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Reclamação contra pedágio na MG-050
é tema de reunião com convidados hoje

Reclamações contra o
valor do pedágio cobrado na
MG-050 motivam a realização
de audiência pública conjun-
ta das Comissões de Partici-
pação Popular e de Transpor-
te hoje, às 14h45, no Audi-
tório. O pedágio custa R$
3,50 em cada um dos seis pos-
tos ao longo da rodovia, pre-
ço superior ao cobrado na BR-
381 (R$ 1,10). Apesar do va-

lor, algumas melhorias previs-
tas não teriam sido realizadas,
segundo as reclamações rece-
bidas pelas duas comissões. A
MG-050 é a principal ligação
de Belo Horizonte com o
Centro-Oeste do Estado.

Outra reunião com con-
vidados prevista para hoje é
da Comissão de Meio Ambien-
te. Em pauta, a expedição Rio
das Velhas 2009, promovida

pelo projeto Manuelzão, para
verificar o cumprimento da
Meta 2010, que prevê a
revitalização do rio. A expe-
dição percorreu o Rio das Ve-
lhas de canoa desde a sua nas-
cente, em Ouro Preto, até a
foz, na barra do Guaicuí. A
reunião começa às 10 horas,
no Auditório.

Já a Comissão Extraor-
dinária de Integração ao Parla-

mento do Mercosul recebe minis-
tros da Saúde e deputados fede-
rais para discutir questões de saú-
de pública no âmbito do bloco
econômico. A audiência será no
Plenarinho II, a partir das 10
horas. A Comissão de Direitos
Humanos participa do Seminá-
rio do Núcleo de Atendimento
às Vítimas de Crimes Violentos,
realizado na Escola Superior
Dom Helder Câmara. Agenda

Comissão de Direitos Humanos ouve
denúncias contra escola na RMBH
Na reunião de ontem da

Comissão de Direitos Huma-
nos, ex-membros da Igreja
Ministério Verbo Vivo e ex-alu-
nos da escola mantida pela
instituição fizeram denúncias
de agressões físicas, cárcere
privado e até de “lavagem ce-
rebral”. Ex-alunos fizeram di-
versos relatos de maus tratos
na instituição, onde é proi-
bido beber guaraná e andar
com as mãos nos bolsos.
Página 3

Januária
vai reabrir

creches
A prefeitura de Januária

(Norte de Minas) vai liberar R$
300 mil para viabilizar a rea-
bertura de creches da cidade
que estavam fechadas. A ga-
rantia foi dada pelo prefeito
Maurílio Neres de Andrada
Arruda aos deputados da Co-
missão de Educação, que se
reuniram ontem na cidade. O
município não tem condições
de assumir todas as creches
que funcionam precariamente
– algumas até em galinheiros.
Página 4

Comissão
vai discutir
o pré-sal
A ALMG vai criar uma

comissão especial para discu-
tir a regulamentação da explo-
ração de petróleo na camada
pré-sal. O requerimento para
instalação da comissão foi
aprovado na Reunião Ordiná-
ria de ontem à tarde. O autor
do requerimento é o 1º-secre-
tário da ALMG, deputado Di-
nis Pinheiro (PSDB), que criti-
ca o modelo proposto de dis-
tribuição dos royalties do pe-
tróleo, concentrados nos esta-
dos do Rio de Janeiro, São Pau-
lo e Espírito Santo. Página 11

Moc terá
mais voos
para BH

Montes Claros vai ga-
nhar em breve novos voos para
Belo Horizonte. A Air Minas
aguarda a autorização da Anac
para operar as novas rotas in-
terligando o Norte de Minas à
Capital, anunciou ontem o di-
retor da companhia, Sérgio
José Martins, aos deputados
da Comissão de Transporte.
Página 6A Comissão de Direitos Humanos recebeu denúncias de pais de estudantes
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Isenção de IPVA para deficientes físicos
tem parecer favorável de 1o turno na FFO

O Projeto de Lei (PL)
2.123/08, do deputado
Walter Tosta (PMN), que dis-
põe sobre a concessão de isen-
ção de Imposto sobre a Pro-
priedade de Veículos Automo-
tores (IPVA) para portadores
de deficiência físico-motora,
está pronto para o Plenário em
1o turno. Ontem a Comissão de
Fiscalização Financeira e Or-
çamentária aprovou parecer
favorável ao projeto. O relator,
deputado Inácio Franco (PV),
opinou pela aprovação da
matéria na forma do substi-
tutivo n° 3 e pela rejeição da
emenda n° 1.

O projeto pretende al-
terar a legislação do IPVA,
isentando do tributo os veí-
culos adquiridos por pessoa
deficiente que não possua
condição de dirigir automó-
vel, mesmo adaptado, como é
o caso dos autistas, tetra-
plégicos e deficientes visuais.
O substitutivo n° 3 altera a
Lei 14.937, de 2003, deter-
minando que o benefício seja
estendido aos veículos adap-
tados adquiridos por portado-
res de deficiência física.

De acordo com autor da
matéria, a hipótese de isen-
ção prevista hoje alcança ape-
nas veículo novo com até 127
HP de potência. Com a modi-
ficação, pretende-se estender
o benefício ao veículo usado
e a qualquer pessoa portadora
de deficiência física, ou seja,
sem a restrição a veículo novo
e sem a restrição de potên-
cia do veículo. A emenda n°
1 pretende estender o bene-
fício aos portadores de defi-
ciência visual e auditiva.
Software livre – O PL 748/07,
do deputado Dalmo Ribeiro
Silva (PSDB), que dispõe so-
bre a utilização de programas
de computador abertos na ad-
ministração pública estadual,
recebeu parecer de 1o turno
favorável. O relator foi o de-
putado Lafayette de Andrada
(PSDB), que opinou pela apro-
vação do projeto na forma do

substitutivo n° 1, da Comis-
são de Constituição e Justiça
(CCJ).

O objetivo da proposi-
ção é possibilitar à adminis-
tração pública estadual ad-
quirir preferencialmente
softwares livres para seus sis-
temas de informática. O pro-
jeto fixa ainda diretrizes para

a política de informática do
Estado, visando reduzir sua
dependência em relação aos
programas fechados.

Pelo substitutivo n°
1, os órgãos do Estado uti-
lizarão, sempre que possível,
programas de informática li-
vres. O novo texto reforça
que o poder público aten-

derá aos requisitos estabe-
lecidos na licença para uso
do programa livre que ado-
tar, e que as informações
oferecidas ao cidadão não
poderão estar codificadas
exclusivamente em formato
proprietário ou que exija o
uso de programas pagos
para serem lidas.

Alerta contra exploração infantil
A Comissão de Fiscaliza-

ção Financeira e Orçamentá-
ria também aprovou ontem
parecer de 1o turno do PL
359/07, do deputado Durval
Ângelo (PT), que determina a
instalação de sinalização
educativa em rodovias do Es-
tado. O relator, deputado
Juarez Távora (PV), opinou
pela aprovação da matéria
com a emenda n° 1, apresen-
tada pela Comissão de Cons-
tituição e Justiça.

O projeto tem o objeti-
vo de promover a sinalização
educativa para o enfren-
tamento da exploração sexu-
al de crianças e adolescen-
tes e da exploração do tra-

balho infantil. A sinalização,
conforme a proposição, de-
verá conter dizeres que
alertem que a exploração de
menores é crime, além do nú-
mero do disque-denúncia es-
tadual (0800-311119).

A emenda n° 1 suprime
o artigo 3o do projeto, que
define que os demais aspec-
tos da sinalização educativa
serão definidos conjuntamen-
te pela Subsecretaria de Esta-
do de Direitos Humanos e pelo
Departamento de Estradas de
Rodagem (DER-MG), o que, de
acordo com o relator, gera ví-
cio de iniciativa.
Rejeição – O PL 413/07, da
deputada Ana Maria Resende

(PSDB), que estabelece crité-
rios para distribuição dos re-
cursos estaduais destinados
ao transporte escolar, recebeu
parecer pela rejeição. O
relator da matéria, deputado
Zé Maia (PSDB), entendeu
que, em virtude da diversida-
de e peculiaridade dos muni-
cípios e regiões mineiras, tor-
na-se inviável a padronização
de critérios de transferência
de recursos estaduais para o
transporte escolar.
Presenças – Deputados Zé
Maia (PSDB), presidente;
Antônio Júlio (PMDB), Iná-
cio Franco (PV), Juarez Tá-
vora (PV) e Lafayette de
Andrada (PSDB).

A Comissão de Fiscalização Financeira também analisou o PL 748/07, sobre software livre no serviço público

 Alair Vieira
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Igreja Verbo Vivo é acusada de agredir
alunos de escola na Grande Belo Horizonte

Ex-membros da Igreja
Ministério Verbo Vivo, se-
diada em São Joaquim de Bi-
cas (RMBH), e ex-alunos da
escola mantida pela institui-
ção fizeram ontem uma série
de denúncias contra seus
dirigentes, durante reunião
da Comissão de Direitos Hu-
manos. Entre as denúncias
estão a de agressões físicas
e psicológicas aos alunos,
cárcere privado e até “lava-
gem cerebral”.

Logo no início da reu-
nião, o presidente da comis-
são, deputado Durval Ângelo
(PT), esclareceu que os
dogmas religiosos não esta-
vam em discussão, uma vez
que o Brasil é um estado laico.
O que interessava na audiên-
cia, informou, eram os supos-
tos crimes cometidos pelos lí-
deres da igreja e dirigentes da
escola. “A liberdade de culto
não significa que se possa
adotar práticas que atentem
contra o princípio democrá-
tico do Direito, cujos pilares
são a cidadania e a dignida-
de humana”, afirmou.

O ex-pastor e ex-profes-
sor da Verbo Vivo, Eduardo
Andrade Gonzaga Júnior, se
emocionou ao lembrar as ver-
dadeiras “lavagens cerebrais”
que sofreram seus dois filhos,
com quem inclusive não tem
contato desde janeiro. Se-
gundo Gonzaga, eles foram
enviados para os Estados
Unidos, onde fica a matriz
da Igreja Ministério Verbo
Vivo, e não voltaram mais.
Na última conversa telefôni-
ca que teve com um deles,
ouviu dizer que não queria
mais ser procurado pelo pai.

Diversos ex-alunos da
escola se revezaram ao micro-
fone para relatar episódios de
maus-tratos praticados por
dirigentes da instituição. Eles
acusaram nominalmente a di-
retora Lílian Freitas dos San-
tos de bater com a chamada
“vara da correção” nos estu-
dantes, como punição por al-

guma conduta contrária aos
desígnios da igreja.

Entre os “pecados” lis-
tados pelos jovens estão: an-
dar com as mãos nos bolsos;
assistir TV; ouvir rádio; fre-
quentar cinema, academia ou
clube; beber guaraná (porque
a cor se assemelha à da cerve-
ja); participar de festas, mes-
mo familiares. Além das agres-
sões físicas, os alunos, segun-
do eles próprios, chegaram a
ser castigados, com detenção
nos salões da igreja, e subme-
tidos a ameaças de serem en-
viados para o inferno.

O procurador de Jus-
tiça Rogério Greco ponde-
rou que não é a Assembleia
Legislativa quem vai julgar

o caso, e sim a Justiça. “A
ALMG está prestando um
serviço público muito re-
levante, mas não compete
a ela o julgamento”.

Ao responder ao depu-
tado Antônio Genaro (PSC),
que questionou a ausência de
representantes da igreja na
reunião, Rogério Greco disse
que a comissão adotou o pro-
cedimento correto, ouvindo
primeiro os acusadores para
depois dar voz ao acusado.
Durval Ângelo confirmou que
as notas taquigráficas da reu-
nião serão enviadas o mais
depressa possível aos dirigen-
tes da Verbo Vivo, conforme
solicitado pelo deputado
Vanderlei Miranda (PMDB).

Educação
sexual é

tema proibido
Outra denúncia feita

pelos alunos foi em relação
aos métodos educacionais da
escola mantida pela Igreja Mi-
nistério Verbo Vivo, de São
Joaquim de Bicas. Segundo
eles, são proibidos temas
como educação sexual, gené-
tica e literatura, pois “os es-
critores são inspirados no de-
mônio”. Além disso, trechos
de livros didáticos são cober-
tos com tinta preta, pois tra-
tam de assuntos não tolera-
dos pela igreja.

A diretora da Superin-
tendência de Ensino Metropo-
litano, Rosângela Leonardo da
Silva, informou que todos os
atos autorizativos para o fun-
cionamento da escola estão
dentro da legalidade, no que
diz respeito às normas educa-
cionais. Ela disse também que
a secretaria nunca recebeu
notícia de agressão aos alu-
nos e que nada de anormal foi
detectado nas visitas regula-
res de fiscalização.

Para o delegado Geral-
do de Amaral Toledo Neto,
nenhuma providência será to-
mada pela polícia no que diz
respeito a crenças religiosas.
“Nos interessam as questões li-
gadas à entrada e saída de
estrangeiros (a igreja é
dirigida pelo norte-americano
John David Martin), possível
envio de dinheiro para o ex-
terior e tortura física e psico-
lógica”. Ele garantiu que tudo
será investigado.
Presenças – Deputados Durval
Ângelo (PT), presidente;
Vanderlei Miranda (PMDB),
Sargento Rodrigues (PDT),
Lafayette de Andrada
(PSDB), Inácio Franco (PV),
Antônio Genaro (PSC),
Braulio Braz (PTB), Délio
Malheiros (PV), Célio Mo-
reira (PSDB) e Ronaldo Ma-
galhães (PSDB).

A Comissão de Direitos Humanos ouviu denúncias contra a Igreja Verbo Vivo

Willian Dias
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Prefeito de Januária promete
liberar recursos para creches

O prefeito de Januária
(Norte de Minas), Maurílio
Neres de Andrade Arruda,
garantiu ontem a deputados da
Comissão de Educação, Ciên-
cia, Tecnologia e Informática
que vai autorizar a liberação
imediata de R$ 300 mil para
creches da cidade. Os recur-
sos, provenientes do governo
federal e já depositados na
conta da prefeitura, deverão
ser usados para a compra de
alimentos, permitindo que
unidades fechadas voltem a
receber as crianças.

O tema foi debatido em
audiência pública na Câmara
Municipal de Vereadores de
Januária a pedido do presi-
dente da comissão, deputado
Ruy Muniz (DEM), diante do
fechamento de 26 das 27 cre-
ches que existiriam na cida-
de, deixando sem atendimen-
to cerca de 3 mil crianças.
“Dificuldades são normais nas
mudanças de administração,
mas já se passaram oito meses
e precisamos apurar o que está
acontecendo”, afirmou o de-
putado durante a reunião.

A secretária municipal
de Educação, Maria José
Lacerda Botelho, disse que,
pela Lei de Diretrizes e Bases
da Educação (LDB), as creches
devem sair da alçada das se-
cretarias de ação social, pas-
sando às secretarias de edu-
cação. “Mas o município não
tem condições de assumir ime-
diatamente essas creches na
situação em que elas se en-
contram, de total abandono,
caracterizando uma vergonha
nacional”, disse Maria José.

Ela alegou que, pelo
novo sistema legal, a secreta-
ria não poderia receber creches
de caráter assistencialista, que
fornecem apenas alimentação.
Ela informou que, recentemen-
te, a secretaria criou dois centros
de educação infantil, que estão
recebendo mais de 200 crian-
ças haviam ficado sem atendi-
mento. A secretária registrou,
ainda, que muitas das creches
funcionam em prédios precá-
rios ou mesmo sem instalações
físicas mínimas ou banheiros,
como uma das unidades, que
funcionaria num galinheiro.

Deputados pedem solução para impasse
O presidente da Comis-

são de Educação, deputado
Ruy Muniz, pediu união po-
lítica no município para re-
solver o impasse e reabrir as
creches a partir da semana
que vem, de forma a prio-
rizar as crianças. Ele defen-
deu, ainda, providências
para a regularização das cre-
ches, lembrando que, apesar
das dificuldades enfrentadas
pela cidade, a LDB trouxe
avanços ao formalizar a edu-
cação de 0 a 3 anos presta-
da pela creche.

O deputado frisou que
o município, sem a atualiza-
ção do censo escolar e sem a
regularização das creches,
está deixando de receber qua-
se mil reais a cada ano por
criança fora da escola infan-

til. Defendeu que o Conselho
Municipal de Educação seja
acionado para autorizar o
funcionamento das creches
que se regularizarem.

Antes de se comprome-
ter a repassar os recursos fe-
derais retidos, o prefeito
Maurílio Arruda argumentou
que, apesar da importância
do atendimento às crianças,
não poderia correr o risco de
cometer o erro de impro-
bidade administrativa na li-
beração de verbas.

O deputado Carlin Mou-
ra (PCdoB) endossou os avan-
ços trazidos pela LDB em vá-
rios pontos e disse que essa
compreensão deve ter como
foco a garantia do direito da
criança de acesso à creche.
“Não se pode perder de vista

a defesa desse direito”,
alertou, defendendo priorida-
de de verbas nos orçamentos
estadual e municipal para a
criança e o adolescente.

Para o deputado Dalmo
Ribeiro Silva (PSDB), faltou
planejamento para que a si-
tuação não tivesse chegado
ao ponto de prejudicar o
atendimento às crianças. Ele
sugeriu que a Secretaria Mu-
nicipal de Educação e a Su-
perintendência Regional de
Ensino se unam numa força-
-tarefa para levantar a real si-
tuação das creches na cida-
de, tanto em números de
unidades existentes como de
crianças atendidas.

Já o deputado Arlen
Santiago (PTB) afirmou que
muitas  vezes  o  própr io

Congresso Nacional gera di-
ficuldades, em nome da le-
galidade, a exemplo do que
estaria ocorrendo para o
repasse de recursos a cre-
ches  em Januá r ia .  “As
transferências sociais, por
exemplo, são proibidas em
época de eleição. Mas te-
mos eleição de dois em
dois anos no País e isso
acaba prejudicando a po-
pulação”, registrou o de-
putado. Ele pediu provi-
dências para que o censo
escolar espelhe a realidade
no município e garanta o
repasse de recursos.
Presenças – Deputados Ruy
Muniz (DEM), presidente,
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB),
Carlin Moura (PcdoB) e Arlen
Santiago (PTB).

População mostrou-se preocupada com fechamento das creches

 Guilherme Bergamini
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Minas e Energia: governo apresenta
situação das fontes energéticas no Estado

As fontes renováveis de
energia representam 54,4% da
demanda do Estado, segundo
afirmou o superintendente de
Tecnologia e Alternativas
Energéticas da Cemig, Alexan-
dre Francisco Maia Bueno, na
reunião de ontem da Comis-
são de Minas e Energia. Para
Alexandre Bueno, Minas está
em uma posição invejável em
relação ao Brasil e ao mundo.
O secretário de Estado de De-
senvolvimento Econômico,
Sérgio Barroso, apresentou o
trabalho do governo para ga-
rantir que a oferta de energia
possa acompanhar o desenvol-
vimento da economia mineira
nos próximos anos.

A reunião foi solicitada
pelo presidente da comissão,
deputado Sávio Souza Cruz
(PMDB), que informou aos
participantes que serão rea-
lizadas, neste semestre, qua-
tro audiências temáticas so-
bre o setor energético. O de-
putado Ronaldo Magalhães
(PSDB) acredita que a comis-
são deve ser um foro de dis-
cussão privilegiado sobre o
assunto. “A questão energé-
tica precisa ser discutida,
ampliada e modernizada para
acompanhar o processo de
desenvolvimento da economia
brasileira”, defendeu.

Para o secretário Sér-
gio Barroso, o Brasil vive um
momento feliz, com todos os
reservatórios cheios. “É um
momento de abundância,
mas sabemos que não vai con-
tinuar assim”, avaliou. Por
essa razão, o secretário in-
formou que o Estado está
investindo em pesquisas de
fontes alternativas de ener-
gia e apoiando as pequenas
centrais hidrelétricas (PCHs)
ambientalmente corretas. Sér-
gio Barroso acredita que é pre-
ciso pensar na retomada do
crescimento e na possível es-
cassez de chuvas prevista para
daqui a alguns anos.

Entre as medidas que o
Estado vem adotando para se

preparar para o futuro, o
secretário apontou o in-
vestimento na diversifica-
ção das fontes de energia.
“Precisamos reduzir a de-
pendência da energia elé-
trica”, defendeu. Ele citou
também a aposta no gás
natural e nos estudos para
o uso da energia eólica. O
secretário informou que,
em algumas semanas, já se
deve saber se a Bacia do
São Francisco tem gás e se
a extração é viável. No en-
tanto, afirmou que, inde-
pendentemente disso, o
governo tem interesse em
expandir o gasoduto para
o Triângulo Mineiro.

Os planos de expansão
da Gasmig também foram
apresentados pelo economis-
ta da empresa, Sérgio da Luz
Moreira. Segundo ele, o de-
safio é triplicar o tamanho
da empresa nos próximos três
anos. Para 2010 a meta é
iniciar o atendimento do
Vale do Aço. Além disso, a
empresa pensa em investir no
Centro-Oeste do Estado e no
Triângulo Mineiro.

Consumo de energia
deve triplicar até 2030

A previsão de triplicar o
consumo energético em Minas
até 2030, a concentração da
economia em setores que con-
somem energia intensamente,
além de um sistema de transporte
urbano e de carga inadequados
compõem o cenário energético
de Minas Gerais. Os dados são
do balanço que o Estado está
fazendo do setor e foram apre-
sentado pelo superintendente
da Cemig, Alexandre Bueno.

O deputado Sávio Sou-
za Cruz manifestou preocupa-
ção com a informação de que
o setor industrial consome
duas vezes mais energia
(62,5%) que sua contribuição
para o PIB (32%). O parlamen-
tar acredita que o modelo de
desenvolvimento de Minas
Gerais precisa de ajustes.

Em Minas, petróleo, gás
natural e derivados respondem
por 32,2% da demanda, segui-
dos de lenha e derivados, com
28,2%. O aumento no consu-

mo de lenha está diretamente
relacionado ao crescimento da
produção siderúrgica.

Alexandre Bueno lançou
o questionamento sobre a
sustentabilidade do modelo de
desenvolvimento mundial. Ele
informou que os países com
maior renda per capita são os
que consomem mais energia.

Bueno explicou ainda
que o Brasil ainda utiliza pou-
co a energia eólica. A Cemig
opera a usina de Morro
Camelinho, e adquiriu 49% de
três parques eólicos no Ceará,
com uma potência total de
99,6 MW. Sobre a energia so-
lar, a expectativa é de que haja
uma redução de seus custos
até 2020, implicando um au-
mento da capacidade atual
instalada de 20 a 40 vezes.
Presenças – Deputados Sávio
Souza Cruz (PMDB), presiden-
te; Ronaldo Magalhães (PSDB),
Adalclever Lopes (PMDB) e
Irani Barbosa (PSDB).

A Comissão de Minas e Energia discutiu a situação atual e o futuro da matriz energética do Estado

 Alair Vieira
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Montes Claros pode ganhar novas
opções de voos para Belo Horizonte

A solicitação da em-
presa Air Minas para operar
quatro novos voos entre
Belo Horizonte e Montes
Claros está em fase final de
análise na Agência Nacio-
nal de Aviação Civil (Anac).
O anúncio foi feito ontem
pelo diretor superintenden-
te da empresa, comandante
Sérgio José Martins, na au-
diência Pública da Comis-
são de Transporte, Comuni-
cação e Obras Públicas da
Assembleia Legislativa de
Minas Gerais. A proposta da
empresa é de voos partin-
do da Capital, de segunda
a sexta-feira, às 7 horas e
às 19h15, com retornos de
Montes Claros nos horários
de 8h20 e 20h35.
Requerida pelo deputado
Gil Pereira (PP) – um dos
parlamentares majoritários
em Montes Claros –, a reu-
nião teve como objetivo ve-
rificar o interesse de em-
presas aéreas em operar voos
para esse município do Nor-
te de Minas. Sérgio Martins
explicou que o pedido ini-
cial para operação do novo
vôo foi feito em julho des-
te ano. Segundo ele,  o
pleito sofreu algumas “res-
trições de ordem documen-
tal” por parte da Anac, que
já foram sanadas. O pedido
foi, então, reapresentado
em agosto e a agência re-
guladora, de acordo com o
comandante, tem um mês
para se pronunc ia r.  “Ao
analisar o pedido, a Anac
analisa vários fatores, tais
como o sistema de contro-
le do espaço aéreo brasi-
l e i r o ,  a  i n f r a e s t r u tu r a
aeroportuária, a situação
financeira da empresa”,
esclareceu ele.

O deputado Gil Perei-
ra disse, por um lado, estar
a legre  com a  nov idade
trazida pela Air Minas, mas
triste pela ausência, na reu-
nião, de representantes das
outras empresas aéreas. Na

avaliação dele, a entrada de
outras companhias fazendo
a rota BH-Montes Claros ge-
raria uma concorrência sa-
lutar, fazendo baratear os
preços das passagens.

O parlamentar lamen-
tou a situação atual vivida
pelos passageiros do Norte
de Minas. “Hoje, a empresa
Trip tem quatro voos diários
entre Belo Horizonte e Mon-
tes Claros, cobrando 700,00
pelo trecho, ida ou volta.
Muitas viagens internacio-
nais têm esse mesmo pre-
ço!”, reclamou Gil Pereira.
Ele comparou o valor com o
de outros voos que partem
da Capital mineira para ci-
dades a distâncias simila-
res ou até maiores que a
de Montes Claros, que fica
a 417 km de BH: Campi-
nas (R$ 164,00); Uberaba
(R$  295 , 00 ) ;  e  C ampo
Grande, no Mato Grosso
do Sul (R$ 587,00). O de-
putado também criticou a
existência de apenas um
voo nos finais de semana,
que sai da Capital no sá-
bado, com retorno no do-
mingo de Montes Claros.

Deputado reclama de
situação em Ipatinga

Durante a reunião da
Comissão de Transporte, o
deputado Juninho Araújo
(PRTB) reclamou da situação
vivida pelo município de
Ipatinga, onde há dificulda-
de para conseguir passagens
aéreas para a Capital, já que
apenas a Air Minas atende o
município do Vale do Aço,
com apenas um voo diário.
O comandante Sérgio
Martins respondeu que esta-
va ciente da dificuldade,
mas que a empresa tem pla-
nos de colocar uma aerona-
ve maior nessa linha. Isso
porque o voo atual, no tre-
cho Guarulhos (SP)/Uberaba/
Ipatinga/BH, apresentou
uma resposta muito boa, na
avaliação do executivo.

O presidente da comis-
são, deputado Gustavo Vala-
dares (DEM), perguntou qual
seria a tarifa cobrada pela Air
Minas no voo BH-Montes Cla-
ros. Sérgio Martins declarou
que ela será mais barata que a

da concorrência. Ele informou
ainda que a ideia é ampliar de
30 para 50 o número de luga-
res no voo, em uma aeronave
similar à da Trip.

Ao final da reunião, o
deputado Gil Pereira anunciou
que vai solicitar à Trip e à Air
Minas que implantem o voo
Montes Claros-Brasília, de
modo a atender os prefeitos
do Norte de Minas, que hoje
precisam vir para a Capital
mineira para daí voarem à Ca-
pital federal. Em acordo com
o deputado Gustavo Valadares,
Pereira propôs uma visita da
comissão à Anac em Brasília,
em setembro ou outubro. Os
deputados pretendem solici-
tar, entre outras demandas,
que o órgão autorize voos na
Pampulha para aeronaves com
mais de 50 passageiros.
Presenças – Deputados Gus-
tavo Valadares (DEM), pre-
s idente; Juninho Araújo
(PRTB), Gil Pereira (PP) e João
Leite (PSDB).

Diretor da Air Minas, Sérgio Martins (de óculos), espera liberação de voos para breve

Willian Dias
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Servidores contratados da Fhemig
fazem protesto contra demissões

Servidores contratados
da Fundação Hospitalar de
Minas Gerais (Fhemig) pro-
testaram ontem, na Assem-
bleia Legislativa de Minas
Gerais, contra proposta de
sua transferência para a MGS,
empresa de terceirização de
mão-de-obra. Eles partici-
param de reunião da Comis-
são do Trabalho, da Previ-
dência e da Ação Social, a
pedido do deputado Adelmo
Carneiro Leão (PT).

Os trabalhadores foram
contratados pelo Estado por
meio de contratos temporários,
com renovação a cada seis
meses, mas centenas deles – a
maioria copeiros, faxineiros,
cozinheiros, seguranças – já
estão há mais de 10 anos nessa
situação. Agora, os profissio-
nais alegam que estão sendo
demitidos sem direito algum,
situação considerada inadmis-
sível pelo parlamentar. “Os tra-
balhadores não podem ser tra-
tados como material de des-
carte. Eles não estão irregula-
res. Quem está irregular é o
Estado, que permitiu que um
contrato temporário virasse
permanente. Agora não é jus-
to que saiam com uma mão na
frente e outra atrás”, afirmou.

Com o apoio dos servi-
dores, que lotaram a galeria
do Plenarinho I da ALMG, o
parlamentar reivindicou que
o governo arque pelo menos
com direitos trabalhistas,
como fundo de garantia, fé-
rias, 13º salário e outros. “Di-
zer que não há lei para ampa-
rar um trabalhador que dedi-
cou boa parte de sua vida ao
serviço público é até cruel-
dade”, afirmou.

O vice-presidente da
Fhemig, Cristiano Canêdo, in-
formou que está cumprindo
um acordo feito inicialmente
com os trabalhadores, com a
participação do Ministério
Público, transferindo-os para
a MGS por seis meses. Nesse
período, eles passariam a ter
os direitos trabalhistas asse-

gurados pela Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT) e
poderiam se preparar para uma
seleção pública feita pela pró-
pria MGS. “Quase 50% dos ser-
vidores da Fhemig manti-
nham esses contratos precá-
rios. Essa situação irregular
vem de administrações pas-
sadas e precisava ser resolvi-

da. Agora terão a segurança
jurídica da CLT”, afirmou.
Requerimento – Antes de tra-
tar da situação da Fhemig, a
comissão aprovou requerimen-
to da deputada Ana Maria
Resende (PSDB) para a reali-
zação de audiência pública em
Montes Claros (Norte de Mi-
nas), para a divulgação feita

pela prefeitura e Associação
Comercial local sobre a lei que
regulamenta a profissão de
empreendedor individual.
Presenças – Deputada
Rosângela Reis (PV), presi-
dente, e Cecília Ferramenta
(PT); deputados Adelmo Car-
neiro Leão (PT) e Ivair No-
gueira (PMDB).

Novo concurso está programado
O vice-presidente da

Fhemig, Cristiano Canêdo,
declarou que a instituição vai
realizar em breve mais um con-
curso público, com mais de 4
mil vagas de nível médio e
superior. “O edital foi
suspenso para alterações. Ago-
ra estamos esperando a libe-
ração do Ministério Público
para que o edital seja publi-
cado novamente nos próximos
dias”, informou. O dirigente
disse que, no âmbito na
Fhemig, não existem cargos
que exijam apenas nível ele-
mentar, conforme atual polí-
tica do Governo do Estado em
relação à estrutura do fun-
cionalismo público.

Cristiano Canêdo se
comprometeu a acompanhar o
processo de seleção a ser fei-
to pela MGS para que o máximo
possível de profissionais hoje
na Fhemig sejam posteriormen-
te aproveitados. “Se o cargo
é para auxiliar de cozinha, te-
mos que elaborar um edital
que exija exatamente a qua-
lificação que desejamos”, dis-
se, referindo-se à participação
de candidatos com nível mé-
dio e superior em concursos
que cobram ensino básico.

O diretor do Sindicato
Único dos Trabalhadores da
Saúde de Minas Gerais
(Sindsaúde), Renato de Bar-
ros, pediu a intervenção da

Assembleia Legislativa para
acompanhar a negociação e
reivindicou que a experiên-
cia e o tempo de serviço dos
atuais trabalhadores sejam le-
vados em conta no processo
de seleção da MGS.

Já o diretor da Associa-
ção dos Trabalhadores da
Fhemig (Asthemg), Carlos
Martins, disse que, ao banir o
concurso para cargos de 1º
grau, o governo está “eliti-
zando” o serviço público. A
deputada Rosângela Reis (PV)
e o deputado Ivair Nogueira
(PMDB) manifestaram apoio
aos trabalhadores e apela-
ram para a busca de uma
solução negociada.

 Ex-funcionários da Fhemig acompanharam debate realizado pela Comissão do Trabalho

Alair Vieira
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Projeto de incentivo à fitoterapia está
pronto para o Plenário em 2º turno

O Projeto de Lei (PL)
568/07, do deputado Fábio
Avelar (PSC), já pode seguir
para o Plenário para votação
em 2º turno. A proposição tem
como objetivo alterar a Lei
Estadual 12.687, de 1997, que
dispõe sobre a política de in-
centivo à pesquisa, prepara-
ção e utilização de produtos
fitoterápicos. O relator, depu-
tado Fahim Sawan (PSDB),
opinou pela aprovação do pro-
jeto com a emenda nº 1, na
reunião de ontem da Comis-
são de Saúde.

Essa emenda prevê a su-
pressão de dois incisos do ar-
tigo 3º da proposição. Um de-
les é o inciso XI, que determi-
na que o Estado propicie o
desenvolvimento da assistên-
cia farmacêutica, com a cola-
boração de médicos e agrôno-
mos. De acordo com o parecer,
a supressão se deve ao fato de
não serem os profissionais ci-
tados os únicos que atuam na
área de produção de medica-
mentos fitoterápicos.

Também foi suprimido o
inciso XII, que determina que
o Estado deve suprir as neces-
sidades de cuidados básicos
com saúde das famílias de bai-
xa renda. Na avaliação do
relator, o dispositivo é des-

necessário, pois a Lei 12.687
já trata da distribuição dos pro-
dutos fitoterápicos pelo SUS.

O deputado Fahim
Sawan disse que o Brasil tem
uma flora rica, que deve ser es-
tudada. “Esse projeto vem
normatizar de maneira eficien-
te a produção de fitote-
rápicos”, afirmou. O deputa-
do Antônio Genaro (PSC) tam-
bém defendeu uma abordagem
científica para a fitoterapia,
lembrando que muitos medi-
camentos chegam ao merca-

do sem que sejam avaliados
seus efeitos colaterais.

O presidente da comis-
são, deputado Carlos Mosconi
(PSDB), citou a medicina
tradicional chinesa, que é ba-
seada na fitoterapia e apre-
senta êxito no tratamento de
diversas enfermidades. Ele
considera o projeto útil para
o Brasil, já que o País conta
com uma flora diversificada.

O autor do projeto, de-
putado Fábio Avelar, lembrou
que já tramitou na Assembleia

o PL 689/03, que tratava do
mesmo assunto. O parlamen-
tar também foi o autor desse
projeto e disse que houve
muita resistência com relação
à matéria, não tendo sido pos-
sível aprová-la naquele mo-
mento. Ele explicou que a atu-
al proposição é resultado do
desarquivamento do projeto
daquele ano.
Presenças – Deputados Carlos
Mosconi (PSDB), presidente;
Fahim Sawan (PSDB), Antônio Ge-
naro (PSC) e Fábio Avelar (PSC).

Cultura quer discutir
defesa da arte sacra
A ação do Ministério

Público em defesa da arte sa-
cra do Estado é o tema de
um dos  requer imentos
aprovados ontem pela Co-
missão de Cultura. De au-
toria da presidente da co-
missão, deputada Gláucia
Brandão (PPS), o requeri-
mento é para a realização de
uma reunião com convida-
dos para discutir o Projeto
de Recuperação de Peças
Sacras da Promotoria Esta-
dual de Defesa do Patrimô-
nio Cultural. Gláucia Brandão
lembrou que estão em Minas

Gerais 60% do patrimônio de
arte sacra do Brasil.

Um segundo requeri-
mento, também da deputa-
da Gláucia Brandão, propõe
a realização de audiência
para discutir o potencial
sociocultural das ações de
formação em artes cênicas,
em especial as que se utili-
zam de técnicas circenses.
Presenças – Deputada Gláucia
Brandão (PPS), presidente da
comissão; deputados Juninho
Araújo (PRTB), vice-presiden-
te; Getúlio Neiva (PMDB) e
Carlos Gomes (PT).

Crise nos municípios
será tema de reunião

A realização de duas
audiências  públ icas  fo i
aprovada ontem pelos de-
putados da Comissão de As-
suntos  Munic ipa i s  e
Regionalização. O deputa-
do Adelmo Carneiro Leão
(PT) solicita reunião com
convidados para debater os
impactos dos encargos as-
sumidos pelos municípios
para o funcionamento de
órgãos estaduais e federais
em seus territórios.

O outro requerimen-
to, da deputada Cecília Fer-
ramenta (PT), presidente

da comissão, e do deputa-
do Carlin Moura (PCdoB),
sugere  out ra  audiênc ia
para debater o impacto fi-
nanceiro nos municípios
com a queda de arrecada-
ção do Estado e o papel dos
auditores fiscais no com-
bate à crise.

Também foram apro-
vadas outras proposições
que dispensam a aprecia-
ção do Plenário.
Presenças – Deputada Cecí-
lia Ferramenta (PT), presiden-
te; deputados Wander Borges
(PSB) e Padre João (PT).

A Comissão de Saúde analisou ontem o PL 568/07, de estímulo ao uso de medicamentos fitoterápicos

 Alair Vieira
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Direitos Humanos discute possibilidade
de anulação de julgamento de assassinato

A Comissão de Direitos
Humanos discutiu ontem o
resultado do julgamento do
assassinato de João Alves
Calazans, líder de um acampa-
mento de trabalhadores sem-
-terra em Pingo D’Água (Vale
do Rio Doce). Calazans foi as-
sassinado com tiros de espin-
garda no dia 11 de dezembro
de 2007 no assentamento
Chico Mendes.

Os acusados, Paulo
Firmino e Isaías de Andrade
Silva, foram absolvidos. Os
familiares de João Calazans
participaram da reunião e,
indignados, pediram justiça.
“O Ministério Público tem a
obrigação de encontrar o res-
ponsável pelo assassinato”,
afirmou a viúva, Maria
Aparecida da Silva Calazans.

De acordo com a repre-
sentante da Comissão Pasto-
ral da Terra e da Rede Nacio-
nal de Advogados Populares,
Marcilene Aparecida Ferreira,
de 1985 a 2005 foram
registrados 1.465 assassina-

tos de trabalhadores rurais.
Deste total, apenas 85 casos
foram a julgamento, incluin-
do o de João Alves Calazans.
Nos 85 julgamentos, 71 exe-
cutores e 20 mandantes dos

crime foram condenados. De
acordo com Marcilene, al-
guns segmentos da socieda-
de têm interesse em não di-
vulgar a violência no cam-
po, justamente para que os

assassinatos continuem
acontecendo.

Maria Aparecida da Sil-
va Calazans disse que o pro-
motor de Justiça que estava
acompanhando o caso foi
afastado no momento em que
se aproximava o julgamento.
Outro promotor assumiu en-
tão o processo, que terminou
com a absolvição dos réus. Ela
informou ainda que o advo-
gado da família está pedindo
a anulação do julgamento.

O deputado Durval Ân-
gelo (PT), presidente da co-
missão e autor do requerimen-
to da reunião, disse que vai
encaminhar as notas ta-
quigráficas da audiência à
comarca que vai analisar a
anulação do julgamento. Ele
também vai pedir ao Ministé-
rio Público que se pronuncie
quanto à troca do promotor
às vésperas do julgamento.
Presenças – Deputados
Durval Ângelo (PT) presiden-
te; Elmiro Nascimento (DEM)
e Getúlio Neiva (PMDB).

Assembleia prepara debate sobre o etanol
ECONOMIA

A ALMG começa a pre-
parar, em conjunto com a so-
ciedade e órgãos públicos, um
ciclo de debates, previsto para
o final de outubro, sobre o
impacto do etanol no desen-
volvimento de Minas Gerais. A
primeira reunião preparatória
ocorreu ontem e contou com
a participação de represen-
tantes do governo, dos tra-
balhadores e dos empresários
do setor sucroalcooleiro, além
dos deputados Fábio Avelar
(PSC), Vanderlei Jangrossi
(PP) e Zé Maia (PSDB).

Ficou definido que até
a próxima reunião, a ser rea-
lizada na terça-feira, os par-
ticipantes encaminhem su-
gestões de nomes e temas a
serem discutidos no evento.

Alguns assuntos sugeridos
para compor a programação
do evento são: a importân-
cia do etanol na matriz
energética nacional e esta-
dual e no desenvolvimento
regional; o impacto da pro-
dução e comercialização do
etanol na economia de Mi-
nas; pesquisa, tecnologia e
meio ambiente.

O deputado Zé Maia, que
conduziu os trabalhos, ressal-
tou que o ciclo de debates
poderá contribuir para redu-
zir o estigma que cerca a pro-
dução do etanol. “Ainda exis-
te muito preconceito contra
a cana”, lamentou, ponderan-
do que o setor gera emprego
e renda e traz crescimento
para Minas e o Brasil.

Ele enumerou três as-
pectos que seriam entraves à
expansão da atividade: o pre-
conceito, a elevada tributa-
ção sobre o produto e a de-
mora na concessão do
licenciamento ambiental para
instalação das usinas de
beneficiamento da cana. O
estigma que cerca a ativida-
de também foi criticado por
Mário Campos, do Sindicato
das Indústrias de Álcool e
Açúcar (Siamig/Sindaçúcar),
que defendeu a informação
como alternativa para redu-
zir esse problema.

O deputado Fábio Avelar
destacou a importância da
participação do Ministério
Público e dos setores envol-
vidos em pesquisa, como uni-

versidades. Ele sugeriu que
o ciclo de debates possa en-
focar regionalmente temas
que serão discutidos em en-
contro nacional do setor
sucroalcooleiro, também mar-
cado para outubro.

Natural de Piracicaba
(SP), região de produção da
cana, o deputado Vanderlei
Jangrossi, assim como o repre-
sentante da Federação dos Tra-
balhadores em Agricultura de
Minas Gerais (Fetaemg), Rômulo
Luiz Campos, enfatizou os be-
nefícios que o setor gera. Re-
presentantes do governo avali-
aram como essencial a discus-
são de aspectos como inova-
ção tecnológica e expansão da
atividade sucroalcooleira para
outras regiões de Minas.

A mãe de João Alves Calazans, assassinado, pediu que justiça seja feita

Ricardo Barbosa
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Pré-sal
O deputado Getúlio Neiva
(PMDB) defendeu novos cri-
térios para a distribuição
dos royalties pela explora-
ção de petróleo no País, in-
clusive da futura extração
na camada pré-sal. O parla-
mentar citou os quatro pro-
jetos de lei que o Governo
Federal enviou ao Congres-
so Nacional com as regras

para a exploração de petró-
leo na camada. Ele compa-
rou a descoberta de petró-
leo no pré-sal com a desco-
berta de novas jazidas de
minério de ferro no Vale do
Jequitinhonha, em Minas
Gerais. Segundo o parlamen-
tar, Minas precisa se unir
para ter direito a parte maior
desses royalties, pois, se-
gundo ele, o Estado tem as

maiores reservas de minério
de ferro e divide as receitas
com todo o País. Neiva acha
que o mesmo deve ocorrer
com os royalties do petró-
leo, já que essa é uma rique-
za nacional. Em aparte, o
deputado Domingos Sávio
(PSDB) concordou com o
colega e ressaltou que Neiva
trouxe um assunto de rele-
vância para o bem comum.

Indústria da multa
O deputado Zé Maia (PSDB)
comentou as críticas do de-
putado Paulo Guedes (PT) à
fiscalização ambiental prati-
cada pelo Instituto Estadual
de Florestas (IEF) no Norte de
Minas. De acordo com Zé
Maia, as multas ambientais
aplicadas no Estado são até
90% inferiores às de órgãos
federais de fiscalização. O

parlamentar do PSDB salien-
tou que, se o Estado não
aplicar as multas, o Governo
Federal tem prerrogativas
para fazê-lo. Para Zé Maia,
Paulo Guedes tem razão ao
apontar o prejuízo provoca-
do aos produtores rurais,
mas erra o alvo ao criticar o
IEF. Em sua opinião, a res-
ponsabilidade é do Governo
Federal, que editou decreto

considerando a mata seca da
região como parte da Mata
Atlântica. Em aparte, o de-
putado Lafayette de Andrada
(PSDB) concordou com o co-
lega. Já o deputado Paulo
Guedes discordou e afirmou
que o Governo Estadual se
omite sobre a situação. Na
avaliação do parlamentar do
PT, o IEF criou uma indús-
tria da multa no Estado.

Produtor rural
O deputado Lafayette de
Andrada (PSDB) também falou
sobre a situação dos produ-
tores rurais do Norte de Mi-
nas. Ele afirmou que o De-
creto Federal 6.660/09, que
estabe lece  c r i té r ios  de
desmatamento e aproveita-
mento de áreas de vegeta-
ção nativa, penalizou todos
os agricultores. Parte do

perímetro de irrigação do
Projeto Jaíba foi conside-
rado Mata Atlântica, o que
impediu produtores rurais
da região de utilizá-lo. “Os
técnicos do governo Lula
não souberam distinguir
mata seca de Mata Atlânti-
ca. O IEF não pode licenciar
a área, tem que obedecer ao
decreto”, disse. Lafayette
afirmou ainda que o Gover-

no Federal pretende trans-
ferir para o Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem
Terra (MST) áreas que não
tiverem produtividade mí-
nima. Em aparte, o deputa-
do Domingos Sávio (PSDB)
concordou com o colega. Já
o deputado Paulo Guedes
(PT) disse que estão que-
rendo eximir a responsabi-
lidade do Estado.

Gastos militares
O deputado Carlos Mosconi
(PSDB) criticou o Governo Fe-
deral pelo anúncio dos gas-
tos de R$ 37,5 bilhões na
aquisição de equipamentos
militares da França. A justi-
ficativa do Governo é defen-
der as riquezas brasileiras,
como o petróleo da camada
pré-sal. Mosconi afirmou que
esse é um gasto desnecessá-

rio, já que há outras priori-
dades, como saúde e educa-
ção. Segundo o deputado, o
Governo Federal, ao contrá-
rio, cortou verbas para as
duas áreas. Ele citou o caso
do Ministro da Saúde, José
Gomes Temporão, que pediu
acréscimo de R$ 10 bilhões
ao orçamento de sua pasta.
O parlamentar salientou a
importância da regulamenta-

ção da Emenda 29, que asse-
gura recursos mínimos para as
ações e serviços públicos de
saúde. Mosconi ainda criti-
cou a Contribuição Social para
a Saúde (CSS), novo tributo
que está em discussão no Con-
gresso Nacional. Em aparte, os
deputados Fahim Sawan
(PSDB), Domingos Sávio
(PSDB) e Gustavo Valadares
(DEM) apoiaram o colega.
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Comissão especial vai discutir regras
para exploração do petróleo do pré-sal

O Plenário aprovou, na
Reunião Ordinária de ontem,
requerimento de criação de
comissão especial para estu-
dar a regulamentação da ex-
ploração de petróleo na ca-
mada pré-sal. O autor do re-
querimento é o 1º-secretá-
rio da ALMG, deputado Di-
nis Pinheiro (PSDB).

Em discurso na Reunião
Ordinária de terça-feira, o par-
lamentar afirmou que o
Legislativo mineiro tem con-
tribuições a dar ao debate dos
quatro projetos de lei sobre o
pré-sal, em tramitação na Câ-
mara dos Deputados. Dinis Pi-
nheiro criticou, ainda, o fato
de o Governo Federal não ter
incluído nas proposições no-

vos critérios para a distribui-
ção dos royalties do petróleo,
atualmente concentrada no
Rio de Janeiro, São Paulo e
Espírito Santo.
Situação dos servidores – O
Plenário recebeu a Mensagem
403/09, do governador Aécio
Neves, encaminhando o Proje-
to de Lei (PL) 3.374/09, que
regulariza a situação funcional
de servidores do Departamen-
to de Estradas de Rodagem
(DER-MG) e do Instituto de Pre-
vidência dos Servidores do Es-
tado de Minas Gerais (Ipsemg).
De acordo com justificativa da
Secretaria de Estado de Plane-
jamento e Gestão, o projeto
atende reivindicação desses
funcionários, que já eram

estatutários desde o ingresso
no serviço público, há mais de
20 anos, mas sem amparo na
legislação estadual.
Plano Safra – Na Reunião Or-
dinária, foi deferido requeri-
mento dos deputados Padre
João (PT) e Carlos Gomes
(PT), que solicitam Reunião
Especial sobre o lançamento
do Plano Safra da Agricultu-
ra Familiar 2009/2010, do
Governo Federal. A Mesa re-
cebeu, ainda, comunicação
do deputado Leonardo Mo-
reira (DEM) informando sua
filiação ao PSDB.
Projeto Jaíba – A fiscalização
ambiental no Norte de Minas
foi alvo de debates entre os
parlamentares. Paulo Guedes

(PT) acusou o Instituto Esta-
dual de Florestas de multar ir-
regularmente produtores ru-
rais do Projeto Jaíba e pro-
pôs CPI sobre o assunto.

Lafayette de Andrada
(PSDB) argumentou que o Go-
verno do Estado apenas segue
um decreto federal que consi-
dera a mata seca da região
como parte da Mata Atlânti-
ca. Para ele, os produtores
rurais são, de fato, prejudi-
cados, mas por critérios
ambientais equivocados do
Governo Federal. Vanderlei
Jangrossi (PP) lembrou que
o assunto foi objeto de
requerimentos da Comissão
de Política Agropecuária e
Agroindustrial.

Encerrada discussão de indicações para Arsae
Na Reunião Ordinária de

ontem, foi encerrada a discus-
são das indicações dos nomes
de Octávio Elísio Alves Brito,
Antônio Maurício Fortini e
Teodoro Alves Lamounier para
a diretoria da Agência Regu-
ladora de Serviços de Abaste-
cimento de Água e de Esgo-
tamento Sanitário do Estado
de Minas Gerais (Arsae-MG).

Durante a Reunião Ex-
traordinária realizada ontem
de manhã, deputados da opo-
sição criticaram as indicações.
O deputado Padre João (PT)
cobrou dos indicados o com-
promisso de estarem a serviço
do Estado, buscando mais
qualidade para a oferta de
água e esgoto, em benefício
do povo mineiro.

Na avaliação do parla-
mentar, em muitas regiões do
Estado o serviço de água e es-
goto é caro e tem qualidade
precária, além de não existir o
tratamento do esgoto coleta-
do. Esses desafios devem ser
enfrentados pelos indicados,
caso tenham os nomes aprova-
dos pela Assembleia, completou.
“Eles não devem ficar reféns do
governo nem da direção da
Copasa; precisam buscar uma

interação permanente com os
usuários”, defendeu.

O deputado lembrou a
tramitação do Projeto de Lei
(PL) 3.186/09, que deu ori-
gem à Lei 18.309, de agosto
deste ano, que criou a Arsae-
MG. Segundo ele, a bancada
de oposição tinha a esperan-

ça de transformar a agência
de água e esgoto em agência
de saneamento básico, o que
acabou não ocorrendo.

Da forma como foi vo-
tada a lei, a agência tem a fi-
nalidade de fiscalizar a pres-
tação dos serviços públicos de
abastecimento de água e de

esgotamento sanitário, bem
como editar normas para a sua
regulação. A submissão à
agência será automática para
aqueles municípios que te-
nham, em seus contratos de
concessão com a Copasa, a
previsão de delegação da
regulação para o Estado.

Deputados em Plenário na Reunião Extraordinária de ontem, quando a Arsae foi tema de discussões

Marcelo Metzker
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ORDEM DO DIA

8h30
• Educação para a Cidadania – visita de alunos da Escola Municipal
Padre Henrique Brandão, do bairro Vista Alegre

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

10 horas
• Comissão Extraordinária de Integração ao Parlamento do Mercosul
(Plenarinho II) – debater questões de saúde pública no âmbito do
Mercosul. Convidados: ministro da Saúde, José Gomes Temporão; mi-
nistro da Saúde da Argentina, Juan Luis Manzur; ministra da Saúde
Pública do Uruguai, Maria Julia Muñoz; presidente da Comissão de
Saúde do Parlatino, Nídia Diana Martinez Piti; membro da Representa-
ção Brasileira do Parlamento do Mercosul no Congresso Nacional, de-
putado federal George Hilton (PP-MG); membros da Frente Parlamentar
da Saúde, deputados federais Darcísio Perondi (PMDB-RS) e Rafael
Guerra (PSDB-MG); secretário de Estado de Saúde, Marcus Pestana;
secretário municipal de Saúde de Belo Horizonte, Marcelo Gouvêa
Teixeira; professora da UFMG, Magna Maria Inácio
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Auditó-
rio) – discutir os resultados da Expedição pelo Rio das Velhas 2009,
promovida pelo Projeto Manuelzão. Convidados: prefeito de Belo Ho-
rizonte, Márcio Lacerda; secretário de Estado de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável, José Carlos Carvalho; secretário de Desen-
volvimento Regional e Política Urbana, Dilzon Melo; presidente da
Copasa, Márcio Augusto Vasconcelos Nunes; diretora-geral do Institu-
to Mineiro de Gestão das Águas (Igam), Cleide Izabel Pedrosa de Melo;

presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, Rogé-
rio de Oliveira Sepúlveda; coordenador de Educação Ambiental da
Meta 2010, Marcus Vinícius Polignano; empreendedora pública do
Sistema Estadual de Meio Ambiente, Myriam Mousinho. Requerimen-
to do deputado Fábio Avelar
• Filiação do jogador Marques ao PTB (Espaço Democrático José Apare-
cido de Oliveira) – cessão de espaço

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Direitos Humanos (Escola Superior Dom Helder Câmara)
– visita para participar do Seminário do Núcleo de Atendimento às
Vítimas de Crimes Violentos. Requerimento do deputado Durval Ângelo

14h30
• Comissão de Participação Popular (Auditório) – discutir e votar pro-
posições da comissão
• Entrevista coletiva (Sala de Imprensa) – com José Eduardo Dutra e
Gleber Naime. Assunto: eleições internas do PT

14h45
• Comissões de Participação Popular e de Transporte, Comunicação e
Obras Públicas (Auditório) – discutir a cobrança de pedágio na MG-
050. Convidados: secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas,
Fuad Noman; diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem
(DER-MG), José Elcio Santos Monteze; presidente da Associação Mineira
dos Municípios (AMM), José Milton; diretor-executivo da concessioná-
ria Nascente das Gerais, José Roberto Ometto. Requerimento dos depu-
tados André Quintão, Carlin Moura, Domingos Sávio, Adalclever Lopes,
Gustavo Valadares e Rêmolo Aloise

Reunião Ordinária (14 horas)
Indicações

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

Veto Parcial à Proposição de Lei 19.168
Que autoriza doação de imóvel do Estado ao município de Sabinópolis.
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. Votação
em 2o turno

PL 3.149/09
Do deputado Fábio Avelar, que autoriza reversão de imóvel do Estado ao
município de Laranjal. Votação em 1o turno

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

Veto Parcial à Proposição de Lei 19.219
Que institui a Política Estadual do Livro. Discussão em turno único

Veto Parcial à Proposição de Lei 19.230
Que contém as diretrizes para a elaboração do Orçamento do Estado para
2010 (LDO). Discussão em turno único

PL 2.962/09
Do governador, que  autoriza o Estado a permutar imóveis com José
Barcelos Costa. 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

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

8h Mundo Político
8h30 Panorama (ao vivo) – Saúde do homem

9h Assembleia ao Vivo
12h Assembleia Debate – Financiamento da Saúde

13h Mundo Político
13h30 Repórter Assembleia – 1ª edição (ao vivo)  – O que

acontece na Assembleia e as principais notícias do Estado

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

mentos, discussão e votação de proposições

18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte
19h Panorama – Saúde do homem

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 Plenário (reprise) – Reunião Especial para entrega do título

de cidadão honorário do Estado para Fábio D’Amico

21h Sala de Imprensa (inédito) – Novidades nas Eleições 2010

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

sobre a movimentação política no País

23h Plenário (reprise)
1h Panorama – Saúde do homem

1h30 Repórter Assembleia
2h Encerramento


