil-
va; o vice-prefeito de Itaú-
na, Pedro Paulo Pinto,  e o
presidente do Conselho Re-
gional de Medicina, João
Batista Gomes Soares.

Convidados apresentaram versões diferentes para o problema dos repasses do SUS

Ricardo Barbosa
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Plenário já pode analisar projeto sobre
inclusão de municípios na área do Idene

Os municípios que in-
tegram as microrregiões de
Diamantina e Conceição do
Mato Dentro podem ser incluí-
dos na área de abrangência do
Instituto de Desenvolvimen-
to do Norte e Nordeste de
Minas Gerais (Idene). É o que
prevê o Projeto de Lei (PL)
2.179/08, do deputado Gus-
tavo Valadares (DEM), que al-
tera a Lei 14.171, de 2002,
que cria o Idene. Seu relator,
deputado Jayro Lessa (DEM),
opinou pela aprovação do
projeto, no 1º turno, com as
emendas nºs 1 e 2. O parecer
foi aprovado na reunião des-
ta quarta-feira (11/3/09) da
Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária da
Assembleia Legislativa de Mi-
nas Gerais. Agora, o projeto
está apto a ser discutido e
votado pelo Plenário da ALMG.
Outros dois projetos analisa-
dos tiveram aprovados pare-
ceres pela rejeição.

O relator do PL 2.179/
08 acrescentou duas emendas
ao projeto. Elas incluem os
municípios de outras duas
microrregiões na área do
Idene: a microrregião de
Aimorés e a microrregião de
Governador Valadares. Lessa
justificou que a proposição
não gera despesa para os co-
fres públicos e “não tem im-
pacto na Lei Orçamentária,
nem contraria a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (LRF)”.
Dois outros projetos tiveram
pareceres pela rejeição apro-
vados. Um deles foi o PL 864/
07, em 1º turno, do deputa-
do Ruy Muniz (DEM), que dis-
põe sobre a isenção de taxa
de inscrição para o vestibular
e de taxa de matrícula na
Uemg e Unimontes às can-
didatas que sejam doadoras
regulares de leite materno. Seu
relator, deputado Adelmo Car-
neiro Leão (PT), entre outras
justificativas, acatou o pare-
cer da Comissão de Educação.
“Embora não haja óbice finan-
ceiro, entendemos que o pa-

recer da Comissão de Educa-
ção, Ciência, Tecnologia e
Informática sobressai, e, pe-
las razões ali aduzidas e aci-
ma mencionadas, somos com-
pelidos a opinar que a maté-
ria não deve prosperar nesta
Casa Legislativa”.

A Comissão de Educação
argumentou que “a doação
deve ser um gesto solidário,
voluntário,  anônimo, altru-
ísta, necessário, humanitário
e não-remunerado direta ou
indiretamente”. “Além disso, é
mais provável que a possível

doadora se inclua entre aque-
les beneficiários de tal isen-
ção já legalmente reconheci-
dos, a saber: afro-descenden-
tes, indígenas, portadores de
deficiência e alunos oriundos
da rede pública de ensino”,
afirmou Adelmo.

Isenção de ICMS tem parecer pela rejeição
O deputado Lafayette de

Andrada (PSDB) opinou pela
rejeição do  PL 1.447/07, em
1º turno, do deputado Luiz
Tadeu Leite. O projeto altera
a Lei 9.944, de 1989, com o
objetivo de isentar as entida-
des filantrópicas do ICMS in-
cidente sobre os serviços tam-
bém de água e esgoto. O par-
lamentar alegou em seu pare-
cer que, atualmente, a Lei nº
9.944, de 1989, concede isen-
ção do ICMS no fornecimento
de energia elétrica para con-
sumo em imóveis de entida-
des filantrópicas de assistên-
cia social, educacionais e de
saúde já subvencionadas pela
Cemig. “Desse modo, a altera-

ção proposta significaria uma
ampliação do benefício.” Em
relação ao fornecimento de
água, ele observou que, em-
bora haja previsão legal, “não
há cobrança do imposto nas
faturas emitidas pela Copasa”.
Andrada informou também so-
bre a existência de jurispru-
dência do Supremo Tribunal
Federal “que entende não ha-
ver incidência do ICMS, por
não considerar a água canali-
zada uma mercadoria. Por ou-
tro lado, não há previsão legal
de incidência do imposto so-
bre esgoto, uma vez que se trata
de uma prestação de serviço”.

O relator afirmou, ain-
da, que a concessão de bene-

fício fiscal requer o atendi-
mento de algumas condições
estabelecidas por normas
constitucionais e legais. Elas
estabelecem que “a concessão
e revogação de isenções, in-
centivos e benefícios fiscais
de ICMS dependem da cele-
bração de convênio interes-
tadual no âmbito do Conse-
lho Nacional de Política
Fazendária (Confaz)”. Íntegra
na internet
Presenças – Deputados Zé
Maia (PSDB), presidente;
Jayro Lessa (DEM), vice-pre-
sidente; Adelmo Carneiro
Leão (PT), Lafayette de
Andrada (PSDB) e Antônio
Júlio (PMDB).

 Os deputados da Comissão de Fiscalização Financeira aprovaram pareceres pela rejeição de outros dois projetos

Guilherme Bergamini
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Segurança Pública aprova audiência para
ouvir secretário de Estado de Defesa Social

A Comissão de Seguran-
ça Pública aprovou ontem dois
requerimentos de reuniões com
convidados. O primeiro, de
autoria da própria comissão,
solicita reunião para ouvir o
titular da Secretaria de Esta-
do de Defesa Social, Maurício
Campos Júnior. A comissão
quer que ele preste esclareci-
mentos sobre a política de se-
gurança do Estado.

O segundo requerimen-
to, do deputado Antônio Jú-
lio (PMDB), é para que seja re-
alizada audiência pública em
Pitangui (Região Central do
Estado) para debater o aumen-
to da criminalidade na cidade.
Tupaciguara – Na reunião de
anteontem, o deputado Sar-
gento Rodrigues (PDT) soli-
citou que seja realizada uma
visita à cadeia pública de
Tupaciguara (Triângulo Mi-
neiro), para verificar a situ-
ação dos presos e as condi-
ções de trabalho dos respon-
sáveis pelo local. De acordo
com o parlamentar, diversas
mensagens eletrônicas foram
enviadas ao seu gabinete,
relatando as condições pre-
cárias da cadeia.

“Já ocorreram diversas
fugas e tentativas de fugas

nos últimos anos em Tu-
paciguara. Espero que con-
sigamos resolver o problema
antes que cheguem mensa-
gens com notícias trágicas”,
alertou o deputado.

O presidente da comis-
são, deputado João Leite

(PSDB), informou ontem que
o subsecretário de Estado de
Administração Penitenciária,
Genilson Zeferino, será ouvi-
do pela comissão, na semana
que vem, para falar sobre o
cronograma de transferência
de cadeias públicas do inte-

rior para a responsabilidade de
sua pasta. Atualmente as ca-
deias estão sob a tutela da
Polícia Civil.
Presenças – Deputados João
Leite (PSDB), presidente da co-
missão; Tenente Lúcio (PDT) e a
deputada Maria Tereza Lara (PT).

Assuntos Municipais vai discutir
obras de saneamento em Contagem
A Comissão de Assun-

tos Municipais e Regio-
nalização aprovou ontem re-
querimento do deputado
Weliton Prado (PT) para a
realização de audiência pú-
blica para discutir a conti-
nuidade do programa de sa-
neamento básico em Conta-
gem, previsto em contrato
assinado em 2004.

 De acordo com o de-
putado, a verba de R$ 116
milhões liberada para os in-
vestimentos foi utilizada
somente na primeira parte
do projeto. Segundo Weli-

ton Prado, são necessários
ainda R$ 60 milhões para sua
conclusão.

Foi aprovado também
requerimento dos deputa-
dos Paulo Guedes (PT), Se-
bastião Helvécio (PDT) e
Ruy Muniz (DEM) para que
seja enviado ofício ao Ban-
co Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social
(BNDES), encaminhando as
sugestões apresentadas para
a reabertura do Frigorífico
Independência, em Janaúba
(Norte de Minas). As pro-
postas foram discutidas em

audiência da comissão na
última segunda-feira.

Outro requerimento
aprovado, do deputado Ruy
Muniz, convida os dirigen-
tes do Frigorífico Indepen-
dência e do BNDES a partici-
parem de reunião da comis-
são para discutirem a situa-
ção do frigorífico.
Presenças – Deputada Cecí-
lia Ferramenta (PT), presiden-
te; deputado Paulo Guedes
(PT), vice; deputados Ademir
Lucas (PSDB), Sebastião
Helvécio (PDT) e Wander
Borges (PSB).

Cultura
quer ouvir
secretário
Duas audiências foram apro-

vadas ontem pela Comissão de Cul-
tura. A requerimento da deputada
Gláucia Brandão (PPS) e do depu-
tado Carlin Moura (PCdoB), vai ser
agendada uma reunião com o se-
cretário de Cultura, Paulo Brant,
para explicar os planos da pasta.
A deputada pretende ainda de-
bater o PL 335/07, do deputa-
do Arlen Santiago (PTB), que cria
a Política de Arquivos Públicos.
Presenças – Deputada Gláucia
Brandão (PPS), presidente; de-
putados Juninho Araújo
(PRTB), vice; Paulo Guedes (PT)
e Vanderlei Jangrossi (PP).

Os deputados da Comissão de Segurança Pública estão preocupados com a criminalidade no Estado

 Guilherme Bergamini
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Moradores defendem aprovação de
proposta que cria Dia Estadual da Favela

O deputado Durval Ân-
gelo (PT) quer que o parecer
pela inconstitucionalidade do
projeto que cria o Dia Esta-
dual da Favela seja encami-
nhado ao Plenário. Em reunião
realizada ontem pela Comissão
de Direitos Humanos, lideran-
ças comunitárias e moradores
de favelas foram unânimes em
criticar a rejeição do PL
2.884/08 na Comissão de
Constituição e Justiça. O pro-
jeto que cria o Dia da Favela
é de autoria conjunta de
Durval Ângelo com a ex-de-
putada Elisa Costa (PT).

 “Belo Horizonte tem
hoje 216 mil famílias que mo-
ram em favelas, ou seja, um
milhão de pessoas. Isso sig-
nifica que um terço da popu-
lação da cidade foi vetada
nesse parecer, mas o Plená-
rio pode derrubar esse veto,
de forma soberana”, afirmou
do deputado. O trecho do
parecer – “não é adequada a
instituição de data para co-
memorar uma organização
urbana caracterizada como
de baixa qualidade de vida,
em terrenos invadidos e com
edificações inadequadas” –
foi lido em vários momentos
da reunião.

Cristiano da Silva, o Cris
do Morro, morador da Favela
do Papagaio, disse constatar,
com “revolta e tristeza”, a for-
ma como a favela ainda é vis-
ta. “Se o favelado resolver fa-
zer greve, o País todo pára,
não haverá nem quem acen-
da a luz”, disse. Segundo
ele, em sua comunidade há
muitos estudantes universi-
tários e também recém-forma-
dos que querem permanecer lá.

O padre Pier Luigi
Bernareggi, da Paróquia de To-
dos os Santos, também conde-
nou a visão da favela “como algo
anômalo, um câncer que deve ser
tratado cirurgicamente”.

O assistente social José
Almerindo da Rocha, da Cen-
tral Única das Favelas, disse
que o preconceito e a discri-

minação se refletem em indi-
cadores de violência, inclusi-
ve policial, que ele levantou
em pesquisa a esse respeito.
A pesquisa revela que 87% dos
assassinatos de jovens de 15
a 20 anos são de negros e
pardos moradores de favela.

“É um extermínio de jo-
vens. O adolescente em con-
flito com a lei deve ser enca-
minhado a uma delegacia, sim,
mas primeiro não tem que ser
espancado ou humilhado.” Ele
se disse assustado com a for-
ma de urbanização que tem
sido pensada e levada às fave-
las. “Tenho medo de levarem o
meu barraco. Roubam nossa
cultura e fazem teorias, e não
merecemos um dia”, disse.
Polícia – Um dos requerimen-
tos aprovados ontem, do de-
putado Durval Ângelo, é de
visita ao comandante-geral da

Polícia Militar para discutir
a ação de policiais na apre-
ensão de drogas na favela da
Serra, conforme denúncia
apresentada por Mizael
Avelino Santos, da Rádio Fa-
vela. Segundo Mizael, a ima-
gem da emissora foi usada
indevidamente. Ele contou
que, na terça-feira, a polí-
cia fez uma apreensão de 100
quilos de maconha no aglo-
merado, e o material foi di-
vulgado em foto que regis-
trava também quatro camise-
tas da rádio.

Outro requerimento
aprovado, também de Durval
Ângelo, solicita do comandan-
te-geral da PM providências
para a mudança da denomina-
ção do Grupo Especial de
Patrulhamento de Áreas de Ris-
co (Gepar), em função da forte
discriminação contida na sigla.

População
é vítima de
preconceito
O presidente da Rede

Favela, Júlio César Alves, de-
fendeu o Dia da Favela, on-
tem, na Comissão de Direi-
tos Humanos. Para ele, a
data seria um momento de
conscientização e reflexão,
assim como o 20 de novem-
bro é para o movimento ne-
gro. “Seria um dia também
para desmistificar a favela
como espaço onde moram
pessoas ruins”.

Líder  da  Favela
Sumaré, Joanes Miranda das
Mercedes lamentou o pre-
conceito que, segundo ele,
ainda marca a sociedade em
relação às favelas. Ele afir-
mou que 95% dos morado-
res de vilas e favelas de Belo
Horizonte são trabalhadores.
“Queremos emprego, e não
ponto de distribuição de
cesta básica”.

Representando o pro-
grama Pólos da Cidadania da
Faculdade de Direito da
UFMG, Cielen Barreiro Caldas
também defendeu o PL
2.884/08. “O argumento de
não instituir uma data para
comemorar uma organização
urbana de baixa qualidade
não é adequado”, disse, su-
gerindo que a data criada
seja o Dia de Melhoria da Fa-
vela, para melhor identifica-
ção do seu propósito.

O deputado Antônio
Genaro (PSC) endossou a
importância da cultura e
dos valores presentes nas
favelas. “Venci na vida e
aprendi valores como a ho-
nestidade no meio da po-
breza”, ponderou. Leia
mais na internet
Presenças – Deputados
Durval Ângelo (PT), presiden-
te; Carlos Mosconi (PSDB),
Vanderlei Miranda (PMDB),
Antônio Genaro (PSC) e Ruy
Muniz (DEM).

A Comissão de Direitos Humanos discutiu a proposta do Dia da Favela

Ricardo Barbosa
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PLENÁRIO

Projeto do governador muda o nome
do Centro Administrativo do Estado
O novo Centro Adminis-

trativo do Estado, que está sen-
do construído na Zona Norte de
Belo Horizonte, passará a ser
considerado “Cidade Administra-
tiva”. O projeto de lei que pro-
põe a mudança foi encaminha-
do pelo governador, ontem, na
Reunião Ordinária de Plenário.
De acordo com o governador, a
expressão “cidade” reflete com
mais exatidão a realidade do
projeto que servirá de nova sede
do Executivo estadual.
Comissões – Foram designa-
dos integrantes de três comis-
sões especiais, ontem:

• Comissão Especial da
PEC 49/09, do deputado
Lafayette Andrada (PSDB) e
outros, que cria a Ação Direta
de Inorganicidade Municipal
– efetivos: deputados Carlos
Mosconi (PSDB), Tiago Ulisses
(PV), Adelmo Carneiro Leão
(PT), Gilberto Abramo (PMDB)
e Delvito Alves (DEM); suplen-
tes: deputados Juninho Ara-
újo (PRTB), Neider Moreira
(PPS), Carlos Gomes (PT),
Ivair Nogueira (PMDB) e
Gustavo Valadares (DEM).

• Comissão Especial da
PEC 50/09, do deputado

Lafayette de Andrada e ou-
tros, que dá aos partidos po-
líticos com representação na
ALMG o direito de propor ação
direta de inconstituciona-
lidade – efetivos: deputados
Domingos Sávio (PSDB), Zé
Maia (PSDB), Chico Uejo
(PSB), Sebastião Helvécio
(PDT) e Gil Pereira (PP); su-
plentes: deputada Rosângela
Reis (PV); deputados Dalmo
Ribeiro Silva (PSDB), Walter
Tosta (PMN), Alencar da Silveira
Jr. (PDT) e Dimas Fabiano (PP).

• Comissão Especial
da Execução das Penas –

efetivos: deputados João
Leite (PSDB), Wander Bor-
ges (PSB), Durval Ângelo
(PT), Vanderlei Miranda
(PMDB) e Delvito Alves
(DEM); suplentes: deputa-
das Maria Tereza Lara (PT),
e Maria Lúcia Mendonça
(DEM); deputados Célio
Moreira (PSDB), Doutor
Rinaldo (PSB), Gilberto
Abramo (PMDB)
Liderança – O deputado Ruy
Muniz informou sua indica-
ção para líder do DEM e indi-
cou o deputado Jayro Lessa
para vice-líder do partido.

COMISSÕES

Projeto que pretende proibir raves tem
análise adiada na Comissão do Trabalho

Com parecer pela rejei-
ção dos substitutivos nºs 3 e
4 e à emenda nº 3 apresenta-
dos em Plenário, o Projeto de
Lei (PL) 1.874/07 teve, on-
tem, sua análise adiada na
Comissão do Trabalho, da Pre-
vidência e da Ação Social. O
projeto, do deputado Sargen-
to Rodrigues (PDT), preten-
de proibir as festas raves no
Estado. O parecer da deputa-
da Rosângela Reis (PV), pre-
sidente da comissão, não foi
votado porque recebeu pedi-
do de vista da deputada Ce-
cília Ferramenta (PT), adian-
do sua apreciação por 24 ho-
ras. A proposição classifica
como rave as festas que acon-
tecem em galpões, sítios ou
terrenos sem construções,
com música eletrônica e de
longa duração, geralmente
acima de 12 horas.

O substitutivo nº 3, do
deputado Antônio Carlos
Arantes (PSC), exige a auto-
rização da Secretaria de Esta-
do de Defesa Social, estabe-
lece o limite máximo de 12
horas de duração, a instala-
ção de detectores de metal e

de banheiros, segurança inter-
na e presença de equipe para
atendimento médico de emer-
gência, entre outras.

O substitutivo nº 4, do
deputado Carlin Moura (PCdoB),
define como evento temporá-
rio qualquer acontecimento de
interesse público capaz de
concentrar pessoas em deter-
minado espaço físico, e os clas-
sifica em quatro categorias: de
impacto (público superior a
10 mil pessoas), de sub-im-

pacto (entre 5 e 10 mil pesso-
as), de médio impacto (inferi-
or a 5 mil) e de baixo impacto
(que não envolve risco de in-
cêndio e pânico). Determina a
apresentação de projeto técni-
co para cada evento ao Corpo
de Bombeiros, a presença de
brigada de incêndio para pú-
blico superior a 10 mil pesso-
as, e de ambulância, entre ou-
tras exigências.

 A emenda no 3, do de-
putado Chico Uejo (PSB), de-

termina que os eventos res-
peitem as normas pertinentes
à matéria estabelecidas pelo
Corpo de Bombeiros, Polícia
Militar, legislação federal e
código de posturas do muni-
cípio onde os eventos serão
realizados.
Presenças – Deputadas
Rosângela Reis (PV), presi-
dente, e Cecília Ferramenta
(PT), e os deputados Ro-
naldo Magalhães (PSDB) e
Carlin Moura (PCdoB).

Os deputados não puderam votar o parecer da deputada Rosângela Reis, em função de pedido de vistas da proposição

Willian Dias
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PEC 25/07
A luta pela aprovação da Pro-
posta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) 25/07 foi tema do
pronunciamento do deputa-
do Sargento Rodrigues
(PDT). A PEC, de autoria do
deputado,  trata da redução
do tempo de concessão de
aposentadoria às policiais e
bombeiras militares para 25
anos de efetivo exercício. “A

proposta  tem o objetivo de
trazer para as servidoras o
direito de se aposentarem
com cinco anos a menos que
os homens, assim como as
professoras da rede pública
estadual”, enfatizou. O par-
lamentar ressaltou ainda que
o apoio de toda a bancada
é muito importante nessa
luta e disse que está traba-
lhando para que os coman-

dos da Polícia Militar e dos
Bombeiros também se inte-
grem à causa. “É preciso sen-
sibilizar o Governo do Esta-
do para esta medida e votar
esta proposta”, salientou.
Em aparte, a deputada Ana
Maria Resende (PSDB), e os
deputados Carlos Pimenta
(PDT) e Carlin Moura (PCdoB)
cumprimentaram o colega pe-
las ações em prol da PM.

Bancada do PPS
O deputado Sebastião Costa
(PPS) lembrou que a bancada
de seu partido se reunirá, du-
rante almoço, com o gover-
nador Aécio Neves. Segun-
do ele, a bancada manifes-
tará apoio ao candidato tu-
cano à sucessão de Lula. O
parlamentar ainda leu um
artigo publicado no jornal
O Estado de São Paulo,

intitulado “Por que Aécio
incomoda tanta gente?”. O
artigo fala que o governa-
dor de Minas vem sendo alvo
de um processo que busca a
fragilização de sua imagem
pessoal. Diz também que, no
debate específico do PSDB,
há os que partem de falsas
premissas para chegar a uma
conclusão. Uma dessas pre-
missas, segundo o jornal,

diz respeito às prévias, que
são apresentadas como um
capricho pessoal e não como
uma reivindicação de gran-
de parte do partido. “Não é
bom para o país que o po-
der político e o econômico
estejam no mesmo estado da
federação”, comentou. Em
aparte, o deputado Getúlio
Neiva (PMDB) concordou
com o colega.

PMDB
O deputado Antônio Júlio
(PMDB) rebateu as acusações
recentes a seu partido. O
parlamentar leu carta de seu
colega de legenda, o presi-
dente da Câmara dos Depu-
tados, Michel Temer, repu-
diando as acusações de
corrupção aos integrantes
da sigla. Na carta, Temer

afirmou que o PMDB já che-
gou a governar 22 estados
e continua elegendo gover-
nadores e prefeitos. Segun-
do Antônio Júlio, essas crí-
ticas, feitas pelo senador
Jarbas Vasconcelos (PMDB-
PE), foram infelizes.  “Ele
(Jarbas) faz a denúncia e
não cita os nomes? Foi um
ato de covardia”, questio-

nou. O parlamentar lembrou
também o lançamento da
pré-candidatura do ministro
das Comunicações, Hélio
Costa, ao governo de Minas,
pelo PMDB, que acontecerá
hoje, no Hotel Ouro Minas,
em Belo Horizonte. Em apar-
te, o deputado Getúlio
Neiva (PMDB) destacou o
pronunciamento do colega.

Ampar e pé-de-moleque
A deputada Maria Lúcia Men-
donça (DEM) manifestou sa-
tisfação pela posse do pre-
feito do município de Chá-
cara, Wagner Cândido, como
presidente da Associação
dos Municípios da Micror-
região do Vale do Paraibuna
(Ampar). Segundo ela, o ob-
jetivo da Ampar é promover
o desenvolvimento regional

e a integração entre os mu-
nicípios. A deputada en-
fatizou ainda que esteve
em Guarani (Zona da Mata)
e deu o lance final no cha-
péu do cantor sertanejo
Daniel, no leilão para aju-
dar o hospital e a Associa-
ção de Pais e Amigos dos
Excepcionais (Apae) da ci-
dade. Ainda em seu pro-
nunciamento, ela pediu o

apoio aos colegas parla-
mentares para derrubar em
Plenário o veto total à Pro-
posição de Lei 18.953/09,
que declara patrimônio cul-
tural do Estado o processo
artesanal de fabricação do
doce pé-de-moleque produ-
zido em Piranguinho. Em
aparte, Vanderlei Miranda
(PMDB) manifestou apoio à
derrubada do veto.

Correção
• O PL 1.643/07, que proíbe a cobrança de taxa cadastral de inquilinos por imobiliárias, é de autoria do deputado
Gilberto Abramo (PMDB) ("Projeto pretende coibir ação de cambistas", 11/3/09, pág. 2).

• Quem fez palestra sobre Aids, na Reunião Especial do Dia Internacional da Mulher, foi a coordenadora estadual do
programa DST-Ais, Selmita Gomes Ferreira ("Mulheres são mais vulneráveis ao avanço da Aids", 10/3/09, pág. 2).
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ORDEM DO DIA

9 horas
• Comissão Especial das Serras da Calçada e da Moeda (Moeda) –
visita para verificar in loco a situação das duas serras

9h30
• Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo
(Plenarinho IV) – discutir e votar proposições que dispensam
apreciação do Plenário

10 horas
• Videoconferência (Escola do Legislativo) – reunião da 12a Enial

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Participação Popular (Auditório) – discutir e
votar proposições da comissão

Reunião Ordinária (14 horas)
Veto Total à Proposição de Lei 18.865
Do governador, que dispõe sobre a política de apoio aos serviços
municipais 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 constitucio-
nal)

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
recolhido 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 (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 18.939
Do governador, que declara patrimônio cultural do Estado a rota
de peregrinação 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 peregrinação 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 competência do Conselho Estadual
de Turismo. Discussão em turno único (faixa constitucional)

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

6h30Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

7h30 Repórter Assembleia

8h Mundo Político

8h30Panorama (ao vivo) – Mulheres no século XXI

9h Assembleia ao Vivo – Reunião da Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e Cooperativismo

12h Assembleia Debate – Turismo contra a crise

13h Mundo Político

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

14h Assembleia 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 – Mulheres no século XXI

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

20h Compacto Pinga-Fogo
20h15 Visão Parlamentar
21h Sala de Imprensa  (inédito) – Mulher e mídia
22h Repórter Assembleia

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

23h Plenário (reprise)
1h Panorama – Mulheres no século XXI

1h30 Repórter Assembleia
2h Encerramento


