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Comissões discutem hoje turismo, revista
em presídio e problemas da Defensoria

Desenvolvimento do tu-
rismo, problemas da Defen-
soria Pública e revista de pre-
sos em presídio são alguns
dos temas em discussão nas
comissões hoje. A Comissão
de Direitos Humanos se reú-
ne às 9 horas, no Auditório,
para ouvir denúncia relativa
aos procedimentos de revis-
ta de visitantes e de celas no
presídio de São Joaquim de

Bicas (RMBH). Parentes de
presos reclamam de agressões
durante os procedimentos de
revista.

Em Passa-Quatro (Sul
de Minas), a Comissão de Tu-
rismo se reúne com lideran-
ças e autoridades locais, a
fim de debater estratégias de
desenvolvimento do turismo
na região. A reunião começa
às 10 horas e visa discutir os

planos do Governo do Esta-
do para estimular o turismo
no município, que tem um
grande potencial a ser explo-
rado.

Na Comissão de Consti-
tuição e Justiça, que se reú-
ne às 14 horas, no Auditório,
o debate é sobre a autonomia
funcional e administrativa da
Defensoria Pública do Estado.
Defensores públicos deman-

dam a criação de mecanismos
legais que assegurem de fato
a autonomia financeira do ór-
gão. Já a Comissão de Assun-
tos Municipais recebe convi-
dados para discutir o impac-
to dos encargos assumidos
por prefeituras para a manu-
tenção de órgãos estaduais e
federais. A audiência será no
Plenarinho III, a partir das 15
horas. Agenda

São João del-Rei reivindica
mais recursos para a saúde

Moradores de São João
del-Rei reivindicam a constru-
ção de um hospital regional no
município. Com 85 mil habi-
tantes, a cidade tem apenas 20
leitos para pacientes do SUS,
que se veem obrigados a bus-
car atendimento em Barbacena.
Na reunião realizada ontem
pela Comissão de Saúde no mu-
nicípio, outra reivindicação foi
a mudança do status da cida-
de no planejamento da Secre-
taria de Estado de Saúde. De-
putados e autoridades locais
acreditam que, com a elevação
a sede de macrorregião, o mu-
nicípio terá mais recursos para
investir no serviço público de
saúde. Essa mudança também
permitiria o aumento da capa-
cidade dos dois hospitais exis-
tentes na cidade. Página 2

Ricardo Barbosa

A Comissão de Saúde realizou audiência pública ontem em São João del-Rei

Projeto do
TJ passa
na CCJ

O PL 3.501/09, do
Tribunal de Justiça, que cria
54 cargos de recrutamento
amplo na estrutura do Po-
der Judiciário, passou on-
tem pela Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ). O
relator, deputado Dalmo Ri-
beiro Silva (PSDB), concluiu
pela constitucionalidade
do projeto, com duas
emendas. O deputado Padre
João (PT) criticou o proje-
to e também pediu vista do
PL 3.679/09, do governa-
dor, que autoriza o Estado a
contratar empréstimo no
valor de 461 milhões de
dólares com o Banco Mun-
dial. O projeto também re-
cebeu parecer pela constitu-
cionalidade. Página 3

Novo limite
para execução

de dívida
chega ao
Plenário
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Proposta de
coleta seletiva
em shoppings
está pronta

para o 2o turno
Página 4
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Participantes de reunião reivindicam
hospital regional em São João del-Rei

A construção de um hos-
pital regional e a mudança do
status de São João del-Rei
(Região Central do Estado) no
Plano Diretor de Regiona-
lização da saúde foram as
principais reivindicações dos
deputados, prefeitos e verea-
dores reunidos ontem na au-
diência pública da Comissão
de Saúde. A reunião foi reali-
zada no teatro da Universida-
de Federal de São João del-
Rei, a requerimento dos de-
putados Domingos Sávio
(PSDB) e Délio Malheiros (PV).

Domingos Sávio defen-
deu uma revisão do Plano Di-
retor de Regionalização, ins-
trumento do Governo do Es-
tado para gerir os recursos da
saúde. A intenção do depu-
tado é que São João del-Rei
seja considerada sede da
macrorregião do Campo das
Vertentes, assim como Barba-
cena, a fim de equiparar os
investimentos nas duas cida-
des. Hoje São João é sede de
uma microrregião.

O deputado deu como
exemplo a macrorregião do Sul
de Minas, em que Varginha e
Poços de Caldas dividem os
principais recursos financei-
ros. “Temos de ter mais dinhei-
ro na saúde, mas o dinheiro
que já existe tem de ser divi-
dido de maneira mais justa”,
disse Domingos Sávio.

Délio Malheiros reivindi-
cou a construção de um hos-
pital regional em São João
del-Rei, que tem atualmente
20 leitos do SUS para uma
população de 85 mil pessoas.
De acordo com ele, a
infraestrutura de saúde de
Barbacena não consegue aten-
der a demanda dos municípios
vizinhos. “São João del-Rei
conta hoje com um aeroporto
moderno e um batalhão da
Polícia Militar, com uma po-
pulação flutuante enorme.
É preciso que a cidade seja
dotada de um hospital regio-
nal”, afirmou Délio Malheiros.

Segundo o presidente
da Comissão de Saúde, depu-

tado Carlos Mosconi (PSDB),
as duas reivindicações, que já
estavam expressas nos reque-
rimentos de Domingos Sávio
e Délio Malheiros, são comple-
mentares. Por isso, a comis-
são considerou oportuno
tratá-las numa mesma audiên-
cia pública. Mosconi afirmou,

ainda, que o principal proble-
ma da saúde no Brasil não é a
falta de recursos, mas o fato
de os governantes, de manei-
ra geral, não tratarem a área
como prioridade.

Para o deputado Juarez
Távora (PV), a demanda dos
municípios vizinhos justifica

a construção do hospital e a
transformação de São João
del-Rei em segunda sede da
macrorregião. Ele acrescentou
que essa mudança no Plano
Diretor da saúde permitiria
ainda o aumento da capaci-
dade dos dois hospitais exis-
tentes na cidade.

Prefeito defende união de esforços
O hospital regional tam-

bém foi tema do pronuncia-
mento do prefeito de São João
del-Rei, Nivaldo José Andrade.
“Esta audiência pública é ape-
nas o começo. Nós, prefeitos, ve-
readores e deputados da região,
temos de unir esforços para co-
locar em prática a criação do
hospital, para não ficarmos só
nesta audiência”, declarou.

O secretário de Saúde
do município, José Marcos
Ferreira de Andrade, e a pre-
sidente da Câmara Municipal,
Jânia Costa Pereira da Silveira,
reforçaram que Barbacena não
tem condições de atender as
necessidades de São João
del-Rei. “A saúde é um direito
de todos. Não queremos pre-

judicar Barbacena, mas ter
aquilo que é nosso de direi-
to”, afirmou a vereadora.
Atenção básica – O prefeito
de São Tiago e representante
da Associação dos Municípi-
os do Campo das Vertentes,
Denílson Silva Reis, também
defendeu a mudança de status
de São João del-Rei no Plano
Diretor da saúde. Ele disse, no
entanto, que apenas essa me-
dida não é suficiente. “A me-
lhor política de saúde para as
sedes das macrorregiões é for-
talecer a atenção básica nos
pequenos municípios”.

O mesmo problema foi
abordado pelo secretário-exe-
cutivo do Consórcio Intermu-
nicipal de Saúde do Campo

das Vertentes, Sérgio Ângelo
Cavalieri. Ele relatou dificul-
dades vividas por pacientes
das cidades menores, que pre-
cisam recorrer à rede de saú-
de pública de Belo Horizonte
e Juiz de Fora quando o aten-
dimento não é possível em
Barbacena.

Além dos problemas
no atendimento, São João
del-Rei enfrenta, atualmen-
te, uma greve de médicos da
rede municipal, por causa de di-
vergência quanto à carga horá-
ria de trabalho da categoria.
Presenças – Deputados Carlos
Mosconi (PSDB), presidente;
Délio Malheiros (PV), Domin-
gos Sávio (PSDB) e Juarez
Távora (PV).

Deputados da Comissão de Saúde se reuniram ontem em São João del-Rei para discutir o atendimento do SUS no município

Ricardo Barbosa
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CCJ analisa projeto que cria 54 cargos
de assessoramento no Tribunal de Justiça

Está pronto para ser
analisado pela Comissão de
Administração Pública o Pro-
jeto de Lei 3.501/09, do Tri-
bunal de Justiça, que cria 54
cargos na secretaria do ór-
gão, a fim de viabilizar a ins-
talação de duas câmaras de
julgamento. Ele passou pela
Comissão de Constituição e
Justiça ontem.

Em reunião anterior, o
deputado Dalmo Ribeiro Sil-
va (PSDB) havia lido seu pa-
recer pela constitucio -
nalidade do projeto, apre-
sentando as emendas nºs 1
e 2. Porém, o deputado Pa-
dre João pediu vista do pa-
recer, adiando a votação para
ontem. A proposição cria 50
cargos de recrutamento am-
plo e quatro de recrutamen-
to l imitado. Segundo o
TJMG, a criação desses car-
gos viabilizará a instalação
de duas câmaras de julga-
mento, motivada pelo aumen-
to constante da demanda pro-
cessual. Os dez cargos de
desembargador necessários
para o funcionamento des-
sas câmaras estão previstos
na Lei Complementar 105, de
2008.

A emenda n° 1 supri-
me o artigo 2º do projeto,
que determina que o provi-
mento dos cargos criados
fica condicionado à dispo-
nibilidade de recursos orça-
mentários. Segundo o relator,
o artigo é desnecessário, em
vista do comando estabele-
cido no artigo 21 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, se-
gundo o qual é nulo o ato
que provoque aumento de
despesa com pessoal e não
atenda às exigências dos
seus artigos 16 e 17 e o dis-
posto nos artigos 37 e 169
da Constituição Federal. A
emenda n° 2 acrescenta dis-
positivo que adequa o ane-
xo II da Lei 16.465, de
2007, que trata do quadro
dos cargos de provimento em
comissão da secretaria do
TJMG.

O deputado Padre João
fez vários questionamentos em
relação ao PL 3.501/09, entre
os quais um relativo ao impac-
to financeiro da criação dos
cargos. O parlamentar citou
projeto recentemente aprova-
do que autoriza a abertura de
crédito suplementar ao orça-
mento do TJMG, ponderando
que, ao analisá-lo, a Comissão
de Fiscalização Financeira e Or-
çamentária fez um alerta sobre
o cumprimento dos limites da
despesa com pessoal, constan-
tes na Lei de Responsabilida-
de Fiscal.

Em resposta, o depu-
tado Dalmo Ribeiro Silva, que
preside a Comissão de Cons-
tituição e Justiça, ponderou
que a análise da comissão res-
tringe-se aos aspectos da
constitucionalidade, legali-
dade e juridicidade das pro-
posições. Lembrou, ainda,
que o PL 3.501/09 será dis-
cutido em audiência públi-
ca da Comissão de Assuntos
Municipais e Regionalização.
Com ele concordou o depu-
tado Sebastião Costa (PPS),
que reforçou quais são as
competências da CCJ.

Empréstimo externo
tem análise adiada
Na reunião de ontem da

CCJ, o PL 3.679/09, do go-
vernador, que autoriza o Es-
tado a contratar empréstimo
de US$ 461,044 milhões com
o Banco Mundial, teve análi-
se adiada por um pedido de
vista do deputado Padre João.
O parlamentar está preocupa-
do com o limite de endivi-
damento do Estado. O relator,
deputado Dalmo Ribeiro Sil-
va, opinou pela constitucio-
nalidade do projeto sem
emendas.

Já o PL 3.600/09, do de-
putado Rômulo Veneroso (PV),
que cria o Cadastro Estadual de
Estudantes, a fim de coibir frau-
des e clonagens de carteiras es-
tudantis, recebeu parecer pela
constitucionalidade, com a
emenda no 1, apresentada
pelo relator, deputado Sebas-
tião Costa.

O objetivo do autor é
coibir fraudes e clonagens de
carteiras estudantis e propor-
cionar maior comodidade e

segurança aos estabelecimen-
tos de entretenimento e aos
estabelecimentos culturais,
esportivos e de lazer do Esta-
do. “Além da clonagem de car-
teiras de estudante, têm ocor-
rido falsificações de declara-
ções escolares, de boletos ban-
cários relativos a mensalida-
des, de carimbos escolares e
de assinatura de diretores”,
acrescenta o parecer.
Doação de imóvel – Também
passou ontem pela CCJ o PL
3.487/09, do deputado Zé
Maia (PSDB), que altera a
destinação de imóvel doado
pelo Estado ao município de
Santo Antônio do Monte (Cen-
tro-Oeste de Minas). O relator,
deputado Sebastião Costa, apre-
sentou o substitutivo nº 1.
Presenças – Deputados Dalmo
Ribeiro Silva (PSDB), presiden-
te; Gilberto Abramo (PMDB),
Padre João (PT), Ronaldo Ma-
galhães (PSDB), Sebastião
Costa (PPS) e Lafayette de
Andrada (PSDB).

A análise do empréstimo do Estado com o Bird foi adiada na Comissão de Constituição e Justiça

Marcelo Metzker
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Projeto que obriga coleta seletiva em
shoppings já pode retornar ao Plenário

A Comissão de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sus-
tentável aprovou ontem pare-
cer de 2º turno sobre o Proje-
to de Lei (PL) 16/07, do de-
putado Eros Biondini (PHS),
que torna obrigatória a cole-
ta seletiva de lixo nas empre-
sas de grande porte, nos
shoppings centers e nos con-
domínios industriais ou resi-
denciais que possuam mais
que 50 estabelecimentos co-
merciais, industriais ou habi-
tações. O relator da matéria,
deputado Fábio Avelar (PSC),
opinou pela aprovação do pro-
jeto com o mesmo texto apro-
vado em 1º turno (na forma
do vencido), com duas emen-
das que adequam o projeto à
técnica legislativa.

De acordo com o texto
do vencido, o PL 16/07 de-
termina que todo o material
recolhido durante a coleta
seletiva seja doado a associa-
ções e cooperativas de
catadores de lixo ou institui-
ções semelhantes. Determina-se
ainda que os recipientes para
a coleta de resíduos recicláveis
serão dispostos em locais de
fácil acesso e identificados
por meio das cores padroni-
zadas para cada tipo de ma-
terial, conforme os parâmetros
estabelecidos pelo Conselho
Estadual de Política Ambiental
(Copam). A regra se aplica
apenas aos municípios em que
haja coleta seletiva de lixo
realizada pelo serviço de lim-
peza urbana. Todos esses dis-
positivos são acrescenta-
dos à Lei 13.766, de 2000,
que dispõe sobre a política
estadual de apoio e incenti-
vo à coleta seletiva de lixo.

Outras alterações à Lei
13.766, de 2000, são as se-
guintes: será aberto o prazo
de 90 dias, contados da data
de publicação da futura lei,
para a adoção das providên-
cias necessárias e estará o in-
frator sujeito à pena de mul-
ta de 1,5 mil ufemgs, ou seja,
R$ 2.426,25.

Lixo tecnológico – Também foi
aprovado parecer de 1º turno
do deputado Fábio Avelar so-
bre o PL 2.131/08, que esta-
belece diretrizes e procedimen-
tos para a reciclagem, o
gerenciamento e a destinação
final de lixo tecnológico. O pro-
jeto, do deputado Walter Tos-
ta (PMN), considera lixo

tecnológico os produtos e
componentes eletroeletrônicos
de uso industrial, comercial,
doméstico e de serviços,
como monitores (de compu-
tador) e televisores, baterias
e pilhas, componentes e pe-
riféricos de computadores,
produtos magnetizados e apa-
relhos celulares.

O relator apresentou
parecer pela aprovação do
projeto na forma do
substitutivo nº 1, que visa a
acrescentar à lista contida na
Lei 13.766 todos os resídu-
os de produtos eletroele-
trônicos que estejam em de-
suso e submetidos ao des-
carte.

Software ajuda análise de desempenho
O software Pirâmide, cria-

do pelo engenheiro civil
Ricardo Wagner Reis Duarte,
para ser uma ferramenta de
avaliação de desempenho com
múltiplas aplicações, foi apre-
sentado ontem aos deputados
da Comissão de Meio Ambien-
te e Desenvolvimento Susten-
tável. O engenheiro explicou
aos deputados que, pela cur-
va de desempenho gerada pelo
software, é possível verificar os
pontos de desequilíbrio de um
sistema.

A reunião foi solicita-
da pelo deputado Sávio Sou-
za Cruz (PMDB), que conside-
rou importante conhecer de-
talhes da metodologia e do

software, uma vez que eles
podem ser usados para avaliar
o desempenho de organiza-
ções complexas, edifícios,
bairros, cidades e megaeven-
tos, como a Copa do Mundo.
O software foi programado no
Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de
São Paulo (IPT), de acordo
com o modelo matemático de-
senvolvido pelo engenheiro,
que é mestre em Habitação,
Planejamento e Tecnologia
pela instituição.

O engenheiro explica
que o software, que trabalha
com planilhas, tem como base
um modelo matemático de-
senvolvido por ele com base

no conceito de equidade, des-
crito pelo filósofo grego
Aristóteles. Para definir
equidade, Aristóteles se valeu
da chamada “régua de
Lesbos”, que, por ser de chum-
bo, se ajustava às diferentes
superfícies.  Para a aplicação
do software na avaliação do
desempenho ambiental, o en-
genheiro sugeriu a utilização
de três vetores – a sociedade,
o ambiente construído e o
meio ambiente –, cada um com
seus subsistemas.
Presenças – Deputados Fábio
Avelar (PSC), presidente; Sávio
Souza Cruz (PMDB), vice; Almir
Paraca (PT), Gil Pereira (PP) e
Carlos Gomes (PT).

O engenheiro Ricardo Duarte (embaixo, à direita) explicou aos deputados seu novo software

Guilherme Bergamini
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Limite para execução de dívida com o
Estado já pode retornar ao Plenário

O substitutivo do Pro-
jeto de Lei (PL) 2.926/08, do
deputado Lafayette de
Andrada (PSDB), que altera o
valor mínimo para que o Esta-
do promova execução fiscal de
seus devedores, foi analisado
ontem pela Comissão de Fis-
calização Financeira e Orça-
mentária (FFO).

A proposição tramita em
2º turno, e o relator, deputado
Luiz Humberto Carneiro (PSDB),
opinou pela rejeição do
substitutivo nº 1, do próprio
Lafayette de Andrada. Original-
mente, o PL 2.926/09 estabe-
lecia que a Fazenda Estadual não
promoveria a execução fiscal
enquanto o crédito tributário

de cada contribuinte inscrito
em dívida ativa não atingisse
R$ 5 mil. Durante a tramitação,
no entanto, o valor foi elevado
para R$ 10 mil, tendo sido
mantido pela FFO ontem, visto
que o substitutivo rejeitado su-
geria R$ 5 mil.

A FFO também aprovou on-
tem parecer favorável ao PL 3.487/

09, do deputado Zé Maia (PSDB),
que altera a destinação de imóvel
doado pelo Estado ao município
de Santo Antônio do Monte.
Presenças – Deputados Jayro
Lessa (DEM), vice-presidente;
Antônio Júlio (PMDB), Inácio
Franco (PV), Lafayette de
Andrada (PSDB) e Luiz
Humberto Carneiro (PSDB).

Comissão quer debater
seguros de veículos
A Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuin-
te aprovou ontem requeri-
mentos de duas audiências
públicas: do deputado Délio
Malheiros (PV), para discutir
a situação de associações que
estariam comercializando se-
guros automotivos sem auto-
rização dos órgãos competen-
tes, e do deputado Fábio
Avelar (PSC), para discutir a
aplicabilidade da Lei 17.506,
de 2008, que institui as di-
retrizes para a medição indi-
vidualizada do consumo de

água em prédios e condomí-
nios.

A comissão também apro-
vou parecer favorável ao Proje-
to de Lei (PL) 3.489/09, que
cria a Semana do Consumo Cons-
ciente. De autoria do deputado
Délio Malheiros, o projeto tra-
mita em turno único. O relator,
deputado Tiago Ulisses (PV),
opinou pela aprovação na for-
ma do substitutivo n° 1, da CCJ.
Presenças –  Deputados
Adalclever Lopes (PMDB), pre-
sidente; Tiago Ulisses (PV) e
Irani Barbosa (PSDB).

Nova Lei Florestal
será tema de reunião

No início de outubro
a Comissão de Pol í t ica
Agropecuária e Agroindus-
trial pretende realizar uma
audiência pública para ana-
lisar as questões polêmicas
da nova Lei Florestal do Es-
tado. A sugestão do depu-
tado Antônio Carlos Arantes
(PSC) foi encampada na reu-
nião de ontem pelo presi-
dente da comissão, deputa-
do Vander le i  Jangross i
(PP), que buscou a data mais
próxima para a realização do
evento.

Arantes argumentou que
há muita desinformação nos mei-
os produtivos, que estariam ig-
norando as conquistas já
alcançadas, e sugeriu que sejam
convidados os deputados fede-
rais envolvidos com o tema, tan-
to os representantes dos produ-
tores quanto os ambientalistas,
já que a legislação ambiental tam-
bém vai mudar nacionalmente.
Presenças – Deputados
Vanderlei Jangrossi (PP), pre-
sidente; Antônio Carlos
Arantes (PSC), vice-presiden-
te; e Carlos Gomes (PT).

ECONOMIA

Evento vai discutir importância do etanol
Responsável por uma produção

de 2,3 bilhões de litros de
etanol e de 2,7 milhões de

toneladas de açúcar, o setor
sucroalcooleiro do Estado, que

emprega 50 mil pessoas, se
prepara para o ciclo de

debates que será realizado
pela ALMG. Em parceria com
diversas entidades, o evento
será realizado no dia 29 de
outubro, conforme definido

ontem na reunião preparatória
coordenada pelo deputado Zé

Maia (PSDB). Também
participaram da reunião de

ontem os deputados Vanderlei
Jangrossi (PP) e Fábio Avelar

(PSC), além de
representantes das entidades

parceiras do evento.

Guilherme Bergamini
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Bingos
O deputado Alencar da
Silveira Júnior (PDT) criticou
o projeto de lei, em
tramitação na Câmara dos De-
putados, que define a legali-
zação dos bingos no País. Ele
deixou claro que é favorável
à regulamentação do jogo do
bicho, de bingos e de caça-
-níqueis, mas afirmou que o
projeto não protege o joga-

dor. “Não há nenhuma novi-
dade na proposição. Se ela
for aprovada com esta confi-
guração, estaremos voltando
ao que era no passado”, res-
saltou. Para o parlamentar,
deve haver mais fiscalização
e mais segurança nas casas de
jogos. Ele sugeriu algumas
medidas, para evitar a mani-
pulação de resultados, como
a proibição de computadores

no estabelecimento e a con-
fecção de cartelas por um ór-
gão oficial. Silveira Júnior
ressaltou que os caça-ní-
queis devem ficar em casas
próprias e não nos bingos.
Ele salientou ainda que é ne-
cessária a identificação dos
apostadores e a contratação
de seguranças que possam
identificar os jogadores com-
pulsivos.

Saúde
O deputado Padre João (PT)
acusou o Governo Estadual de
não empregar em saúde 12%
do orçamento, como prevê a
Constituição. Ele destacou
que Minas é o segundo Esta-
do do País que menos investe
em saúde (7,9% do orçamen-
to) e perde apenas para o Rio
Grande do Sul, que investe
3,75%. Padre João salientou

que, entre 2003 e 2008, o Go-
verno deixou de investir R$ 5
bilhões nesse setor. Segundo
ele, a prioridade do Governo
mineiro é o Centro Adminis-
trativo, não a saúde. O parla-
mentar disse que o dinheiro
da saúde está aplicado em
outras áreas e citou como
exemplo o “Espaço Minas”,
que, inaugurado pelo gover-
nador Aécio Neves em São

Paulo, demandou o gasto de
cerca de R$ 5,65 milhões. Pa-
dre João afirmou que esse foi
um “gesto eleitoreiro”. “Não
podemos deixar estender-se
ao Brasil o desrespeito que
vem ocorrendo em Minas Ge-
rais”, concluiu. Em aparte, o
deputado Paulo Guedes (PT)
parabenizou o colega por “tra-
zer essa verdade, que muitas
vezes é maquiada em Minas”.

IEF
O deputado Paulo Guedes
(PT) comunicou que proto-
colou, na quinta-feira (10/9),
pedido para instalação de uma
Comissão Parlamentar de In-
quérito (CPI), à qual chamou
de CPI da “Indústria da Mul-
ta”. Segundo ele, a Comissão
terá a função de investigar o
Instituto Estadual de Flores-
tas (IEF), que, para o deputa-

do, tem cometido abusos na
cobrança de multas. Paulo
Guedes agradeceu o apoio de
26 deputados e também de
entidades representativas de
produtores rurais do Norte de
Minas. O parlamentar relatou
ainda que seu gabinete em
Montes Claros foi invadido.
Segundo ele, três homens,
dois deles armados, assaltaram
funcionários do gabinete, que

fica no 10º andar. Ele questio-
nou se foi mesmo um assalto
ou uma tentativa de
intimidá-lo por sua atuação
na região. O deputado criti-
cou os serviços da Cemig no
Norte de Minas, que, segun-
do ele, instalou na região
placas de energia solar
inoperantes. Ele disse que o
serviço é cobrado, mas não
tem sido feito.

IEF 2
O deputado Antônio Júlio
(PMDB) fez referência ao pro-
nunciamento do deputado
Paulo Guedes (PT), que criti-
cou a atuação do Instituto
Estadual de Florestas (IEF) no
Norte de Minas. O deputado
afirmou que o Governo está
“confiscando” 20% das terras
dos produtores rurais do Nor-
te de Minas, criticando as al-

tas taxas e multas ambientais
impostas pelos órgãos esta-
duais. Ele salientou a impor-
tância de lutar em favor do
homem do campo, que, em
Minas, tem sido tratado como
bandido, pelo Governo Esta-
dual, pelo Ministério Públi-
co, pela Polícia Ambiental e
pelo Poder Judiciário. O par-
lamentar destacou as maté-
rias feitas pelo jornal “O Tem-

po”, as quais denunciaram os
abusos de multas ambientais,
e fez um apelo para que o veí-
culo continue com essas repor-
tagens, que “ajudam o povo
mineiro”, já que pressionam
o Governo Estadual a tomar
providências. “Uma hora isso
vai explodir. Só falta apare-
cer uma liderança para pro-
mover uma revolução”, ad-
vertiu.
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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. Votação 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 (faixa constitucional)

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

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 (faixa constitucional)

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 2.926/08
Do deputado Lafayette de Andrada, que altera o valor mínimo para a
execução fiscal de crédito tributário inscrito na dívida ativa do Estado.
Votação em 2o turno

PL 2.123/08
Do deputado Walter Tosta, que isenta do IPVA os veículos novos e usados
adquiridos por pessoa deficiente sem condição de dirigir automóvel,
mesmo adaptado. Votação em 1o turno

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

ORDEM DO DIA

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

PL 3.351/09
Do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que reconhece o relevante interesse
coletivo das Apaes. Discussão em 2o turno

PL 3.352/09
Do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que reconhece o relevante inte-
resse coletivo da Sociedade São Vicente de Paulo. Discussão em 2o

turno

PL 3.442/09
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado ao município
de Itamogi. Discussão em 2o turno

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

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

turno

PL 3.515/09
Do deputado André Quintão, que altera a Lei 14.599, de 2003, que
autorizou doação de imóvel do Estado ao município de Matias Barbosa.
Discussão em 1o turno

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

Projeto de verba suplementar para o
MP é recebido na Reunião Ordinária
Dois projetos de lei do

governador foram recebidos
na Reunião Ordinária de Ple-
nário de ontem. O PL 3.742/
09 autoriza abertura de cré-
dito suplementar de R$ 19,47
milhões em favor do Ministé-
rio Público e de R$ 2 milhões
para o Fundo Estadual de Pro-
teção do Consumidor. Já o PL
3.741/09 autoriza doação de
imóvel do Estado ao municí-
pio de Joaíma (Vale do
Jequitinhonha).

Durante a reunião foi
anunciado que o Balanço-Ge-
ral do Estado, relativo ao
exercício de 2008, foi publi-
cado em essencialidades no
Diário do Legislativo do úl-
timo sábado e distribuído em
avulso aos deputados na se-
gunda-feira, por meio eletrô-
nico. O prazo de dez dias para
requerimento de informações
ao Poder Executivo e ao Tri-
bunal de Contas começou on-
tem e se encerra dia 24 de
setembro. Também foi comu-
nicado o desligamento do

deputado Juninho Araújo do
PRTB.
Comissão Especial – Ontem
também foi divulgada a com-
posição da Comissão Especial
do Veto Parcial à Proposição
de Lei 19.257, que dispõe so-
bre as políticas florestal e de
proteção à biodiversidade no
Estado. Os membros efetivos
são os deputados Domingos
Sávio (PSDB), Luiz Humberto
Carneiro (PSDB), Fábio Avelar
(PSC), Almir Paraca (PT) e
Delvito Alves (DEM).
São João del-Rei – O depu-
tado Domingos Sávio ocupou
a tribuna para relatar a au-
diência pública realizada pela
Comissão de Saúde em São
João del-Rei ontem. Segun-
do o parlamentar, na reunião
foram discutidos dois assun-
tos principais: a proposta de
que a cidade seja tratada pelo
Governo do Estado como sede
de macrorregião e não mais de
microrregião – como é atual-
mente –, para que possa re-
ceber mais recursos públicos;

e a construção de um hospi-
tal público regional para
atender à crescente demanda

por serviços de saúde das ci-
dades vizinhas (leia na pá-
gina 2).

VISITA

ALMG recebe cônsul japonês

A ALMG recebeu ontem a visita do novo cônsul-geral do Japão
no Rio de Janeiro, Yoshihiko Arakawa. Ele foi recepcionado
no Salão Nobre pelo 2°-vice-presidente da ALMG, deputado
José Henrique (PMDB), que representou o presidente Alberto
Pinto Coelho (PP), e pelo deputado Chico Uejo (PSB).

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

8h Mundo Político
8h30 Panorama (ao vivo) – Mudanças na merenda escolar

9h Assembleia ao Vivo – Reunião Extraordinária de Plenário

12h Memória e Poder – Depoimento do físico Ramayana Gazzinelli

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 – Visão Parlamentar

14h15 Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamen-

tos, discussão e votação de proposições

18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

19h Panorama (reprise) – Mudanças na merenda escolar

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 de Plenário

21h Assembleia Debate (reprise) – Judicialização da Saúde

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

sobre a movimentação política no País

23h Plenário (reprise)
1h Panorama (reprise) – Mudanças na merenda escolar

1h30 Repórter Assembleia
2h Encerramento

9 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – debater os procedimen-
tos para revista de visitantes e de celas no presídio de São Joaquim de
Bicas. Convidados: secretário de Estado de Defesa Social, Maurício de
Oliveira Campos Júnior; presidente da OAB-MG, Raimundo Cândido
Júnior; coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias
de Defesa dos Direitos Humanos e de Apoio Comunitário, promotor
Rodrigo Filgueira de Oliveira; diretor do presídio de São Joaquim de
Bicas, Ricardo Helbert dos Santos Pereira; ouvidora do Sistema Peni-
tenciário, Marlene Alves de Almeida Silva; denunciante Anita Balbi
Silva. Requerimento do deputado Vanderlei Miranda

9h30
• Comissão de Saúde (Plenarinho I) – discutir e votar proposições que
dispensam a apreciação do Plenário

10 horas
• Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo (Passa
Quatro) – discutir a implementação do turismo no município e na
região. Convidados: prefeito Acácio Mendes de Andrade; presidente da
Câmara Municipal, Carlos Edil Freitas Fortes; secretária de Estado de
Turismo, Érica Drumond; presidente do Iepha, Carlos Roberto Noronha;
diretor-geral do Instituto Estrada Real, Baques Vladimir Carvalho Sanna;
técnicos da Emater, Wanderley Mendes Bustamante e Ana Maria Farage
de Carvalho; presidente do Sindicato Rural de Passa-Quatro, Luiz Carlos
Análio; presidente da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária
de Passa-Quatro, Elton Douglas Soares de Souza. Requerimento do
deputado Dalmo Ribeiro Silva
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho III) – discutir e votar propo-
sições da comissão
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) –
discutir e votar: pareceres de oito projetos, entre os quais o PL 3.619/09,
do governador, que amplia o objetivo social da Cemig; e  emendas de 1o

turno do PL 3.255/09, do governador, que cria a Fundação Centro Inter-
nacional de Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas

10h30
• Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática (Plenarinho
II) – discutir e votar proposições da comissão

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Constituição e Justiça (Auditório) – debater a auto-
nomia funcional e administrativa da Defensoria Pública do Estado.
Convidados: defensor público-geral do Estado, Belmar Azze Ramos;
secretário de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, Rogé-
rio Favreto; presidente da Associação Nacional dos Defensores Pú-
blicos, André Luís Machado de Castro; presidente da Frente Parla-
mentar de Apoio à Defensoria Pública, deputada Rosângela Reis;
presidente da Associação dos Defensores Públicos de Minas Gerais,
Felipe Augusto Cardoso Soledade. Requerimento do deputado Gil-
berto Abramo
• Educação para a Cidadania – visita de alunos da Escola Municipal
Valério Ferreira Palhares, de Betim

14h30
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho
IV) – discutir e votar proposições que dispensam a apreciação do
Plenário
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social (Plenarinho I)
– discutir e votar proposições que dispensam a apreciação do Plenário
• Comissão de Redação (Plenarinho II) – discutir e votar pareceres em
fase de redação final

15 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho II) – discutir e votar proposições da
comissão
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho III) –
debater o impacto dos encargos assumidos pelos municípios para o
funcionamento de órgãos estaduais e federais. Convidados: secretária
de Estado de Planejamento e Gestão, Renata Vilhena; presidente da
Emater-MG, José Silva Soares; presidente da Associação Mineira dos
Municípios, José Milton; prefeito de Pains, Ronaldo Márcio Gonçalves.
Requerimento do deputado Adelmo Carneiro Leão

15h30
• Reunião preparatória do encontro da Região Sudeste para discussão
do Plano Nacional de Educação (Plenarinho I)

20 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)


