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Indicados para diretoria da Arsae-MG
recebem parecer favorável de comissão

Após mais de cinco ho-
ras de questionamentos e de-
bates, os deputados da Comis-
são Especial emitiram parecer
recomendando a aprovação de
Octávio Elísio Alves de Brito,
Antônio Maurício Fortini e
Teodoro Alves Lamounier para
a diretoria da Arsae-MG. A sa-
batina foi marcada por discur-
sos de deputados da oposi-
ção, que criticaram a compo-
sição da tarifa de água e esgo-
to no Estado e o papel da agên-
cia reguladora desses serviços.
O deputado Weliton Prado (PT)
fez uma ressalva à indicação de
Antônio Maurício Fortini que,
segundo ele, não teria experiên-
cia na área. As três indicações
estão na pauta de hoje do Ple-
nário, que tem reuniões extra-
ordinárias convocadas às 9 e
às 20 horas. Página 7 Os três indicados para a direção da Arsae-MG foram sabatinados ontem

Plenário vota
três doações
de imóveis

Três projetos de doa-
ção de imóveis foram apro-
vados em 2o turno na Reu-
nião Extraordinária de Ple-
nário de ontem à noite. Os
PLs 3.163/09, 3.210/09 e
3.338/09 beneficiam os
municípios de Conquista
(Triângulo Mineiro), Marti-
nho Campos (Centro-Oeste
de Minas) e Governador
Va ladares  (Va le  do  R io
Doce), respectivamente. Os
autores dos três projetos
são os deputados Zé Maia
(PSDB) e Domingos Sávio
(PSDB) e o governador.
Leia mais na internet

Ricardo Barbosa

Problemas causados por
mina em discussão hoje

Os impactos do funcio-
namento da mina do Cha-
crinha para a população do
bairro Vila Paciência, em
Itabira, serão discutidos em
audiência pública da Co-
missão de Minas e Energia
hoje, às 10 horas, no Ple-
narinho III.  Segundo o
deputado Ronaldo Magalhães
(PSDB), que solicitou a au-
diência, a mina explorada
pela Vale, com o passar dos
anos, se aproximou muito do
perímetro urbano de Itabira.

Entre os impactos, o
parlamentar destaca tremores
de terra, barulho e poluição
intensa, situação que a comis-
são vai discutir com represen-
tantes da empresa, da prefei-
tura, da Câmara Municipal, da
Justiça e da comunidade.

Gripe suína – O preconcei-
to sofrido pelas pessoas
que contra í ram a gr ipe
suína motiva audiência
pública da Comissão de Di-
reitos Humanos. A reunião
foi solicitada pelo deputa-
do Durval Ângelo (PT), pre-
sidente da comissão, depois
de ele ter recebido solicita-
ção da direção do Colégio
Marista, um dos primeiros
focos da gripe na rede de
ensino em Belo Horizonte. A
audiência está marcada para
as 10 horas, no Auditório.
Professores e alunos relatam
episódios de constrangimen-
to em ônibus, quando pas-
sageiros se levantam do lu-
gar quando alguém com
uniforme do colégio senta-
-se ao lado deles.  Agenda

Cemig: parecer da
CCJ ficou para hoje

Na reunião da Comissão
de Constituição e Justiça
(CCJ) realizada ontem à noi-
te, o deputado Sebastião Cos-
ta (PPS), relator do Projeto de
Lei (PL) 3.619/09, que amplia
os objetivos sociais da Cemig,
distribuiu em avulso o seu
parecer. De autoria do gover-
nador, o projeto amplia as fun-

ções da Cemig, incluindo ex-
plicitamente em seu objeto
social o desenvolvimento e a
exploração de sistemas de tele-
comunicação e de informação.
O presidente da CCJ, deputado
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB),
marcou para as 9h30 de hoje,
no Plenarinho IV, outra reunião
para votação do parecer.

Fumódromo divide
opiniões de deputados

O PL 3.035/09, que
visa restringir o consumo
de cigarro em recintos fe-
chados, divide opiniões de
deputados e autoridades
que participaram da reu-
nião de ontem da Comissão

de Saúde. A previsão de
fumódromos é um dos pontos
mais polêmicos da proposta. A
comissão se reúne hoje às
9h30 para votar o parecer para
o 2o turno do projeto.
Página 3
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ALMG prepara programação especial
para comemorar promulgação da Carta

formações podem ser consul-
tadas em www.almg.gov.br/
constituinte.

Além do ciclo de deba-
tes, a Assembleia prepara uma
exposição cultural, uma edição
da Revista do Legislativo, progra-
mas especiais da TV Assembleia
e da Agência de Rádio, um con-
curso de redação e o lançamen-
to do projeto Memória Digital
Constituinte. Por meio dessa ini-
ciativa, documentos e informa-
ções sobre o processo consti-
tuinte estão sendo recuperados
e digitalizados, para consulta
da sociedade, via internet. A
solenidade de entrega da Me-
dalha da Ordem do Mérito
Legislativo, realizada anualmen-
te em novembro, também vai lem-
brar os 20 anos de promulgação.

O projeto Constituição
Mineira 89/09 – 20 Anos pre-
tende comemorar esse momen-
to histórico, reafirmar o com-
promisso da Assembleia de
Minas com os valores da liber-
dade, da justiça e da partici-
pação popular, previstos no
preâmbulo da Carta Magna mi-
neira. Além da atuação dos
parlamentares e de segmentos
da sociedade, o trabalho do
corpo técnico da ALMG será
lembrado durante a Semana do

Servidor, que será realizada no
final de outubro. A exposição
O servidor faz história – 20 anos
de Constituição pelo olhar de
quem participou vai reunir fa-
tos e fotos do período.

As discussões sobre os
20 anos da Constituição mi-
neira motivaram a criação de
uma Comissão Extraordinária,
que também tem como finali-
dade adaptar a Carta Estadual
à Federal. Essa comissão, co-
ordenada pelo deputado
Lafayette de Andrada (PSDB),
já realizou audiências sobre
o impacto, no Estado, da re-
forma do Judiciário e da re-
forma da previdência, e vai
analisar ainda as reformas fi-
nanceira e tributária. A Co-
missão Extraordinária dos 20
Anos da Constituição do Es-
tado de Minas Gerais foi ins-
talada em 27 de março, e suas
atividades devem prolongar-
-se até o próximo ano, segun-
do seu coordenador, o depu-
tado Lafayette de Andrada.
Internet – Além da extensa
programação para comemorar
o aniversário de 20 anos da
Constituição mineira, a ALMG
preparou um hotsite especial
sobre o assunto. A página re-
úne um rico acervo de infor-

mações sobre a época, como o
passo a passo dos fatos que
marcaram o processo consti-
tuinte, fotos históricas, o
perfil dos deputados consti-
tuintes, textos com sugestões
populares e de parlamentares,
que enriqueceram os debates
sobre o Texto Constitucional,
depoimentos em vídeo e mui-
tos outros detalhes sobre tão
importante período da histó-
ria mineira. O hotsite pode ser
acessado a partir da página
principal do site da ALMG –
www.almg.gov.br – ou pelo
endereço www.almg.gov.br/
constituinte.

Outra novidade do
hotsite que comemora os 20
anos da Constituição minei-
ra é o blog criado para res-
gatar momentos curiosos e
de destaque, vividos nos
anos de elaboração da Carta
mineira. Com essa iniciativa
inédita, a Assembleia de Mi-
nas oferece mais uma forma
de interatividade com o
cidadão, dessa vez utilizan-
do os recursos da internet.
Toda participação será bem
vinda. O blog Constituição Mi-
neira pode ser acessado pelo
hotsite ou pelo endereço http://
constituicaomineira.blogspot.com/.

A ALMG preparou exten-
sa programação para comemo-
rar os 20 anos da Constituição
mineira, promulgada em 21 de
setembro de 1989. De setem-
bro a novembro, várias ativi-
dades marcam a data, lembran-
do desde a preparação até a
promulgação da Carta mineira.
Um hotsite especial e um blog,
lançados ontem, recuperam
informações históricas do pe-
ríodo que antecedeu os traba-
lhos constituintes, do proces-
so propriamente dito e de seus
desdobramentos. As comemo-
rações serão oficialmente ini-
ciadas com a realização do Ci-
clo de Debates Constituição e
Democracia – 20 anos de Cons-
tituinte Estadual, no dia 21 de
setembro, no Plenário. As in-

Manifestantes reivindicam a emancipação do município de Araporã, durante a Assembleia Constituinte, em abril de 1989
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Previsão de fumódromos em bares divide
opiniões na discussão sobre lei antifumo

A discussão sobre o Pro-
jeto de Lei (PL) 3.035/09,
que dispõe sobre a proibição
do consumo de produtos deri-
vados do tabaco em ambien-
tes coletivos fechados, divi-
diu as opiniões dos partici-
pantes da reunião de ontem
da Comissão de Saúde.

Uma questão que gerou
discussões refere-se à possi-
bilidade de instalação de
fumódromos, conforme prevê
o texto. Uma das representan-
tes da Associação Médica de
Minas Gerais (AMMG), a médi-
ca Maria das Graças Rodrigues,
foi categórica ao afirmar que
os fumódromos, mesmo com
exaustores de ar, não garan-
tem a preservação da saúde
dos não-fumantes.

O presidente do Conse-
lho Estadual de Políticas, Alo-
ísio Andrade, também fez uma
ressalva ao projeto de lei, no
que se refere aos fumódromos.
Ele acredita que poucos esta-
belecimentos têm condições
de implementá-los, por
inviabilidade financeira.

O deputado Alencar da
Silveira Jr. (PDT), que divide
a autoria do PL 3.035/09 com
o deputado Gilberto Abramo
(PMDB), alegou que a alterna-
tiva de instalação de fu-
módromos foi incluída na pro-
posição para garantir sua
constitucionalidade, uma vez
que a Lei Federal 9.294, de
1996, já prevê essa possibili-
dade. O parlamentar alegou
que a constitucionalidade do
projeto dependia de sua ade-
quação à lei federal.

O projeto altera a reda-
ção do artigo 7º da Lei Esta-
dual 12.903, de 1998, deter-
minando que nos recintos co-
letivos fechados, somente po-
derão ser destinadas à prática
de tabagismo áreas isoladas
por barreira física, com areja-
mento suficiente ou equipadas
com aparelhos que garantam a
exaustão do ar para o ambien-
te externo, em conformidade
com a lei federal.

O parecer de 2º turno
do projeto deve ser apresen-
tado pelo relator, deputado
Fahim Sawan (PSDB), na reu-
nião da Comissão de Saúde
prevista para hoje. Para o de-
putado, o assunto merece
ser bem discutido por todos
os setores envolvidos, para
que a lei tenha aplica -
bilidade. “Esta reunião é im-
portante para que possamos
ter uma lei que possa ser
cumprida por todas as auto-
ridades do Estado”, disse.

Corrobora essa posição
o deputado Carlos Pimenta
(PDT), um dos requerentes da
reunião, junto com os depu-
tados Carlos Mosconi (PSDB),
presidente da comissão, Dou-
tor Rinaldo (PSB) e Adelmo
Carneiro Leão (PT). O parla-
mentar considerou necessária
a realização da audiência
pelo fato de o assunto susci-
tar muita polêmica. Para o
deputado Carlos Mosconi, a
audiência é uma oportunida-
de de ampliar a discussão so-
bre um tema com o qual todo
cidadão tem de lidar.

Punição a infratores da
lei também é polêmica

Outro ponto que provoca
polêmica em relação à proibição
do cigarro refere-se à aplicação
de multas. O deputado Alencar
da Silveira Jr. acredita que a
multa deve ter um valor elevado
e que a responsabilidade so-
bre o cumprimento da lei não
deve ser apenas do dono do
estabelecimento, mas também
do fumante que a descumprir.

Para o assessor jurídico
do Sindicato de Hotéis, Restau-
rantes, Bares e Similares de Belo
Horizonte e Região Metropoli-
tana, Murilo Cautieiro, o esta-
belecimento não pode ser res-
ponsabilizado por uma atitude
do fumante. Para ele, não cabe
ao dono do estabelecimento
“exercer um poder de polícia”,
ao impedir que um cliente fume.
Saúde e liberdade – O emba-
te entre o direito à saúde e a
garantia das liberdades indi-
viduais, garantidos pela
Constituição Federal, foi ou-

tro ponto que gerou divisões
entre os participantes. O de-
putado Hely Tarqüínio (PV)
disse que o “princípio da ra-
zoabilidade em qualquer lei é
fundamental” e que é necessá-
rio que o direito à liberdade
seja garantido. Ele considera
o projeto uma boa iniciativa,
mas lembrou que a lei não pode
desrespeitar os fumantes.

O deputado Adelmo Car-
neiro Leão disse que não se
pode lançar mão do argumen-
to de defesa das liberdades
individuais para “justificar o
uso de um produto que pre-
judica outras pessoas” e que
a garantia à saúde deve pre-
valecer nessa questão.
Presenças – Deputados Carlos
Mosconi (PSDB), presidente;
Carlos Pimenta (PDT), vice;
Fahim Sawan (PSDB), Adelmo
Carneiro Leão (PT), Hely
Tarqüínio (PV) e Alencar da
Silveira Jr. (PDT).

O deputado Alencar da Silveira Jr. (à direita) defendeu ontem a aprovação do PL 3.035/09

Guilherme Bergamini
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CCJ analisa plano de evacuação em
caso de acidente em obras públicas

O Projeto de Lei (PL)
2.866/08, do deputado
Juninho Araújo (PRTB), que
dispõe sobre plano de eva-
cuação em caso de aciden-
tes nas obras públicas do
Estado, recebeu parecer
pela constitucionalidade
ontem na Comissão de Cons-
tituição e Justiça.

O relator, deputado
Délio Malheiros (PV), con-
cluiu pela constituciona-
lidade do PL 2.866/08, com
as emendas n° 1 a 3, que
apresentou. Elas tiveram como
objetivo retirar do texto ori-
ginal alguns pontos conside-
rados inconstitucionais.

Originalmente, a propo-
sição estabelece que os pro-
jetos de obras públicas de
médio e grande porte do Go-
verno do Estado só serão
aprovados e executados se
for apresentado um plano de
evacuação em caso de aci-
dentes. O parágrafo único
do artigo 1° determina que
esse plano deverá ser submeti-
do à análise e aprovação do
Corpo de Bombeiros e de ou-
tros órgãos definidos pelo Go-
verno do Estado.

O artigo 2° estabelece
que será responsabilidade do
Executivo criar critérios para
a classificação do porte da
obra, e o artigo 3º prevê que
será obrigatória a exposição
do plano no canteiro de obras,
tanto na parte interna, para
os operários em geral, quanto
na parte externa, para a po-
pulação envolvida. Por fim, o
artigo 4° determina que será
constituída uma comissão,
pelo Governo do Estado, para
certificar e fiscalizar se o pla-
no está apto a ser implantado
em caso de acidentes.

A emenda n° 1 altera a
redação do parágrafo único
do artigo 1°, estabelecendo
que o plano deve ser subme-
tido à aprovação apenas do
Corpo de Bombeiros. A emen-
da n° 2 modifica a redação
do artigo 2° e determina que
os critérios para a classifica-
ção do porte da obra serão
estabelecidos pelo Executivo.
Já a emenda n° 3 suprime o
artigo 4°, que trata da cria-
ção da comissão.
Crianças e adolescentes –
Também foi aprovado parecer
pela constitucionalidade do

PL 3.157/09, do deputado
Eros Biondini (PHS), que al-
tera a Lei 17.507, de 2008.
O projeto altera o caput da lei,
acrescentando que escolas,
hospitais, maternidades e
postos de saúde também de-
verão afixar placas com os
dizeres “A exploração sexual
de crianças e adolescentes é
crime. Denuncie a pedofilia”.
O relator foi o vice-presiden-
te da comissão, deputado
Chico Uejo (PSB).

Foi aprovado parecer
pela inconstitucionalidade
do PL 3.522/09, do depu-
tado Alencar da Silveira Jr.
(PDT), que trata da implan-
tação de sistema de faixas
destinadas à sinalização de
vias urbanas para orientar
pessoas portadoras de defi-
ciência. O relator, deputa-
do Padre João (PT), consi-
derou que, apesar do méri-
to da questão, a proposição
interfere na competência
dos municípios e da União.
Presenças – Deputados
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB),
presidente; Chico Uejo
(PSB), vice; Padre João (PT)
e Délio Malheiros (PV).

Qualidade do
ar em Betim

será discutida
Debater a baixa qualida-

de do ar em Betim (RMBH) é o
objetivo da audiência públi-
ca cujo requerimento foi
aprovado ontem pela Comis-
são de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável. O
pedido, do deputado Rômulo
Veneroso (PV), foi feito a par-
tir de dados da Fundação Es-
tadual do Meio Ambiente
(Feam) apontando que o mu-
nicípio tem a pior qualidade
do ar no Estado.

Outros dois requerimen-
tos aprovados, do deputado
Almir Paraca (PT), são desdo-
bramentos de audiência públi-
ca realizada na semana passa-
da em São José da Lapa
(RMBH), para discutir o
assoreamento de rios pela ex-
tração de areia. Agora a co-
missão aprovou a realização
de visita técnica às instala-
ções do empreendimento no
município e também o envio
de ofício à Secretaria de Esta-
do de Meio Ambiente para que
encaminhe à comissão cópias
de documentos sobre o proces-
so de regularização ambiental
do empreendimento.

Também foi aprovado
outro requerimento de Almir
Paraca, dessa vez para envio
de ofício à Superintendência
Regional de Meio Ambiente,
solicitando que esta faça me-
dições dos níveis de emissão
de gases industriais em São
José da Lapa pelas empresas
Belocal e Ical e encaminhe lau-
do técnico à comissão.

A comissão vai solicitar
à Copasa, ao Conselho de
Política Ambiental (Copam)
e  à  Feam a  adoção  de
providências para o con-
trole de odores lançados
pela estação de tratamen-
to de efluentes de Nova Con-
tagem. Os dois requerimen-
tos aprovados nesse senti-
do foram apresentados pelo
deputado Fábio Avelar (PSC).
Presenças – Deputados Fábio
Avelar (PSC), presidente;
Sávio Souza Cruz (PMDB),
vice; e Gil Pereira (PP).

Deputados da CCJ concluíram pela constitucionalidade do projeto que prevê plano de evacuação em obras públicas

Marcelo Metzker
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Montes Claros reivindica reforço nas
polícias para reduzir a criminalidade
Aumento de efetivos

das polícias e ampliação de
programas na área de segu-
rança. Em síntese, esses fo-
ram os principais encaminha-
mentos feitos na reunião da
Comissão de Segurança Públi-
ca realizada ontem em Mon-
tes Claros. As solicitações fo-
ram elaboradas na forma de
oito requerimentos, lidos por
seu presidente, deputado
João Leite (PSDB), que deve-
rão ser aprovados na próxi-
ma reunião da comissão.

A audiência pública
teve a participação de lide-
ranças comunitárias e auto-
ridades, que debateram a
segurança pública na cida-
de e na região. O encontro
foi requerido pelos deputa-
dos João Leite, presidente
da comissão, Rômulo Vene-
roso (PV) e Tenente Lúcio
(PDT) e pela deputada Maria
Tereza Lara (PT).
Repressão e prevenção –
Aprimoramento de parcerias
entre órgãos envolvidos com
a segurança, paralelamente ao
incremento de projetos na
área social, visando ampliar
medidas preventivas. Ações
nesses dois campos foram de-
fendidas por vários convida-
dos na reunião.

O prefeito de Montes
Claros, Luiz Tadeu Leite, des-
tacou que o município, há dois
anos, era o terceiro no ranking
estadual em número de crimes
contra a vida e atualmente caiu
para o 12º lugar. Na avaliação
dele, esse resultado deve-se à
ação determinada do Governo
do Estado e também das forças
policiais federais. Na outra pon-
ta, o dirigente citou ações pre-
ventivas da prefeitura, como a
criação da Secretaria de Espor-
tes, Lazer e Juventude.

O comandante do 10º
Batalhão da PM, tenente-coro-
nel Franklin de Paula Silveira,
resumiu a situação da seguran-
ça regional. “Conseguimos res-
gatar, em cinco anos, 30 anos
de atraso na área de logística

das polícias”, disse. Ele
enfatizou o problema social gra-
ve vivenciado em Montes Cla-
ros e a necessidade de mais um
batalhão exclusivo e mais duas
Áreas Integradas de Segurança
Pública para a cidade.

O procurador-geral de
Justiça, Alceu José Torres Mar-
ques, também elogiou o tra-

balho do Governo do Estado
na área. “A segurança pública
está sendo tratada como ma-
téria prioritária. Investimentos
estão sendo feitos. A criação
da Subsecretaria de Assun-
tos Penitenciários, a inte-
gração das polícias e o au-
mento do número de Apacs
são algumas das políticas co-

rajosas que têm sido implan-
tadas”, afirmou.

A coordenadora regional
da Defensoria Pública, Mau-
rina Fonseca Mota de Matos,
pediu mais efetivos para atu-
ar na região. Segundo ela,
somente Montes Claros e ou-
tras duas comarcas no Norte
de Minas têm defensores.

Trabalho de prevenção é essencial
A subsecretária de Esta-

do de Assistência Social,
Roberta Albanita, defendeu a
necessidade de valorizar a fa-
mília como forma de preven-
ção ao crime. “Um jovem no
tráfico não tem mais vínculos
familiares. Para libertá-lo, tem-
-se que recompor esses víncu-
los. A repressão ao crime está
bem avançada, mas precisa-
mos investir pesadamente na
prevenção”, opinou.

O coordenador da Ju-
ventude da Secretaria de Es-
tado de Esportes e Juventu-
de, Roberto Rocha Tross, la-
mentou que cerca de 80% dos
problemas relatados na reu-
nião digam respeito aos jo-

vens, que são 74% da popu-
lação carcerária.

De acordo com ele, os
projetos desenvolvidos na se-
cretaria têm como foco a
construção da identidade ju-
venil. “Precisamos parar de ver
o jovem como problema, para
vê-lo como parte da solução”,
defendeu. Ele citou o progra-
ma Diálogos com a Juventude,
mantido em parceria com a ONU,
que atende jovens em cumpri-
mento de medidas socioedu-
cativas e premia as melhores
redações e vídeos produzidos.

Mesmo elogiando inicia-
tivas do Governo do Estado,
o deputado Ruy Muniz (DEM)
defendeu a criação de uma

unidade de atendimento para
ex-viciados e a ampliação de
escolas com educação integral
no município. Mesmo reconhe-
cendo o esforço das polícias
no combate à criminalidade,
ele defendeu um trabalho mais
arrojado das corporações vi-
sando reduzir os homicídios.
“O tráfico é o grande respon-
sável por mortes de jovens na
cidade”, ressaltou.

O deputado Rômulo
Veneroso (PV) elogiou as ini-
ciativas do Governo do Esta-
do na área de segurança.
Presenças – Deputados João
Leite (PSDB), presidente;
Rômulo Veneroso (PV) e Ruy
Muniz (DEM).

A reunião da Comissão de Segurança Pública em Montes Claros contou com a presença de autoridades locais

 Alair Vieira
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Governo garante que servidores
administrativos são prioridade

Durante audiência com
os parlamentares da Comissão
de Administração Pública, a
secretária de Estado de Pla-
nejamento e Gestão, Renata
Vilhena, afirmou que os ser-
vidores administrativos do
Estado terão prioridade na
concessão de futuros reajus-
tes salariais. O encontro acon-
teceu ontem à tarde, durante
visita dos parlamentares à Se-
cretaria de Estado de Plane-
jamento e Gestão (Seplag).

De acordo com o depu-
tado Délio Malheiros (PV),
autor do requerimento para
realização da visita, a secre-
tária de Planejamento adver-
tiu que será difícil corrigir a
defasagem salarial ainda em
2009, em função da queda na
arrecadação. “Ela deixou uma
luz no fim do túnel, uma vez
que disse que os servidores
administrativos terão priori-
dade quando a arrecadação se
recuperar. Só não marcou
data”, afirmou o parlamentar.
Ele acrescentou que a própria
Renata Vilhena admitiu a gra-
vidade da situação dos servi-
dores administrativos da Se-
cretaria de Estado de Educa-
ção, que tem mais de 100 mil
desses funcionários.

A secretária de Planeja-
mento informou aos parlamen-
tares que a arrecadação men-
sal do Estado caiu de R$ 2,3
bilhões para R$ 1,7 bilhão.
“De qualquer forma, a defasa-
gem salarial destes servidores
é enorme e merece uma aten-
ção especial do Estado”, de-
clarou Malheiros. A Assembleia
Legislativa realizou recente-
mente duas audiências públi-
cas sobre a situação dos ser-
vidores administrativos. Na
mais recente, realizada a re-
querimento do deputado Almir
Paraca (PT) em 27 de maio, os
deputados comprometeram-se
a entregar pessoalmente a Re-
nata Vilhena as reivindicações
de reestruturação das carrei-
ras dos servidores administra-
tivos efetivos do Estado.

A decisão foi tomada
após os parlamentares conhe-
cerem a situação salarial e fun-
cional de técnicos, analistas
e auxiliares lotados na Secre-
taria de Estado de Educação
e nas Polícias Militar e Civil,
entre outros órgãos. Entre as
reivindicações, destacam-se:

no âmbito da Polícia Civil, a
extensão de reajustes e bene-
fícios aplicados aos policiais
também para a área adminis-
trativa, bem como o aumento
da jornada de trabalho de 30
para 40 horas semanais, com
aumento salarial correspon-
dente; e, no âmbito da Secre-

taria de Educação, o reajuste
salarial, a fim de recompor os
vencimentos aos níveis de
anos anteriores.
Presenças – Deputados Délio
Malheiros (PV), presidente da
comissão; Domingos Sávio
(PSDB), Almir Paraca (PT) e
Neider Moreira (PPS).

Comissão propõe manter veto
parcial a doação de imóvel

A Comissão Especial
criada para analisar o Veto
Parcial à Proposição de Lei
19.168 aprovou ontem pa-
recer pela sua manuten-
ção. A proposição é origi-
nada do Projeto de Lei
1.297/07, de autoria do
deputado Leonardo Morei-
ra (DEM), que autoriza o
Executivo a doar imóvel a
Sabinópolis, para manu-
tenção dos programas de
erradicação do trabalho
infantil. O veto foi relata-
do pelo deputado Wander
Borges (PSB).

O governador vetou o
parágrafo 2º do artigo 1º,
que destinava parte do ter-
reno e dois galpões para de-
senvolvimento e manuten-
ção das atividades da Coo-
perativa dos Produtores de
Cachaça e Derivados de
Cana-de-Açúcar do Centro-
-Nordeste de Minas Gerais
(Coopercacen). Esse item foi
acrescentado ao projeto ori-
ginal por emenda do deputa-
do Gustavo Valadares (DEM),
sob o argumento de que no
local funciona, há mais de seis
anos, a cooperativa.

A justificativa do veto é
de que a reserva de parte da
área, sem licitação, para a coo-
perativa, que é uma entidade pri-
vada, representa doação indire-
ta para particular, o que é proi-
bido pela Constituição Estadual,
argumento acatado pelo relator
em seu parecer. O restante do
texto não vetado foi trans-
formado na Lei 18.270, publi-
cada em 21 de julho de 2009.
Presenças – Deputados
Ronaldo Magalhães (PSDB),
presidente; Wander Borges
(PSB), vice; e Lafayette de
Andrada (PSDB).

Secretária de Planejamento afirmou que baixa arrecadação atrasará reajuste salarial

 Willian Dias
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Aprovados pareceres favoráveis a
indicações para diretoria da Arsae

Promover uma grande
discussão sobre política
tarifária. Esse foi um compro-
misso assumido por Octávio
Elísio Alves de Brito, um dos
indicados pelo governador
Aécio Neves para a diretoria
colegiada da Agência Regula-
dora de Serviços de Abasteci-
mento de Água e de Esgota-
mento Sanitário do Estado de
Minas Gerais (Arsae-MG).
Além dele, Antônio Maurício
Fortini e Teodoro Alves
Lamounier foram sabatinados
ontem pelos deputados da
Comissão Especial criada para
esse fim. Os parlamentares
aprovaram, após mais de cin-
co horas de debate, parece-
res favoráveis à indicação dos
três para exercer os cargos de
diretores da Arsae-MG.

Os três pareceres endos-
sam as indicações com o ar-
gumento de que ficou de-
monstrada a ampla experiên-
cia profissional dos sabatina-
dos no setor público. O de-
putado Fábio Avelar (PSC) re-
latou a indicação de Antônio
Maurício Fortini e Teodoro
Alves Lamounier; o deputado
Carlos Mosconi (PSDB), a de
Octávio Elísio Alves de Brito.
Avelar elogiou as indicações
e mostrou-se preocupado com
a vinculação da Arsae à
Copasa. “Isso é um equívoco
que precisa ser esclarecido. A
agência foi criada para regu-
lar todas as prestadoras e pres-
tar um serviço ao cidadão”,
disse. Já Carlos Mosconi res-
saltou a “tarefa hercúlea” que
espera os indicados. “Minas
Gerais tem praticamente 700
municípios sem tratamento de
esgoto”, comentou. A reunião
foi presidida pelo deputado
Fahim Sawan (PSDB).

Apesar de todos os sa-
batinados terem sido elogia-
dos pelos parlamentares, o
deputado Weliton Prado (PT)
fez uma ressalva à indicação
de Antônio Maurício Fortini
que, segundo ele, admitiu não
ter experiência na área de

abastecimento de água e es-
goto. “Ele foi autêntico e ho-
nesto. Agora, a indicação de
um diretor sem qualquer expe-
riência de gestão na área de
saneamento é preocupante”,
afirmou. Por outro lado, Carlos
Mosconi afirmou que um órgão
como a Arsae precisa de uma
direção com múltiplas habili-

dades e que a competência
jurídica de Fortini será mui-
to relevante. Weliton Prado
também criticou o fato de os
três indicados terem sido sa-
batinados em uma mesma
tarde, por ter considerado o
tempo insuficiente. Também
se queixou de ter sido tolhi-
do em suas falas.

Outros pontos questio-
nados, sobretudo por parla-
mentares da oposição, foram a
questão tarifária, a participa-
ção efetiva da população nas
atividades da agência e a in-
dependência de atuação da
Arsae-MG. Os temas foram mui-
to salientados pelos deputados
Weliton Prado e Padre João (PT).

Indicados garantem independência
Durante a sabatina rea-

lizada pelos deputados, os in-
dicados para ocupar a dire-
toria da Arsae-MG disseram
que o órgão saberá atuar de
forma independente. “Somos
servidores públicos. Cabe à
nossa consciência exercer
função respeitando os deve-
res de transparência e de pu-
blicidade. Essa é uma agên-
cia de Estado, não uma agên-
cia de governo”, disse o in-
dicado Teodoro Alves La-
mounier, que já exerceu vários
cargos públicos, entre os
quais o de secretário de Es-
tado de Desenvolvimento Re-
gional e Política Urbana.

“Precisamos da colabo-
ração da Assembleia de Mi-
nas para construirmos jun-
tos a Arsae”, afirmou Octávio
Elísio Alves de Brito. Sobre
a exigência de controle so-
cial, ele frisou que a consul-
ta pública é objeto claro da
lei que criou a agência. “Esse
controle não está só na par-
ticipação no conselho con-
sultivo. Ele precisa ser feito
diariamente pela popula-
ção”, disse o indicado.

Antônio Maurício Forti-
ni, servidor de carreira do
Estado desde 1959 e asses-
sor do governador desde
2003, pela Secretaria de Es-

tado de Governo, lembrou que
vários canais de interlocução
serão criados, como telefone
gratuito (0800), ouvidoria e
site da agência.
Presenças – Deputados Fahim
Sawan (PSDB), Getúlio Neiva
(PMDB), Fábio Avelar (PSC),
Carlos Mosconi (PSDB) e Pa-
dre João (PT). Também parti-
ciparam os deputados Weliton
Prado (PT), Adelmo Carneiro
Leão (PT), Zé Maia (PSDB),
Lafayette de Andrada (PSDB),
Ademir Lucas (PSDB), Antônio
Genaro (PSC), Dalmo Ribeiro
Silva (PSDB), Durval Ângelo
(PT), Sebastião Costa (PPS) e
Gustavo Valadares (DEM).

Reunião de mais de cinco horas discutiu polêmicas sobre indicações para a Arsae

Ricardo Barbosa
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Projeto que cria Fundação Hidroex
já pode ir ao Plenário em 1º turno

A Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira e Orçamentá-
ria (FFO) aprovou ontem pare-
cer de 1º turno favorável ao
Projeto de Lei (PL) 3.255/09,
que cria a Fundação Centro
Internacional de Educação,
Capacitação e Pesquisa Apli-
cada em Águas (Hidroex). De
autoria do governador, o
projeto foi relatado pelo pre-
sidente da comissão, depu-
tado Zé Maia (PSDB), que
deu parecer pela aprovação
na forma do substitutivo n°
1, da Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ). Agora o
projeto já pode entrar na
pauta do Plenário para vo-
tação em 1o turno.

Em reunião anterior da
comissão, o parecer havia re-
cebido pedido de vista (mais
tempo para análise) do depu-
tado Adelmo Carneiro Leão
(PT), o que adiou a votação
para ontem. Em seu parecer, o
deputado Zé Maia – que pe-
diu o encaminhamento da
matéria à FFO, por ter a Co-
missão de Minas e Energia per-
dido o prazo para se manifes-
tar – lembra que a fundação
que se pretende criar já exis-
te na forma do Centro de Pes-
quisa, Capacitação e Educação
em Águas (Hidroex), criado
por decreto em 2008, como
unidade da Universidade Esta-
dual de Minas Gerais (Uemg).
Lembra, ainda, que a intenção
do Governo do Estado é alçar
o centro à categoria II, do-
tando-o de autonomia admi-
nistrativa e financeira que per-
mita sua inserção no Progra-
ma Hidrológico Internacio-
nal da Organização das Na-
ções Unidas para a Educação,
a Ciência e a Cultura (Unesco).

Do ponto de vista fi-
nanceiro-orçamentário, o pa-
recer ressalta que o projeto,
se aprovado, acarretará aumen-
to de despesa com pessoal no
Estado. O relator também aler-
ta para a importância de ser
observada a preservação do
equilíbrio fiscal, mantendo-se

a estrita obediência aos limi-
tes previstos na Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (LRF),
que determina que os atos que
criarem ou aumentarem des-
pesa de caráter continuado,
como é o caso das despesas de
pessoal, deverão ser instruídos
com a estimativa do impacto
orçamentário-financeiro e de-
monstrar a origem dos recur-
sos para seu custeio.

O parecer registra que o
projeto prevê a criação de cin-
co cargos de administração
superior (um cargo de presi-
dente, um de vice-presidente
e três de diretor) e 30 cargos
do grupo de direção e as-
sessoramento. O impacto fi-
nanceiro mensal decorrente da
criação dos cargos será de R$
1.420.032,00 ao ano.
Presenças – Deputados Jayro
Lessa (DEM), vice-presidente;
Juarez Távora (PV), Lafayette
de Andrada (PSDB), Sebasti-
ão Costa (PPS) e Irani Bar-
bosa (PSDB).

Deputada quer valorizar
produção de requeijão

Deputados da Comissão
de Política Agropecuária e
Agroindustrial aprovaram ontem
a realização de três audiências
públicas. A requerimento da
deputada Ana Maria Resende
(PSDB), deve ser realizada uma
dessas reuniões em Taiobeiras
(Norte de Minas), para discutir
a criação do selo Requeijão do
Alto Rio Pardo e a produção do
doce de marmelo na região.

Conforme justificativa
apresentada pela parlamentar,
tem crescido muito a fabricação
desses dois produtos, o que de-
manda melhorarias no padrão de
qualidade para que eles sejam
reconhecidos nacionalmente.

Outra audiência sugerida
pela mesma deputada tem por
objetivo debater o Decreto Fe-
deral 6.660/08, que regulamen-
tou a Lei 11.428, de 2006, e

enquadrou a mata seca do Nor-
te de Minas como integrante do
bioma Mata Atlântica. De acor-
do com a justificativa apresen-
tada, o decreto tem gerado polê-
mica na região, e a reunião ser-
viria para explicar os critérios uti-
lizados pelo IBGE e a competên-
cia concorrente do Estado para
legislar sobre a questão.

De autoria dos deputa-
dos Vanderlei Jangrossi (PP),
Carlos Gomes (PT) e Chico
Uejo (PSB), a última audiên-
cia é para debater, principal-
mente, seguro e crédito ru-
ral. Os três parlamentares
apresentaram, ainda, outros
dois requerimentos para en-
caminhamento de ofícios.
Presenças – Va n d e r l e i
J ang r o s s i  ( PP ) ,  p r e s i -
dente; Carlos Gomes (PT)
e Chico Uejo (PSB).

 Deputados discutiram proposta que capacita instituição para programa da Unesco

Ricardo Barbosa
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Bombeiros e PMs defendem nova lei
que regulamente a previdência da categoria

O sargento Éder Mar-
tins, diretor administrativo
da Associação dos Praças
Policiais e Bombeiros Mili-
tares do Estado (Aspra), de-
fendeu ontem a edição de
uma lei para regulamentar a
previdência dos servidores
das duas corporações. Ele
falou sobre o assunto em
reunião da Comissão Extra-
ordinária dos 20 Anos da
Constituição do Estado,
requerida pelo deputado
Ademir Lucas (PSDB).

Segundo Martins, a le-
gislação estadual trata de ma-
neira específica das pensões,
mas não da aposentadoria de
policiais e bombeiros. Os de-

putados Lafayette de Andrada
(PSDB), coordenador da co-
missão, e Sebastião Costa
(PPS) perguntaram ao dire-
tor da Aspra em que lei o Es-
tado baseia-se para fazer a
aposentadoria desses servi-
dores. Martins afirmou que o
Governo de Minas segue o
que está previsto no Estatu-
to da Polícia Militar, mas rei-
vindicou maior segurança ju-
rídica para a categoria, por
meio da edição de lei espe-
cífica sobre o assunto.

A opinião de Martins é
semelhante à do diretor do
Instituto de Previdência dos
Servidores Militares (IPSM),
coronel José Barroso de

Resende Filho. Em reunião da
comissão na semana passada,
Resende Filho defendeu a
atualização da legislação or-
dinária sobre a aposentado-
ria dos militares, mas disse não
ver necessidade de alterações
constitucionais.

O deputado Sargento
Rodrigues (PDT) destacou
que, mesmo após 57 emen-
das à Constituição Federal,
o “status quo jurídico” da
categoria permanece o mes-
mo. “O que precisamos é
atualizar o Estatuto da Po-
lícia Militar”, disse.
Balanço – Lafayette de
Andrada fez um balanço das
duas reuniões sobre o tema.

“Do ponto de vista da previ-
dência dos militares, muito
pouco há que se mexer na
Constituição do Estado”,
afirmou o deputado. Ele de-
fendeu, entretanto, que a
comissão solicite ao Gover-
no de Minas o envio à ALMG
de projeto de lei para atua-
lizar as normas que regem a
aposentadoria de servidores
da Polícia Militar e do Corpo
de Bombeiros.
Presenças – Deputados
Lafayette de Andrada (PSDB),
coordenador; Sebastião Cos-
ta (PPS), Sargento Rodrigues
(PDT), Ronaldo Magalhães
(PSDB), Ademir Lucas (PSDB)
e Adelmo Carneiro Leão (PT).

REUNIÃO ESPECIAL

ALMG presta homenagem aos agostinianos
Os 85 anos da Congre-

gação dos Agostinianos e os
70 anos do Colégio Santo
Agostinho foram comemora-
dos em Reunião Especial de
Plenário realizada na noite de
segunda-feira. A Ordem de
Santo Agostinho é formada por
províncias (unidades maiores)
e vicariatos, delegações e fe-
derações (unidades menores)
espalhados por cerca de 50
países. O Vicariato Agosti-
niano Nossa Senhora da Con-
solação do Brasil pertence ju-
ridicamente à Província
Matritense, com sede no Mos-
teiro do Escorial, na Espanha.

O deputado Durval Ân-
gelo (PT), que solicitou a reu-
nião, lembrou que o Vicariato
da Consolação chegou ao Bra-
sil no final dos anos 1920.
Preocupados com a guerra ci-
vil espanhola, superiores da
Província Matritense enviaram
jovens religiosos para fundar
paróquias no Rio de Janeiro,
em Minas Gerais e em São Pau-
lo. Atualmente a congregação
está presente nesses três Esta-
dos e também no Mato Grosso.

Para a deputada Gláucia
Brandão (PPS), que presidiu
a reunião, o Colégio Santo
Agostinho vem formando in-
divíduos conscientes de sua
liberdade e capazes de com-
preender o significado da de-
mocracia, estabelecendo com
o outro uma relação de reci-
procidade e respeito. Segun-
do ela, a escola é uma heran-
ça deixada pelo missionário
Aurelius Augustinus, o ino-
vador santo medieval, que
conciliava a fé e as ideias fi-
losóficas. “Nosso colégio é
um exemplo vivo da herança,
do zelo e do discernimento
desse homem extraordinário,
reunidos num processo
educativo que une criati-
vidade, progresso e discipli-
na”, observou a parlamentar.

Já o representante do
Vicariato da Consolação no
Brasil, frei Clóvis Oliveira, des-
tacou os trabalhos sociais de-
senvolvidos pela congregação
em todo o Brasil, totalizando
mais de 10 mil atendimentos
por ano a jovens, adultos e
crianças. De acordo com ele,

a entidade também oferece
cursos gratuitos de pré-ves-
tibular, supletivo, fundamen-
tal, bolsas de estudo e progra-
mas de inclusão social e digi-

tal. O acesso a cultura, arte,
educação, serviços de saúde,
de segurança alimentar e de
assistência social fazem par-
te do trabalho do grupo.

O frei Clóvis Oliveira recebeu placa comemorativa da homenagem

 Ricardo Barbosa
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Projeto Jaíba
O deputado Jayro Lessa
(DEM) citou em seu pronun-
ciamento o artigo escrito por
Vittorio Medioli no jornal O
Tempo de ontem. No artigo,
Medioli criticou a demora do
licenciamento ambiental para
a implantação do Projeto
Jaíba (projeto de irrigação,
fruto de parceria entre os

Governos Federal e de Mi-
nas), o que prejudica os pro-
dutores rurais. Segundo ele,
o projeto “está entre as 30
prioridades do governo
Aécio”. Jayro concordou com
Medioli e afirmou que o pro-
dutor rural já é massacrado
pela falta de chuva, pela mor-
te do gado, entre outros pro-
blemas, “portanto não mere-

ce ser prejudicado por mais
essa situação”. O deputado
criticou a quantidade de con-
di-cionantes ambientais diri-
gidas aos produtores pela
Secretaria de Estado de Meio
Ambiente.  Em aparte, o de-
putado Domingos Sávio
(PSDB) discordou do colega
e afirmou que a solução é
pressionar o Governo Federal.

Conseg
A 1ª Conferência Nacional de
Segurança Pública (Conseg),
realizada em Brasília entre 27
e 30 de agosto, foi tema do
pronunciamento da deputada
Maria Tereza Lara (PT). Ela
afirmou que estiveram presen-
tes 95 delegados de Minas
Gerais, representantes da so-
ciedade civil, de trabalhado-

res, de entidades, como a pas-
toral carcerária, e também da
Secretaria de Defesa Social.
Maria Tereza destacou alguns
princípios definidos pela
Conseg, como a consolidação
do Sistema Único de Seguran-
ça Pública (Susp) e do Pro-
grama Nacional de Segurança
Pública com Cidadania
(Pronasci). Também foi defen-

dida a necessidade de reestru-
turação do sistema peniten-
ciário, a  manutenção da maio-
ridade penal aos 18 anos e a
desmilitarização da polícia.
A deputada salientou a im-
portância de a ALMG apro-
fundar as decisões da con-
ferência no Estado. “A se-
gurança é direito e dever de
toda a sociedade”, concluiu.

BHTrans
O deputado Doutor Viana
(DEM) criticou a BHTrans por
aplicar multas sem nenhum
critério legal. Segundo ele, a
instituição apreende veícu-
los desordenadamente e ain-
da cobra do proprietário o
transporte do guincho com
valores inflacionados. O par-
lamentar ressaltou que o po-
der de multar da BHTrans, a

seu ver, já é ilegal, e não deve
ser estendido à Guarda Mu-
nicipal. “O poder de polícia,
de fiscalizar o trânsito e apli-
car multas, está determina-
do pela Constituição Esta-
dual e cabe à Polícia Mili-
tar”, atentou. Doutor Viana
frisou que apenas as atribui-
ções de zelar pelo patrimônio
público e auxiliar na orien-
tação do trânsito são deter-

minadas pelo estatuto da
Guarda Municipal. “É de com-
petência exclusiva da PM o
policiamento ostensivo de
prevenção criminal, de segu-
rança e de trânsito”, afir-
mou. O parlamentar comen-
tou que, se a vontade da pre-
feitura persistir, estará sen-
do descumprida a legislação,
reforçando uma prática
inconstitucional.

Violência
O deputado Carlos Pimenta
(PDT) lamentou o aumento da
violência no Norte de Minas e
nos Vales do Jequitinhonha e
Mucuri, que, em sua avaliação,
enfrentam graves problemas.
O parlamentar relatou que o
Norte de Minas possui ape-
nas dois batalhões da PM, um
em Januária e outro em Mon-
tes Claros, para atender mais

de 80 municípios. Para ele,
é necessário que se crie um
batalhão em Janaúba e se
instalem comarcas em ou-
tros três municípios. Pimen-
ta demonstrou preocupação
com a violência no interior
do Estado e na zona rural,
pois, segundo ele, são cada
vez mais frequentes os as-
saltos a bancos nas peque-
nas cidades. “É preciso  que

a Polícia Militar esteja pre-
parada para combater os cri-
mes no interior,” salientou.
O deputado criticou ainda o
corte de R$ 283 milhões no
orçamento da União para Mi-
nas Gerais. De acordo com
ele, foram cortados investi-
mentos em turismo, em en-
tidades de Ensino Superior
e no abastecimento de água
no semi-árido mineiro.

Contagem
O deputado Carlin Moura
(PCdoB) parabenizou a popu-
lação da Contagem pelos 98
anos de emancipação políti-
ca da cidade. Ele leu um ar-
tigo publicado na Revista
Cidade que conta a história
do município, o segundo
maior da Região Metropoli-
tana de Belo Horizonte, em
população. A história da ci-

dade começou há 308 anos,
com a instalação de um pos-
to fiscal da Coroa Portugue-
sa. No local, também chama-
do de Posto de Registro e de
Contagem, o movimento de
pessoas, cargas e mercado-
rias era intenso, levando ao
surgimento de um arraial, que
anos mais tarde foi desa-
tivado. Próximo a esse arraial
existia um povoado chamado

de Contagem das Abóboras,
que pertenceu à Comarca de
Sabará e depois foi incor-
porado ao município de Es-
meraldas. Em 30 de agosto
de 1911, esse povoado se
emancipou, passando a se
chamar Contagem. Atualmen-
te, a cidade possui cerca de
3 mil indústrias, 16 mil es-
tabelecimentos comerciais e
11 mil de serviços.
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Reunião Ordinária (14 horas)
Indicações

De Octávio Elísio Alves de Brito, Antônio Maurício Fortini e Teodoro
Lamounier para a diretoria da Arsae-MG. Discussão

PL 3.163/09
Do deputado Zé Maia, que autoriza doação de imóvel do Estado ao
município de Conquista. Votação em 2o turno

PL 3.210/09
Do deputado Domingos Sávio, que autoriza doação de imóvel do Estado
ao município de Martinho Campos. Votação em 2o turno

PL 3.338/09
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado ao município
de Governador Valadares. Votação em 2o turno

PL 3.441/09
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado ao município
de São João Evangelista. Votação em 1o turno

PL 3.480/09
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado ao município
de Itambacuri. Votação em 1o turno

PL 3.520/09
Do governador, que autoriza a abertura de crédito especial para a Agência
RMBH. Discussão em turno único

PL 2.827/08
Do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que dispõe sobre a divulgação do direito de
realizar separação e divórcio consensual em cartório. Discussão em 2o turno

PL 2.926/08
Do deputado Lafayette de Andrada, que altera o limite para execução fiscal
de créditos tributários inscritos em dívida ativa. Discussão em 2o turno

PL 1.309/07
Do deputado Sargento Rodrigues, que amplia a definição de represen-
tante legal como adquirente de veículo para fins de concessão de bene-
fício fiscal. Discussão em 1o turno

ORDEM DO DIA

Pedido de autorização de empréstimo do
Estado é recebido na Reunião Ordinária

A ALMG recebeu mensa-
gem do governador com pro-
jeto de lei autorizando o Exe-
cutivo a contratar emprésti-
mo com o Banco Mundial
(Bird). O documento foi lido
em Plenário na Reunião Ordi-
nária de ontem. Os recursos da
operação de crédito, no valor
de US$ 461.044.930, serão
alocados em projetos estru-
turadores previstos no Plano
Plurianual de Ação Governa-
mental 2008-2011.

De acordo com o proje-
to, cotas de receitas tributá-
rias do Estado serão ofereci-
das em garantia ao emprésti-
mo. O governador pediu ain-
da que a proposta seja exami-
nada pelos parlamentares em
regime de urgência.

O Plenário também rece-
beu do governador projeto de
lei que isenta beneficiários de
terras rurais do pagamento de
emolumentos. A mensagem
ressalta que as famílias bene-
ficiadas pela concessão gra-
tuita de domínio de terras, em
regra, não possuem meios para
arcar com tais ônus. “A medi-
da vai facilitar a inserção de
unidades familiares rurais na
legalidade e contribuir para o
incremento dos indicadores
socioeconômicos das regiões
mais pobres do Estado”, des-
taca o governador.

Serão beneficiadas aque-
las famílias que conseguiram

terras por meio de reforma agrá-
ria ou assentamento, que te-
rão, por exemplo, isenção de
taxa judiciária e custas judi-
ciais em ações, bem como de
emolumentos cartoriais.

Outra mensagem encami-
nhada pelo Executivo contém
emenda ao Projeto de Lei Com-
plementar (PLC) 53/09, que al-
tera o Estatuto dos Militares. A
emenda diz respeito à promoção
a 1º-sargento.
Benefício fiscal –  Dois seto-
res da economia mineira serão
beneficiados com regime espe-
cial de tributação, conforme
exposição de motivos enviada
ontem ao Plenário pela Secre-
taria de Estado de Fazenda.

Um deles é a indústria
de laticínios. Segundo o se-
cretário Simão Cirineu Dias,
Rio de Janeiro, Bahia, Espíri-
to Santo e Goiás tomaram me-
didas protecionistas que
prejudicam a competitividade
das empresas mineiras. “A rea-
ção do Governo Estadual deve
ser rápida para neutralizar os
efeitos negativos causados
pela competição desleal”, res-
salta o secretário.

O outro setor contem-
plado é o de revestimento
cerâmico, em virtude de be-
nefícios fiscais concedidos
pela Bahia à sua indústria lo-
cal. O secretário informou que
a iniciativa daquele Estado
afeta a livre concorrência,

implicando prejuízo para a
indústria de Minas Gerais.
Discursos – O deputado
Gustavo Valadares (DEM) elo-
giou o prefeito de Belo Hori-
zonte, Márcio Lacerda, que
apresentou um plano de metas
com 40 propostas prioritárias
para serem executadas até
2012. “O prefeito já reconhe-
ceu que o planejamento urba-
no a médio e longo prazos é a
principal ferramenta para o
administrador público. Sem
ele, não há como administrar
uma grande cidade”, afirmou.

Depois de elogiar obras
realizadas pela prefeitura de
Contagem, o deputado Carlin
Moura (PCdoB) falou sobre o
lançamento do marco regu-
latório da exploração do petró-

leo da camada de pré-sal. Leu
trechos do discurso do presi-
dente Lula feito na última se-
gunda-feira e defendeu a par-
ticipação do Estado no negó-
cio estratégico para o País.

O deputado Getúlio Neiva
(PMDB), por sua vez, alertou
para a reunião marcada para
hoje entre o vice-governador
Antônio Anastasia e prefeitos
do Médio Jequitinhonha. Se-
gundo Neiva, assuntos impor-
tantes serão tratados no encon-
tro. Entre eles, o início da ex-
ploração em 2011 da jazida de
minério na região de Salinas.
“Em vez de mendigar pequenos
recursos aqui e ali, é preciso
dar a chance de desenvolvi-
mento aos Vales do Mucuri e
do Jequitinhonha”.

Cinco mensagens do governador foram recebidas ontem em Plenário

Guilherme Bergamini
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ORDEM DO DIA (continuação)

9 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Videoconferência (Escola do Legislativo) – Seminário Internacional
de Extinção de Domínio
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – discutir os
contrangimentos sofridos por professores e alunos do Colégio Marista
Dom Silvério em decorrência da suspensão de aulas determinada pelo
surgimento de casos de gripe suína. Convidados: diretor do Colégio
Dom Silvério, Roberto Valentim da Silva Gameiro; professor Vinícius
Trindade Lopes de Moura; aluno Manir Elias Donato Neto; pai de aluno,
Eduardo Gomes Braga Júnior; gerente de Epidemiologia e Informação
da Secretaria Municipal de Saúde, Lúcia Maria Mattos Paixão; psicólo-
go Marcelo Ricardo Pereira. Requerimento do deputado Durval Ângelo

9h30
• Comissão de Saúde (Plenarinho I) – discutir e votar parecer de 2o turno sobre
o PL 3.035/09, dos deputados Alencar da Silveira Jr. e Gilberto Abramo, que
dispõe sobre a proibição do cigarro em recintos coletivos fechados
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV) – discutir e votar parecer
sobre o PL 3.619/09, do governador, que altera o objetivo social da Cemig
• Comissão Especial do Veto Parcial à Proposição de Lei 19.230
(Plenarinho IV) – discutir e votar parecer sobre o veto à proposição,
que contém as diretrizes para a elaboração do Orçamento 2010 (LDO)

10 horas
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho III) – discutir os problemas dos
moradores da Vila Paciência, em Itabira, devido à proximidade da mina do
Chacrinha, explorada pela Vale. Convidados: prefeito de Itabira, João Izael
Querino Coelho; presidente da Câmara Municipal, Neidson Dias Freitas; secretário
municipal de Meio Ambiente de Itabira, Gilberto Antônio Magalhães; promotora
Giuliana Talamoni Fonoff; diretor do Departamento de Ferrosos Sudeste da Vale,
Marcelo Guimarães Fenelon; advogado dos moradores da Vila Paciência, Marcial
Antônio Peixoto de Mello; presidente da Associação da Vila Paciência, José
Eduardo dos Passos Guerra; e presidente da Interassociação de Amigos de Bairros
de Itabira, Mônica Reis. Requerimento do deputado Ronaldo Magalhães
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – discu-
tir e votar parecer sobre o PL 3.255/09, do governador, que cria a Fundação
Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas

10h30
• Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática (Plenarinho
II) – discutir e votar parecer do PL 2.997/09, do deputado Carlin
Moura, que cria política sobre os cuidados com a saúde em relação ao
computador; e PL 3.202/09, do deputado Leonardo Moreira, que con-
cede incentivo fiscal para estimular o patrocínio de projetos desportivos

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h15
• Comissão Especial do Veto Parcial à Proposição de Lei 19.219
(Plenarinho III) – discutir e votar parecer sobre o veto à proposição
que institui a política estadual do livro

14h30
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social (Plenarinho
I) – discutir e votar parecer de 2o turno do PL 3.351/09, do depu-
tado Dalmo Ribeiro Silva, que reconhece o relevante interesse cole-
tivo das Apaes
• Comissão de Redação (Plenarinho II) – discutir e votar pareceres em
fase de redação final
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho
IV) – discutir e votar parecer: para o 2o turno do PL 3.005/09, do
deputado Fábio Avelar, que determina o cancelamento imediato das
carteiras de habilitação de motoristas falecidos no Estado; e para o 1o

turno do PL 3.249/09, do deputado Inácio Franco, que estabelece
obrigação para a venda de passagens de ônibus intermunicipais
• Comissão de Administração Pública (Auditório) – discutir e vo-
tar parecer sobre o PL 3.619/09, do governador, que altera os
objetivos sociais da Cemig

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

20 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)

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

8h Mundo Político
8h30 Panorama (ao vivo) – Acompanhamentos das crianças na escola

9h Assembleia ao Vivo – Reunião Extraordinária

12h Memória e Poder – Depoimento do jurista Sepúlveda Pertence

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 pronunciamen-

tos, discussão e votação de proposições

18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte
19h Panorama – Acompanhamentos das crianças na escola

19h30 Repórter Assembleia – 2ª edição (ao vivo) – O que acontece

na Assembleia e as principais notícias do Estado

19h55 Trabalho de base
20h Compacto Pinga-Fogo

20h15 Assembleia ao Vivo – Reunião Extraordinária

21h Assembleia Debate (inédito) – Acordo entre Brasil e

Vaticano

22h Repórter Assembleia
22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas

sobre a movimentação política no País

23h Plenário (reprise)
1h Panorama – Acompanhamentos das crianças na escola

1h30 Repórter Assembleia
2h Encerramento

PL 2.123/08
Do deputado Walter Tosta, que concede isenção de IPVA para pessoas
deficientes sem condições de dirigir automóveis, mesmo adaptados. Dis-
cussão em 1o turno

PL 2.962/09
Do governador, que autoriza o Estado a permutar imóveis com José Bar-
celos Costa. Discussão em 1o turno

PL 3.149/09
Do deputado Fábio Avelar, que autoriza reversão de imóvel do Estado ao

município de Laranjal. Discussão em 1o turno

PL 3.255/09
Do governador, que cria a Fundação Centro Internacional de Educação,
Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas. Discussão em 1o turno

PL 3.300/09
Do deputado Domingos Sávio, que altera a destinação de imóvel doado
pelo Estado ao município de Ijaci. Discussão em 1o turno

Reuniões Extraordinárias (9 e 20 horas)
Destinam-se à apreciação da mesma pauta da Reunião Ordinária


