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ALMG sedia discussões sobre Orçamento
da União e Plano Nacional de Educação

A ALMG sedia hoje dois
eventos importantes realizados
pelo Congresso Nacional. A
Comissão Mista do Orçamento
do Congresso realiza o primei-
ro seminário, de uma série, em
várias regiões do País, para
discutir a proposta orçamen-
tária da União para 2010. O
objetivo da reunião, que co-

meça às 11 horas, no Teatro, é
incentivar a população a dis-
cutir e apresentar sugestões
para a peça orçamentária.

Já a Câmara dos Depu-
tados promove uma audiência
sobre o Plano Nacional de
Educação (PNE). Hoje e ama-
nhã, representantes dos qua-
tro Estados da Região Sudes-

te discutem propostas para
aprimorar o PNE, que deve ser
votado no Congresso no ano
que vem. A reunião começa às
14 horas, no Plenário.

Outras duas audiências
públicas estão programadas
para hoje. A Comissão de Par-
ticipação Popular debate, às
9h30, no Auditório, a perma-

nência da feira que acontece
às quartas-feiras na Rua
Araguari, no Santo Agostinho.
Já a Comissão de Administra-
ção Pública recebe convida-
dos para discutir a criação do
adicional de desempenho para
PMs e bombeiros. A reunião
será no Auditório, às 14h30.
Agenda

Plenário mantém dois vetos
parciais a proposições de lei

Na Reunião Extraordi-
nária de Plenário realizada
ontem de manhã, os deputa-
dos analisaram dois vetos do
governador que estavam tran-
cando a pauta de votações.

Os vetos parciais às Proposi-
ções de Lei 19.168 e 19.219
foram mantidos. O primeiro
incide sobre dispositivo rela-
tivo à destinação de imóvel
doado pelo Estado ao muni-

cípio de Sabinópolis (Vale do
Rio Doce). O segundo diz res-
peito a verbas para manuten-
ção de bibliotecas, conforme
o objetivo original da Política
Estadual do Livro. Página 7

Deputados em Plenário na Reunião Extraordinária realizada ontem de manhã: ainda falta analisar um veto

Guilherme Bergamini

Empréstimo
do Bird vai
a Plenário

O PL 3.679/09, que
autoriza o Estado a contra-
tar empréstimo com o Ban-
co Mundial (Bird), está pron-
to para o 1o turno em Ple-
nário. Ontem o projeto re-
cebeu parecer favorável da
Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária. O
relator, deputado Zé Maia
(PSDB), opinou pela apro-
vação do texto em sua for-
ma original. O projeto, que
tramita em regime de urgên-
cia, viabiliza operação de
crédito no valor de 461 mi-
lhões de dólares. Página 5

Comissão do
Pré-Sal elege
presidente

O deputado Sávio
Souza Cruz (PMDB) foi elei-
to ontem presidente da Co-
missão Especial do Pré-Sal.
O vice-presidente da comis-
são será o deputado Dalmo
Ribeiro Silva (PSDB), e como
relator, foi designado o de-
putado Gil Pereira (PP). A
comissão vai estudar pro-
postas de regulamentação
da exploração do petróleo
do pré-sal. Página 3

Doutor
Ronaldo

toma posse
como deputado
na Assembleia

pelo PDT
Página 7

Especialistas
fazem

diagnóstico
do setor de
energia em

Minas Gerais
Página 2

Situação de
fundações

educacionais
do Estado
preocupa
comissão

Página 4
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Especialistas fazem diagnóstico do
setor energético em Minas e no País
Representantes do Mi-

nistério de Minas e Energia,
da Secretaria de Estado de De-
senvolvimento Econômico e da
Cemig apresentaram ontem aos
deputados da Comissão de
Minas e Energia um panorama
do setor de energia elétrica no
Estado e no País.

O diretor de Fontes
Energéticas da Secretaria de Es-
tado de Desenvolvimento Eco-
nômico, Sérgio Resende, afir-
mou que existem 274 empreen-
dimentos em operação em Mi-
nas. Eles contam com uma ca-
pacidade de geração de energia
de mais de 18 mil megawatts.
Desse total, 90% provêm de
energia hidrelétrica, e o restan-
te de energia termelétrica e
eólica. Para ele, o mapeamento
do potencial eólico no Estado
pode incrementar a capacidade
em até 9,5 mil megawatts nos
próximos anos.

O representante do go-
verno disse ainda que existem
diversos projetos do setor em
andamento, os quais têm o ob-

jetivo de atingir 100% de ele-
trificação do meio rural, além
da implantação do programa
Luz para Todos. Segundo ele, cer-
ca de 75% da geração de ener-
gia no País é proveniente de
hidrelétricas. “Acredito que, por

meio de novos investimentos
em energias renováveis, será
possível adicionar mais 37 mil
megawatts de capacidade em
poucos anos”, disse.

O diretor de Monitora-
mento do Sistema Elétrico do

Ministério de Minas e Energia,
Robésio Maciel de Sena, afirmou
que é possível fazer essa capaci-
dade evoluir de forma significa-
tiva. “A meta até 2016 é atingir
uma capacidade superior a 134
mil megawatts”, informou.

Brasil tem maior sistema
de distribuição do mundo

O superintendente de
Planejamento e Operação de
Geração de Transmissão da
Cemig, Evandro Leite Vascon-
celos, disse que o Brasil tem o
maior sistema de transmissão
de energia do mundo, o que
faz com que o potencial de cres-
cimento seja grande. Segundo
ele, após a privatização das
concessionárias, a concorrên-
cia qualificou o setor e ampliou
a demanda energética.

Sobre Minas Gerais, o
representante da Cemig disse
que o Estado conta quase 5
mil km de linhas de transmis-
são, divididas em 35
subestações. “Temos um gran-
de potencial de pequenas cen-
trais hidrelétricas e de ener-
gia eólica. Acredito que os
investimentos, que devem che-

gar a R$ 181 bilhões até 2017,
irão viabilizar o atendimento
da demanda, com qualidade,
no Estado”, disse.

O superintendente de
Planejamento, Estudos e Pro-
jetos de Expansão da Distri-
buição da Cemig, Amauri
Reigado Costa Oliveira, alertou
para a preocupação da empre-
sa em oferecer serviços de qua-
lidade a um custo mais baixo
para a população. De acordo
com ele, o panorama do Esta-
do mostra um potencial de
expansão nos setores indus-
trial, comercial e rural. Amauri
citou os programas Luz para
Todos, Clarear, Atendimento
Rural e Cresceminas como as
principais ações do Estado
para o desenvolvimento do
mercado de energia.

Deputados questionam
a atuação da Cemig
Os deputados questio-

naram a atuação da Cemig na
reunião de ontem da Comis-
são de Minas e Energia. Se-
gundo o deputado Weliton
Prado (PT), a primeira chuva
da temporada deixou cerca de
500 mil pessoas sem luz na
Região Metropolitana de Belo
Horizonte. Ele sugeriu que a
empresa invista em tecnologia
e renovação da frota de veí-
culos, para que o atendimen-
to seja feito de forma mais
ágil e eficiente.

O deputado Antônio Jú-
lio (PMDB) considerou a
privatização como um dos fato-
res para a perda de qualidade nos
serviços prestados pelas conces-
sionárias de energia. De acordo
com o parlamentar, a distribui-
ção da Cemig ainda é falha, por

não levar em conta as realida-
des regionais. O deputado
Adelmo Carneiro Leão (PT) fez
coro às palavras do colega e lem-
brou ainda que o custo da ener-
gia, que é tributada em mais de
42%, pode estar travando o cres-
cimento do mercado.

O presidente da comissão,
deputado Sávio Souza Cruz
(PMDB), que solicitou a reunião,
afirmou que a demanda por ener-
gia deve triplicar nos próximos
20 anos e que a questão am-
biental deve ser levada em con-
ta no processo de expansão do
segmento energético.
Presenças – Deputados Sávio
Souza Cruz (PMDB), presiden-
te; Adalclever Lopes (PMDB),
Weliton Prado (PT), Adelmo
Carneiro Leão (PT) e Antônio
Júlio (PMDB).

Representantes da Cemig e do Governo Federal participaram da reunião da Comissão de Minas e Energia

Alair Vieira



24 de setembro de 2009 Assembleia Informa – quinta-feira • 3COMISSÕES

Comissão Especial que vai discutir as
regras para o pré-sal elege presidente

A Comissão Especial do
Pré-Sal se reuniu pela primei-
ra vez ontem, para eleger seu
presidente. O deputado Sávio
Souza Cruz (PMDB) foi esco-
lhido para comandar os tra-
balhos da comissão. O depu-
tado Dalmo Ribeiro Silva
(PSDB) foi eleito vice-presi-
dente e o deputado Gil Perei-
ra (PP) foi designado relator
dos trabalhos da comissão.

A comissão tem o prazo
de 60 dias para realizar estu-
dos sobre as propostas de re-
gulamentação da exploração do
petróleo na chamada camada
pré-sal e apresentar sugestões
ao Congresso Nacional sobre a
melhor forma de exploração dos
novos campos, que ficam no li-
toral do Rio de Janeiro, de São
Paulo e do Espírito Santo.

O pré-sal é uma grande
reserva de petróleo e gás na-
tural localizada abaixo da ca-
mada de sal que fica no fundo
do mar. O óleo a ser extraído
dos campos descobertos re-
centemente pela Petrobras
está situado a profundidades
que estão entre 5 mil e 7 mil
metros abaixo do nível do mar.

Além dos deputados já
citados, são membros efetivos
da Comissão Especial os de-
putados Almir Paraca (PT) e
Neider Moreira (PPS). Os su-
plentes são os deputados
Célio Moreira (PSDB), André
Quintão (PT), Luiz Humberto
Carneiro (PSDB), Tiago Ulisses
(PV) e Gilberto Abramo
(PMDB).

Frente parlamentar – A ALMG
criou também uma Frente
Parlamentar pela Distribuição
Justa dos Royalties do Pré-Sal.
Ela é coordenada pelo 3º-vice-
-presidente, deputado
Weliton Prado (PT), autor do
requerimento para sua cria-
ção, que teve assinaturas de
24 deputados. O parlamentar
tomou a iniciativa com o ob-

jetivo de ampliar a discussão
sobre o assunto e sugerir al-
ternativas para a otimização
dos recursos e distribuição
dos royalties entre os Estados.
Presenças – Deputados Sávio
Souza Cruz (PMDB), presiden-
te; Dalmo Ribeiro Silva (PSDB),
vice; Gil Pereira (PP), relator;
Neider Moreira (PPS) e Weliton
Prado (PT).

Denúncia de violência em escola será debatida
A Comissão de Direitos

Humanos aprovou ontem re-
querimento de audiência pú-
blica para debater denúncia
de violência de policiais con-
tra um aluno da Escola Esta-
dual Anita Brina Brandão. O
autor do requerimento foi o
deputado Durval Ângelo (PT),
presidente da comissão.

A denúncia foi feita pela
mãe do aluno, que informou
que seu filho, de 12 anos de
idade, teria sido retirado vio-
lentamente da sala de aula por
policiais, chamados pela pró-
pria direção da escola. Ainda
segundo a denúncia, o estu-
dante chegou a ser colocado
num camburão e levado à de-
legacia. A mãe informou que

o menino tem diagnósticos de
hiperatividade e déficit de
atenção, mas o fato teria sido
ignorado pela escola.

Outro requerimento
aprovado durante a reunião,
também de autoria do depu-
tado Durval Ângelo, foi para
que a comissão participe de
eventos relacionados ao tema
Direitos Humanos, realizados
nas cidades de Ubá, Visconde
de Rio Branco e Itaúna, nos
dias 23, 24 e 25 de setembro,
respectivamente.
Outras denúncias – O moto-
rista Carlos Eduardo Almeida
apresentou denúncia à comis-
são de que a imprensa estaria
veiculando acusações falsas
contra ele. De acordo com o

motorista, as matérias dizem
que ele estaria ameaçando de
morte uma delegada e um pro-
motor, além de mencionarem
que ele estaria ligado ao trá-
fico de drogas. Ele negou as
acusações.

Carlos Eduardo Almeida
informou que atualmente res-
ponde a um processo por ter
sido acusado de ser mandan-
te de assassinato, mas negou
que houvesse nos autos qual-
quer acusação sobre tráfico
de drogas. O deputado Durval
Ângelo disse que seria elabo-
rado um requerimento para
pedir cópias do processo à
Justiça de Contagem e para
marcar uma reunião de Carlos
Eduardo Almeida com o pro-

motor local de Direitos Hu-
manos.

A outra denúncia rece-
bida pela comissão foi apre-
sentada por Fernando Ma-
chado Furtado, que disse ter
havido arquivamento de um
inquérito contra um labora-
tório em Viçosa. Segundo
ele, o laboratório seria clan-
destino. Durval Ângelo infor-
mou que será encaminhado
um ofício ao Conselho Supe-
rior do Ministério Público
Federal e à Corregedoria Ge-
ral, questionando o arquiva-
mento.
Presenças – Deputados Durval
Ângelo (PT), presidente; João
Leite (PSDB) e Vanderlei
Miranda (PMDB).

Guilherme Bergamini

O deputado Sávio Souza Cruz (à direita) foi eleito presidente da Comissão Especial do Pré-Sal
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Comissão fará nova rodada de debates
sobre fundações educacionais e Uemg

A Comissão de Educa-
ção, Ciência, Tecnologia e
Informática promoverá nova
rodada de debates sobre as
fundações educacionais e a
Uemg, a universidade do Es-
tado. A reunião de ontem não
foi suficiente para esgotar a
análise de temas como a
vinculação de fundações ao
Ministério da Educação (MEC)
e o apoio àquelas associadas
à Uemg. Os deputados deve-
rão aprovar também requeri-
mentos de visita à Assembleia
do Paraná, para conhecer o
trabalho da comissão especial
que analisa a situação das
fundações daquele Estado, e
de visita à Procuradoria-Ge-
ral de Justiça, a fim de dis-
cutir estratégias conjuntas
de atuação do Legislativo e
do Ministério Público, que
tem uma Curadoria de Fun-
dações.

O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) determinou a
vinculação das 33 fundações
educacionais mineiras cria-
das por lei ao Ministério da
Educação (MEC) e não mais
ao Conselho Estadual de Edu-
cação (CEE). Elas foram cria-
das com patrimônio do Esta-
do e/ou dos municípios, mas
cobram mensalidade dos es-

tudantes, ainda que não pos-
sam ter lucro, por determina-
ção legal. Nesse rol, estão as
seis fundações associadas à
Uemg: de Ensino Superior de
Divinópolis, de Passos e do
Vale do Jequitinhonha
(Diamantina); Cultural de
Campanha da Princesa (Cam-
panha); Faculdade de Filoso-

fia, Ciências e Letras de
Carangola e Educacional de
Ituiutaba.

A reitora da Universida-
de Vale do Rio Verde
(Unincor), Joana Beatriz Bar-
ros Pereira, afirmou aos depu-
tados que não vê grandes di-
ferenças entre os dois siste-
mas, o estadual e o federal, e

disse acreditar numa “transi-
ção natural”. O deputado Carlin
Moura (PCdoB) afirmou que a
comissão quer acompanhar o
processo de avaliação do de-
sempenho das fundações pelo
MEC. Ele, o deputado Dalmo
Ribeiro Silva (PSDB) e a de-
putada Gláucia Brandão (PPS)
solicitaram a reunião.

Realidade das instituições é preocupante
Apesar de ter sido

convocada para discutir a
transferência das fundações
para o sistema federal, a reu-
nião derivou para outros as-
suntos. Entre eles, os proble-
mas vivenciados pelas funda-
ções associadas à Uemg.
Atenta ao relato de dificul-
dades financeiras dessas ins-
tituições, a comissão apro-
vou requerimento dirigido ao
Governo do Estado e ao
BDMG, visando à abertura de
linha de crédito para as fun-
dações, a exemplo do que te-
ria sido feito pelo BNDES, na
esfera federal. O deputado
Ruy Muniz (DEM) defendeu

uma solução negociada para
os problemas.

O presidente do Sindica-
to dos Professores do Estado
de Minas Gerais (Sinpro),
Gilson Reis, condenou o for-
mato híbrido das fundações
educacionais associadas à
Uemg. “Ou elas são privadas ou
devem ser definitivamente in-
tegradas à universidade do Es-
tado”, cobrou, ponderando
que essas instituições têm um
papel relevante para o desen-
volvimento regional. Partiu de
Reis a sugestão para que a Co-
missão de Educação conheça
o estudo feito pela Assembleia
do Paraná sobre as fundações

educacionais daquele estado.
O deputado Carlin Moura
enfatizou que a meta deve ser
“uma Uemg gratuita e de qua-
lidade”, além de reforçar a crí-
tica de Gilson Reis sobre a si-
tuação híbrida vivida pelas
fundações associadas, “que só
ocorre em Minas Gerais”.
Palavra dos estudantes –
Representantes de entidades
estudantis defenderam maior
controle social das fundações.
A presidente da União Esta-
dual dos Estudantes (UEE),
Luiza Lafetá, cobrou democra-
cia nessas instituições, com
a participação de alunos nos
conselhos escolares. Ela tam-

bém disse que a educação tem
sido tratada como mercado-
ria e que a lógica do ensino é
“privatista e mercantilista”. Já
Allyson Brandão, diretor da
União Nacional dos Estudan-
tes (UNE), reivindicou a
estadualização imediata das
fundações associadas à Uemg.
“Não se pode ter uma funda-
ção agregada à universidade,
que é gratuita, com os estu-
dantes pagando mensalidade”,
afirmou.
Presenças – Deputados Ruy
Muniz (DEM), presidente;
Carlin Moura (PCdoB), Carlos
Pimenta (PDT) e a deputada
Gláucia Brandão (PPS).

Alair Vieira

Os parlamentares Carlin Moura, Ruy Muniz e Gláucia Brandão receberam convidados na reunião de ontem
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Projeto que autoriza empréstimo com o
Bird já pode ser votado pelo Plenário

A Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira e Orçamentá-
ria (FFO) opinou, ontem, pela
aprovação em 1º turno do Pro-
jeto de Lei 3.679/09, do go-
vernador, em sua forma origi-
nal. A proposição, que trami-
ta em regime de urgência,
autoriza o Executivo a con-
tratar empréstimo de até US$
461.044.930,00 com o Ban-
co Internacional para Recons-
trução e Desenvolvimento
(Bird). O projeto já havia pas-
sado pela CCJ sem emendas e
agora pode entrar na pauta do
Plenário para discussão e vo-
tação.

A operação de crédito
destina-se a complementar
recursos para o Programa de
Parceria para o Desenvolvi-

mento de Minas Gerais II –
Financiamento Adicional. Os
recursos serão alocados nos
projetos estruturadores pre-
vistos no Plano Plurianual de
Ação Governamental (PPAG)
2008-2011. Segundo o pro-
jeto: o Executivo oferecerá
como contragarantia à garan-
tia prestada pela União as
cotas de repartição tributá-
ria e de suas receitas tribu-
tárias; e o Orçamento do Es-
tado consignará, anualmen-
te, os recursos necessários ao
atendimento das despesas
relativas à amortização do
principal, ao pagamento de
juros e dos demais encargos
pertinentes.

O relator, deputado Zé
Maia (PSDB), presidente da

comissão, destacou, em seu
parecer, que entre as exigên-
cias estabelecidas pela Lei de
Responsabilidade Fiscal para
a realização de operação de
crédito, estão a verificação,
pelo Ministério da Fazenda, do
cumprimento dos limites e
condições de endividamento
estabelecidos para cada ente
da Federação, a observância
dos limites fixados pelo Sena-
do Federal e a autorização es-
pecífica do Senado Federal
quando se tratar de operação
de crédito externo.
Tributação especial – A FFO
também opinou pela aprova-
ção, na forma de projeto de
resolução, do regime especial
de tributação concedido pelo
Executivo às indústrias minei-

ras de laticínios e de revesti-
mento cerâmico. A comissão
acatou parecer favorável de Zé
Maia, à Mensagem 398/09, do
governador, que trata dos la-
ticínios. Já a mensagem 399/
09, que trata do setor
cerâmico, foi relatada pelo
deputado Lafayette de
Andrada (PSDB). No caso da
indústria de laticínios, a con-
cessão se deve ao fato de os
Estados da Bahia, do Espírito
Santo, de Goiás e do Rio de
Janeiro terem concedido be-
nefícios fiscais ao segmento,
afetando a competitividade
do setor em Minas. Já a in-
dústria mineira de revestimen-
to cerâmico sofreu o impacto
de benefícios fiscais adotados
pela Bahia.

Projeto proíbe venda
de bebidas a menores

Também passou pela FFO
em 1º turno o Projeto de Lei
3.382/09, da deputada Ana
Maria Resende (PSDB), que dis-
põe sobre a proibição de esta-
belecimentos comerciais ven-
derem, servirem ou fornecerem
bebidas alcoólicas a crianças
e adolescentes. O relator, de-
putado Inácio Franco (PV),
opinou pela aprovação da ma-
téria na forma do substitutivo
nº 2, da Comissão do Traba-
lho, da Previdência e da Ação
Social, com a emenda nº 1, que
apresentou apenas para corri-
gir erro constatado posterior-
mente pela própria comissão,
quanto a valores de multas. O
projeto original impõe, entre
outras penalidades aos estabe-
lecimentos comerciais, a cas-
sação da permissão para a ven-
da de bebidas alcoólicas e o
cancelamento da inscrição no
cadastro de contribuintes.
Uemg – A comissão apreciou,
ainda, o Projeto de Lei 3.229/
09, que regulamenta o artigo
199 da Constituição do Esta-
do, que trata das fundações

associadas à Universidade do
Estado de Minas Gerais (Uemg).
Do deputado Domingos Sávio
(PSDB), a proposição teve
Inácio Franco como relator. Em
seu parecer, ele opinou pela re-
jeição do substitutivo nº 1 da
CCJ e pela aprovação da maté-
ria na forma do substitutivo nº
2, que apresentou apenas para
corrigir erro de citação de no-
mes de unidades da instituição.
O projeto busca assegurar a par-
ceria entre a Uemg e as funda-
ções educacionais de ensino
superior conhecidas como as-
sociadas.
Audiência – A comissão apro-
vou requerimento do deputa-
do Zé Maria para a realização
de audiência pública na quar-
ta-feira (30), às 9 horas, com
o objetivo de debater a im-
plantação de um terminal ro-
doviário em Nova Lima.
Presenças – Deputados Zé
Maia (PSDB), presidente; An-
tônio Júlio (PMDB), Inácio
Franco (PV), Lafayette de
Andrada (PSDB) e Neider
Moreira (PPS). Deputados Neider Moreira, Lafayette de Andrada, Zé Maia e Inácio Franco

Willian Dias
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Saúde vai
discutir

água mineral
A Comissão de Saúde apro-

vou ontem requerimento para a
realização de audiência pública
para tratar da legislação que dis-
ciplina a exploração de água
mineral. Segundo o autor do re-
querimento, deputado Carlos
Mosconi (PSDB), é preciso dis-
cutir todas as formas de uso da
água mineral, inclusive suas apli-
cações terapêuticas.
Presenças – Deputados Carlos
Pimenta (PDT), vice-presiden-
te; Doutor Rinaldo (PSB) e Ruy
Muniz (DEM).

Redução
de jornada

será debatida
A PEC 231/95, em

tramitação na Câmara dos De-
putados, deve ser tema de au-
diência pública. Ontem, a Co-
missão do Trabalho aprovou
requerimento do deputado
André Quintão (PT) para dis-
cutir a proposta em conjunto
com a Comissão de Participa-
ção Popular. A PEC propõe re-
dução da jornada de trabalho
sem redução salarial.
Presenças – Deputados Ivair
Nogueira (PMDB) e Ademir
Lucas (PSDB) e deputada Ce-
cília Ferramenta (PT).

Bairro
Liberdade

em discussão
A Comissão de Assuntos

Municipais aprovou ontem
requerimento do deputado
Carlin Moura (PCdoB) para a
realização de audiência públi-
ca sobre a situação do bairro
Liberdade 2, em Contagem,
ainda sem infraestrutura bá-
sica para atender seus mora-
dores.
Presenças – Deputada Cecí-
lia Ferramenta (PT), presiden-
te; deputados Ademir Lucas
(PSDB) e Wander Borges (PSB).

Assembleia vai sediar primeira
Conferência de Comunicação

O presidente da ALMG,
deputado Alberto Pinto Coelho
(PP), recebeu ontem parlamen-
tares e representantes da Comis-
são Mineira Pró-Conferência de
Comunicação, que solicitaram
apoio para realização do evento
no Estado. O presidente atendeu
solicitação dos integrantes de
entidades ligadas à comunicação
para que a Conferência Estadual
aconteça no Palácio da Inconfi-
dência, sede da ALMG, entre os
dias 29 e 31 de outubro. Além
disso, o Poder Legislativo tam-
bém apoiará a organização e a
divulgação do evento.

A Conferência Estadual
de Comunicação é uma etapa
preparatória da 1ª Conferên-
cia Nacional, que acontecerá

em Brasília entre os dias 1º e 3
de dezembro. O objetivo é ins-
tituir um marco regulatório
discutido e aprovado com a
participação da sociedade, que
contribua para a democratiza-
ção da comunicação no País.

A realização da confe-
rência é uma das cobranças
históricas do Fórum Nacional
pela Democratização da Comu-
nicação (FNDC), instituído em
1995. O Poder Executivo é um
dos organizadores do evento,
por meio da Subsecretaria de
Estado de Comunicação.

A Comissão Mineira Pró-
-Conferência é integrada por 46
entidades. Participaram do en-
contro com o presidente da
Assembleia a representante do

Sindicato dos Jornalistas Pro-
fissionais de Minas Gerais e do
FNDC, Lidyane Ponciano, e os
representantes: da Associação
Brasileira de TVs Comunitárias,
Luiz Carlos Bernardes; do Fórum
Social Sindical, Kerisson Lopes;
da Associação dos Jornalistas do
Serviço Público, Cláudio Vilaça;
do Movimento Negro, Alexandre
Braga; da Coexista/FNDC, Leo-
nardo Alves; e do Movimento da
Juventude, Pedro Pena.

A deputada Maria Tere-
za Lara (PT) e os deputados
Carlin Moura (PCdoB), Carlos
Gomes (PT) e Alencar da
Silveira Jr. (PDT) participaram
do encontro com o presiden-
te, em apoio à participação
da Assembleia na conferência.

MEDALHA SANTOS DUMONT

Conselho prepara premiação
O Conselho da Medalha

Santos Dumont reuniu-se on-
tem para definir os prepara-
tivos para a homenagem, rea-
lizada anualmente pelo Go-
verno do Estado em 23 de ou-
tubro. Ficou acertado que a
lista do conselho, contendo
as indicações dos nomes dos
agraciados, deverá ser enca-
minhada ao chefe do cerimo-
nial do governo até 2 de ou-
tubro.

O presidente da ALMG,
deputado Alberto Pinto Coelho
(PP), que preside também o
Conselho da Medalha, destacou
o caráter eclético e a importân-
cia da comenda. “A medalha visa
homenagear pessoas e institui-
ções que contribuem de forma
efetiva para o desenvolvimen-
to sócio-econômico do Estado
e do País”, afirmou.

Deverão ser entregues
160 medalhas, mesmo núme-

ro de comendas do ano pas-
sado, das quais 48 em ouro,
48 em prata e 64 de bronze.
Foi definido que cada con-
selheiro nato poderá indi-
car até cinco agraciados e
os conselheiros convidados,
três. Os nomes passarão, de-
pois ,  pelo cr ivo do
chanceler da Medalha, o pro-
fessor Aluísio Pimenta, as-
sessor especial do governa-
dor Aécio Neves.

Alberto Pinto Coelho recebeu representantes de entidades que defendem a Conferência de Comunicação

Willian Dias
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Em Reunião Extraordinária, deputados
mantêm dois vetos parciais do governador

Dois vetos parciais do
governador foram mantidos na
Reunião Extraordinária de Ple-
nário realizada ontem de manhã.

A Proposição de Lei
19.168 é originária do Proje-
to de Lei (PL) 614/07, do
deputado Leonardo Moreira
(DEM), e autoriza doação de
um terreno de 40 mil m2 ao
município de Sabinópolis
(Vale do Rio Doce) para a ins-
talação da guarda mirim e de
programas de erradicação do
trabalho infantil. O dispositi-
vo vetado foi o parágrafo 2º
do artigo 1º.

Esse parágrafo, incluído
no projeto por emenda, des-
tinava parte da área para a
cooperativa de produtores de
cachaça da cidade. Mas a Se-
cretaria de Estado de Plane-

jamento e Gestão (Seplag) ar-
gumentou que, ao reservar
parte do imóvel para os tra-
balhos de uma entidade pri-
vada, sem a correspondente
licitação, há uma doação in-
direta para particular, o que
contraria a Constituição Es-
tadual. A Comissão Especial
havia opinado pela manuten-
ção do veto.

Já a Proposição de Lei
19.219 teve origem no PL
614/07, do deputado Weliton
Prado (PT), que institui a Po-
lítica Estadual do Livro. O ar-
tigo 5º, que foi vetado, de-
termina que o Executivo esta-
beleça no Orçamento do Esta-
do verba destinada às biblio-
tecas públicas para sua manu-
tenção e para a aquisição de
livros. Nas razões do veto, o

governador alegou incons-
titucionalidade do artigo,
uma vez que, pela Constitui-
ção Federal, matérias orça-
mentárias são de iniciativa
privativa do Executivo.
Multas ambientais – Após a
votação dos dois vetos, os
debates se concentraram na
questão das multas ambientais
no Norte de Minas, que têm
levado o deputado Paulo
Guedes (PT) a insistir na cri-
ação de uma Comissão Par-
lamentar de Inquérito (CPI).
O documento precisa de 26
assinaturas para ser pro-
tocolado.

Os deputados Carlin
Moura (PCdoB), Paulo Guedes
e Padre João (PT) insistiram
na necessidade da CPI, já que
a atuação do Instituto Esta-

dual de Florestas (IEF), na
avaliação deles, vem atrapa-
lhando a atividade dos peque-
nos produtores da região.
Opinião semelhante foi defen-
dida pelo deputado Antônio
Júlio (PMDB), que lamentou a
política de multas do Estado.

Já o deputado Arlen
Santiago (PTB) creditou o pro-
blema ao Decreto Federal
6.660, de novembro de 2008,
que classificou a mata seca do
Norte de Minas como Mata
Atlântica. Com isso, extensas
áreas, incluindo o Projeto
Jaíba, ficaram impossibilita-
das para o uso da agrope-
cuária. “Até os assentamentos
da reforma agrária estão im-
possibilitados de plantar de-
pois do decreto”, afirmou o
deputado.

Doutor Ronaldo toma posse como deputado
Ronaldo João da Silva

tomou posse como deputado
na Reunião Ordinária de Ple-
nário de ontem. A solenidade
de posse  foi realizada com a
presença de deputados e ou-
tras autoridades, além de fa-
miliares e amigos do recém-
-empossado, que adotou o
nome parlamentar de Doutor
Ronaldo. O deputado assume
a vaga aberta com a renúncia
do deputado Sebastião
Helvécio (PDT), eleito conse-
lheiro do Tribunal de Contas
de Minas Gerais e também
empossado ontem (leia na
página 8).

Doutor Ronaldo foi de-
putado na 15ª Legislatura
(2003-2007), tendo sido
eleito pelo PV, com 21.350
votos, transferindo-se para o
PDT em março de 2003. Mé-
dico e advogado, exerce a
medicina há 34 anos. Come-
çou na política em 1982,
quando foi eleito vereador
em Sete Lagoas, pelo então
MDB, do qual se desligou em
2000. Durante 14 anos, exer-
ceu três mandatos como ve-

reador (1983-88, 1989-92 e
1997-2000).
Teófilo Otoni – Também na
Reunião Ordinária, o deputa-
do Getúlio Neiva (PMDB) fez
uso da palavra pelo artigo 70
do Regimento Interno. No seu
pronunciamento, o parlamen-
tar tratou novamente da Zona

de Processamento de Expor-
tações (ZPE) que será instala-
da em Teófilo Otoni (Vale do
Mucuri). Ele fez um
retrospecto da luta pela cria-
ção dessa ZPE, que teve iní-
cio em 1983, quando ele era
prefeito do município, e que
teve um desdobramento favo-

rável com a sanção da lei fe-
deral sobre o assunto pelo pre-
sidente Lula, em 2007.
Comunicações – Ainda na reu-
nião, foi lida comunicação da
Comissão Especial da Execu-
ção das Penas no Estado in-
formando a conclusão dos seus
trabalhos.

O deputado Doutor Ronaldo (à esquerda) assume a vaga de Sebastião Helvécio, que foi para o TCE

Ricardo Barbosa
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Frente parlamentar defenderá reajuste
anual para servidor público estadual
A articulação de uma

campanha pela reapresentação
de um projeto de lei que ins-
titua uma política de reajus-
tes anuais para o servidor pú-
blico estadual será a primeira
iniciativa da Frente Parlamen-
tar em Defesa do Serviço Pú-
blico, segundo seu presiden-
te, deputado Sávio Souza Cruz
(PMDB). O parlamentar assu-
miu a presidência da frente
durante a solenidade de sua
instalação, ontem. Outros 48
deputados assinaram o reque-
rimento para instalação da
frente.

O presidente da frente
lembrou que o próprio gover-
nador apresentou o Projeto de
Lei 3.669/06, que propunha
o reajuste anual para os ser-
vidores. No final de 2006, a
proposta acabou arquivada.
“Precisamos lembrar ao gover-
nador a necessidade de
reapresentá-lo”, defendeu
Sávio Souza Cruz.

Ele descreveu de forma
dramática a situação de mui-
tos servidores estaduais, em
especial a de alguns dos que

trabalham no Departamento
de Estradas de Rodagem
(DER), e a dos servidores ad-
ministrativos da Polícia Ci-
vil, que ganham salários-
base abaixo do salário mí-
nimo. “Alguns já pensam em
se inscrever no Bolsa Famí-
lia do Governo Federal, por-
que não têm condições de
sustentar suas famílias”, cri-
ticou o deputado.

Ele ressaltou que o atual
governo já gastou R$ 300
milhões com publicidade em
um único ano, muito mais que
os R$ 900 mil gastos no go-
verno de Itamar Franco, e
questionou se o serviço pú-
blico melhorou na mesma pro-
porção. Também criticou a
situação dos servidores apo-
sentados, excluídos de bene-
fícios como o bônus que será
pago aos funcionários da ati-
va, em outubro.

As críticas foram reforça-
das pela presidente da Associa-
ção dos Funcionários Aposen-
tados do Estado (Afaemg), Ma-
ria Helena Mansur. Ela foi acom-
panhada pelo diretor do Sind-

Saúde, Romualdo Morais, que
acusou o Governo do Estado de
tentar dividir e cooptar os ser-
vidores, criando subcategorias
funcionais.

O deputado Adalclever
Lopes (PMDB), que represen-
tou na mesa os demais inte-

grantes da frente, ressaltou as
dificuldades para sua instala-
ção e cobrou do governo a
valorização do servidor. Tam-
bém acompanharam a soleni-
dade os deputados Carlin
Moura (PCdoB) e André
Quintão (PT).

NOVO CONSELHEIRO

A Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público foi instalada ontem

Ricardo Barbosa

Presidente prestigia posse no Tribunal de Contas
O Tribunal de Contas

de Minas Gerais tem novo
conselheiro. O ex-deputado

Sebastião Helvécio tomou
posse ontem em cerimônia
que teve a participação do

governador Aécio Neves e do
presidente da ALMG, deputa-

do Alberto Pinto Coelho
(PP), que compuseram a
Mesa da sessão solene no

TCE. O novo conselheiro foi
escolhido após votação dos
parlamentares na ALMG e
nomeado pelo governador

para substituir Simão Pedro
Toledo, que morreu em maio
deste ano. Vários parlamen-

tares e autoridades pres-
tigiaram a solenidade de

posse.

Willian Dias
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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

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 interesse
coletivo da Sociedade São Vicente de Paulo. Discussão em 2o turno

PL 3.441/09
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado ao município
de São João Evangelista. 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 3.480/09
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado ao município
de Itambacuri. 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 Educação,
Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas. Discussão em 1o turno

PL 3.487/09
Do deputado Zé Maia, que altera a destinação de imóvel doado pelo
Estado ao município de Santo Antônio do Monte. 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

PL 3.619/09
Do governador, que amplia o objeto social da Cemig. Discussão em 1o turno

ORDEM DO DIA

Servidores
O deputado Domingos Sávio
(PSDB) defendeu a aprovação
do Projeto de Lei (PL) 3.734/
09, do governador, que busca
regularizar a situação funcio-
nal de mais de 4 mil servido-
res do DER-MG e do Ipsemg.
De acordo com Sávio, os ser-
vidores são estáveis, pois fo-
ram contratados antes da pro-
mulgação da Constituição Fe-

deral, em 1988. Porém, segun-
do ele, parlamentares da opo-
sição e parte da imprensa es-
tariam considerando o proje-
to mais um “trem da alegria”.
Como explicou Sávio, adminis-
trações anteriores tentaram
regularizar a situação desses
servidores por meio de decre-
tos, o que criou uma situação
jurídica irregular. Por isso,
hoje, esse grupo de traba-

lhadores corre o risco de ter
a aposentadoria reduzida.
Para regularizar a situação
desses servidores definitiva-
mente, explica o parlamen-
tar, é necessária a aprovação
de um projeto de lei pela
ALMG. Nessa perspectiva, o
projeto atual prevê a
convalidação, ou seja, a con-
firmação dos decretos baixa-
dos anteriormente.

Cemig e Impostos
O deputado Weliton Prado
(PT), pronunciou-se sobre a
falta de luz em decorrência da
chuva da última segunda-fei-
ra na Região Metropolitana de
Belo Horizonte. Na opinião
dele, o apagão foi resultado
do descaso da Cemig e da fal-
ta de manutenção de seus
equipamentos. O parlamentar
afirmou que mais de 500 mil

pessoas ficaram sem luz na
RMBH – uma em cada quatro
residências. “Se isso aconte-
ce aqui, na Região Central,
imagina o que acontece no
interior?” indagou. Ele salien-
tou que a população “tem que
reivindicar” que a Cemig tome
providências e não permita
que ocorram mais apagões. O
deputado criticou também a
carga tributária em Minas Ge-

rais que, segundo ele, é pesa-
da. O parlamentar citou como
exemplo o IPVA e o ICMS do
álcool e da energia elétrica,
que têm as alíquotas mais al-
tas se comparadas a de outros
Estados. Criticou também a
chamada “indústria da multa”
na BHTrans. “Tudo é muito
caro em Minas. Desse jeito o
mineiro não aguenta: é mui-
to imposto”, concluiu.

Memorandos ilegais
O deputado Sargento
Rodrigues (PDT) cobrou do
comandante geral da Polícia
Militar, coronel Renato Vieira
de Souza, medidas contra os
atos ilegais cometidos pelo
33° Batalhão da PM de Betim.
Segundo ele, o major Alexan-
dre Costa Pinto, da 177ª Com-
panhia, está legislando por
meio de memorandos que con-

tradizem resolução baixada
pelo Comando Geral. “No dia
4/9, o comandante baixou
uma resolução; sete dias de-
pois, o major fez um memo-
rando contrariando a resolu-
ção”, afirmou. Entre as irre-
gularidades cometidas pelo
major, Rodrigues citou o fato
de o oficial estar obrigando
policiais de seu batalhão a
compensarem, nas suas folgas,

os dias de licença médica. “O
policial não tem mais o direi-
to de ficar doente?”, questio-
nou. De acordo com o parla-
mentar, memorandos, porta-
rias e notas não podem con-
trariar nem inovar o que está
previsto em leis. Sargento
Rodrigues salientou ainda a
necessidade de estabelecer em
lei a carga horária de traba-
lho dos policiais.
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9 horas
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar
proposições da comissão

9h30
• Comissão de Participação Popular (Auditório) – debater a permanên-
cia da feira que acontece às quartas-feiras na Rua Araguari, no bairro
Santo Agostinho. Convidados: prefeito de Belo Horizonte, Márcio
Lacerda; diretor-presidente da BHTrans, Ramon Victor Cesar; represen-
tante da comissão de feirantes, Washington Antônio Gomes. Requeri-
mento do deputado Duarte Bechir
• Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo (Plenarinho
IV) – discutir e votar proposições da comissão
• Educação para a Cidadania – visita de alunos da Escola Estadual
Carlos Góes, do bairro Boa Vista

10h30
• Comissão Especial do Veto Parcial à Proposição de Lei 19.257
(Plenarinho III) – eleger presidente e vice da comissão, que vai
analisar o veto à proposição que originou a nova Lei Florestal do
Estado

11 horas
• Seminário Regional Sudeste da Comissão Mista de Planos, Orçamento
Público e Fiscalização do Congresso Nacional (Teatro) – debater a
proposta do Orçamento da União para 2010 (cessão de espaço)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário) – a reunião será interrompida para a

realização da audiência pública regional da Câmara dos Deputados
sobre o novo Plano Nacional de Educação
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho I) –
discutir e votar parecer: do PL 3.238/09, do deputado Zezé Perrella,
que cria o banco de ossos para fins de transplante; e do PL 3.249/09,
do deputado Inácio Franco, que estabelece obrigação para a venda de
passagens de ônibus intermunicipais

14h15
• Comissões de Direitos Humanos e de Participação Popular (Auditó-
rio) – discutir e votar proposições da comissão

14h30
• Comissão de Administração Pública (Auditório) – debater propos-
tas de alteração do Estatuto dos Militares do Estado. Convidados:
comandante-geral da Polícia Militar, coronel Renato Vieira de Sou-
za; comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Gilvam Almeida Sá;
presidente da Associação dos Praças, subtenente Luiz Gonzaga Ri-
beiro; presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros, 1º-tenente Nelson Henriques Pires; assessor
jurídico da Associação de Servidores do Corpo de Bombeiros e da
Polícia Militar, coronel Domingos Sávio de Mendonça; presidente da
Associação dos Militares do Triângulo Mineiro, cabo João Batista de
Oliveira; presidente da Associação dos Praças do Nordeste Mineiro,
João Bosco Jardim dos Santos. Requerimento do deputado Sargen-
to Rodrigues
• Comissão de Participação Popular (Plenarinho IV) – discutir e votar
proposições da comissão

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

8h Mundo Político
8h30 Panorama (ao vivo) – Entrevista de emprego

9h Assembleia ao Vivo / Comissões
12h Assembleia Debate
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

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 / Comissão (reprise)
21h Sala de Imprensa (inédito) – Fim da crise econômica?

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

sobre a movimentação política no País

23h Memória e Poder Especial – 20 anos da Constituição – 4.ª parte

0h Plenário (reprise)
1h Panorama – Entrevista de Emprego

1h30 Repórter Assembleia
2h Encerramento


