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Triângulo Mineiro recebe hoje primeira
audiência pública de revisão do PPAG

A primeira das seis au-
diências públicas de revisão
do PPAG 2008-2011 aconte-
ce hoje em Iturama (Triângu-
lo Mineiro). O objetivo é es-
timular a população a sugerir
alterações e apresentar novas
propostas ao plano. As suges-
tões oriundas de cada reunião
serão encaminhadas às Comis-
sões de Participação Popular
e de Fiscalização Financeira e

Orçamentária. Caso aprovadas,
elas serão incorporadas ao
PPAG. A reunião acontece a
partir das 8 horas.

O PPAG estabelece os
objetivos, as metas e os in-
vestimentos da administração
pública em saúde, educação,
estradas, meio ambiente, se-
gurança pública e assistência
social. Assim como o Orçamen-
to, o PPAG é revisto anualmen-

te. Em 2009, além do encon-
tro de Iturama, a ALMG vai
realizar audiências públicas de
revisão em Itaobim, Montes
Claros, Poços de Caldas e Juiz
de Fora. Entre 4 e 6 de no-
vembro, será realizada no Ple-
nário a audiência final. Nesse
evento, serão debatidas as pro-
postas aglutinadas do interior
e as novas sugestões apresen-
tadas em Belo Horizonte.

Denúncia – A Comissão de
Direitos Humanos visita hoje,
às 9h15, o presídio de São
Joaquim de Bicas. Autor do
requerimento da visita, o de-
putado Vanderlei Miranda
(PMDB) pretende verificar as
condições de funcionamento
do presídio e apurar denún-
cias de agressões a detentos
recebidas pela comissão.
Agenda

Impasse impede ligações de
água e esgoto em Santa Luzia

Moradores do bairro São
Sebastião de Maquiné, em
Santa Luzia (RMBH), reclamam
da demora na regularização
dos terrenos, necessária para
viabilizar a ligação das redes
de água e esgoto para cerca
de 300 famílias. Na reunião de
ontem da Comissão de Meio
Ambiente, deputados defen-
deram a revisão do termo de
ajuste de conduta que impe-
de a Copasa de fazer ligações
em terrenos irregulares.
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Executivo solicita
crédito para Arsae
O Plenário recebeu,

na Reunião Ordinária de
ontem, mensagem do Exe-
cutivo com projeto de lei
para abertura de crédito
orçamentário no valor de
R$ 600 mil, para fazer fren-
te às despesas opera-

cionais da Arsae-MG. As
indicações dos três dire-
tores da agência regulado-
ra de água e esgoto con-
tinuam na pauta das reu-
niões convocadas para hoje
às 9, às 14 e às 20 horas.
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Moradores de Santa Luzia reclamam da falta da rede de água e esgoto com a Comissão de Meio Ambiente

Criminalidade
tem queda em

Barbacena
Os índices de crimina-

lidade violenta em Barbacena
(Região Central do Estado)
apresentam queda de 23%
entre janeiro e setembro des-
te ano, em comparação com o
mesmo período de 2008. Os
desafios da região são o
maior envolvimento da so-
ciedade nos conselhos comu-
nitários de segurança pública
e o aumento do tráfico de
crack. O assunto foi discutido
ontem na cidade pela Comis-
são de Segurança Pública.
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Agronegócio
resiste à

crise mundial
O agronegócio minei-

ro resiste à crise econômica
mundial, conforme dados
apresentados na reunião de
ontem da Comissão de Políti-
ca Agropecuária. O volume de
embarques internacionais cres-
ceu 32% em 2009, apesar da
pequena redução no valor das
exportações, de 4,2 bilhões
para 4 bilhões de dólares.
Página 5
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Moradores de Santa Luzia reclamam da
falta de ligações de água e rede de esgoto

A revisão do termo de
ajustamento de conduta (TAC)
de 2002, que impede que se-
jam feitas ligações de água e
esgoto em loteamentos irre-
gulares, foi defendida pelos
deputados que participaram
da audiência pública de on-
tem da Comissão de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sus-
tentável. A reunião foi solici-
tada pelo deputado Wander
Borges (PSB) para debater a
situação das 300 famílias que
vivem sem água potável em
São Sebastião de Maquiné, em
Santa Luzia (RMBH).

Para o deputado Fábio
Avelar (PSC), o TAC só deveria
ser válido para os empreendi-
mentos criados a partir da
data de publicação do termo,
ficando garantida a oferta de
serviços à população dos
loteamentos anteriores a ele.
“O objetivo do TAC é frear os
loteamentos irregulares, mas é
preciso buscar soluções para
as famílias já instaladas”, ava-
liou. Ele informou que há pelo
menos 20 bairros com o mes-
mo problema em Santa Luzia
e cerca de 100 na Região Me-
tropolitana de Belo Horizon-

te (RMBH). O deputado expli-
cou que a Copasa é impedida
por lei de fazer as ligações,
mas defendeu que cada caso
seja estudado.

Na opinião do deputa-
do Wander Borges, há no Bra-
sil um histórico de empreen-
dedores que vendem terrenos
contando com a boa fé das
pessoas e deixam que o caos
se instale, não oferecendo a
estrutura adequada. “A legis-
lação avança, mas não há pu-
nição para esses empreende-
dores”, afirmou. O parlamen-
tar acredita que o TAC firma-
do entre a prefeitura, a
Copasa e o Ministério Públi-
co (MP) não pode ser usado
para justificar a falta de
atendimento à população.
Ele acrescentou que um novo
modelo de TAC deveria pre-
ver abertura de ação civil
pública para responsabilizar
os empreendedores de lotea-
mentos irregulares.

O drama dos moradores
foi relatado pelo presidente da
Associação Comunitária Bom
Destino, Ailton Gomes da Sil-
va. Ele contou que a Copasa
transfere a responsabilidade

para o Ministério Público, e
este diz que a prefeitura pre-
cisa urbanizar a área para que
os serviços sejam oferecidos.
“Enquanto isso as crianças
tomam água contaminada e
sofrem com as diarreias”, de-
sabafou. Segundo ele, a luz
ligada no bairro foi paga pe-
los moradores com financia-
mento da prefeitura. “Há
mais de dez anos a prefeitu-
ra de Santa Luzia sabe da si-
tuação”, afirmou.

O superintendente
operacional da Copasa para
a RMBH, Clébio Antônio Ba-
tista, informou que a multa
cobrada pela Copasa para
cada ligação em empreendi-
mento irregular é de R$ 5
mil. Além disso, segundo ele,
tecnicamente essas ligações
não são simples. “Quando um
empreendimento é planeja-
do, a Copasa é procurada
logo na primeira fase de tra-
balhos”, explica. Ele acres-
centou que, havendo auto-
rização legal, a Copasa bus-
cará as soluções técnicas e
financeiras para atender os
loteamentos ainda sem rede
de água e esgoto.

Deputado pede
antecipação
de estudos

O deputado Fábio
Avelar solicitou ao represen-
tante da Copasa na reunião
de ontem da Comissão de
Meio Ambiente que a empre-
sa inicie os estudos técni-
cos para implantação do sis-
tema de água e esgoto em
São Sebastião de Maquiné
no intuito de agilizar os tra-
balhos quando o TAC for mo-
dificado. De acordo com o
parlamentar, o MP tem de-
monstrado sensibilidade
para a necessidade de revi-
são do termo de ajustamen-
to de conduta.

Vários moradores de
Santa Luzia falaram das difi-
culdades enfrentadas em São
Sebastião de Maquiné e em
outros bairros, onde não há
nem luz. Eles destacaram que
compraram seus lotes e não
são invasores. Os moradores
também cobraram o estabe-
lecimento de prazo para os
encaminhamentos necessá-
rios e criticaram a ausência
do MP e da prefeitura de
Santa Luzia na reunião.

O deputado Almir
Paraca (PT) disse que a situa-
ção dos loteamentos de San-
ta Luzia é idêntica à de um
bairro de Unaí, cuja situação
ele acompanhou de perto. O
parlamentar acrescentou que
lá a Cemig também não foi
autorizada a fazer as ligações
elétricas. O deputado federal
Mário Heringer (PDT-MG) re-
forçou a responsabilidade do
poder público com essa situ-
ação e, à frente da bancada
mineira no Congresso, assu-
miu o compromisso de pedir
recursos para a cidade no Or-
çamento de 2010.
Presenças – Deputados Fá-
bio Avelar (PSC), presidente;
Almir Paraca (PT), Gil Pereira
(PP) e Wander Borges (PSB).

O impedimento às ligações de água em loteamentos irregulares preocupa a Comissão de Meio Ambiente

Guilherme Bergamini
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Região de Barbacena tem índices de
violência inferiores aos do Estado

A 13ª Região Integrada
de Segurança Pública (RISPs),
com sede em Barbacena, apre-
senta redução de indicadores
de violência e tem taxas de
criminalidade inferiores às do
Estado. Apenas 19% dos ho-
micídios cometidos na região,
entre janeiro e setembro des-
te ano, contra 70% no Esta-
do, estão relacionados às dro-
gas. Motivos fúteis, como de-
savenças e brigas, respondem
por 53% dos casos, e motivos
passionais por 12,5%. Os da-
dos foram apresentados ontem
em audiência da Comissão de
Segurança Pública, realizada
na Câmara Municipal de
Barbacena. O objetivo era co-
nhecer o trabalho de inte-
gração das Polícias Militar e
Civil na Região Central.

Participaram os deputa-
dos João Leite (PSDB), presiden-
te da comissão, e a deputada
Maria Tereza Lara (PT), vice-pre-
sidente, autores do requerimen-
to também assinado por Rômulo
Veneroso (PV) e Tenente Lúcio
(PDT). Apesar da redução das
taxas de criminalidade, os
debates revelaram que ainda
são desafios para a região a
maior participação da socie-
dade nos conselhos de se-
gurança pública, a melhoria
das condições do sistema
prisional e o combate ao trá-
fico de crack, em crescimen-
to na 13ª RISP, que abran-
ge 61 municípios e tem qua-
se 840 mil habitantes.

 O deputado João Leite
destacou que essa foi a quar-
ta das 17 reuniões em cidades
mineiras que são sedes de Re-
giões Integradas de Seguran-
ça Pública e defendeu que as
instituições relacionadas à re-
cuperação de dependentes, as
escolas e as famílias também se
unam às ações integradas das
polícias. A deputada Maria Te-
reza Lara destacou que a re-
cente exigência legal de que
toda penitenciária venha a ter
um defensor público vai contri-
buir para a melhoria do sistema.

Crimes violentos caíram 23% em 2009
O comandante da 13ª

RISP, coronel José Eduardo da
Silva, apresentou uma série
de números, mostrando, en-
tre outros, que o índice de
crimes violentos na região
caiu 23% de janeiro a setem-
bro deste ano, em relação a
2008. Foram 540 casos, ou
64 ocorrências por 100 mil
habitantes, quase quatro ve-
zes menos que a média do
Estado, de 233,97 crimes
por 100 mil habitantes. A
RISP de Barbacena é forma-
da por três Áreas de Coorde-
nação Integrada de Seguran-
ça Pública (Acisps) – Barba-
cena, Coronel Fabriciano e São
João del-Rei –, sendo que a
Acisp de Barbacena  lidera em
criminalidade violenta.

Já quanto a crimes con-
tra o patrimônio, como assal-
tos e roubos, o coronel reve-
lou que a queda foi de 30%,
entre 2007 e 2008, e de
17,5%, entre 2008 e 2009,
até setembro. Foram 51,46
ocorrências por 100 mil ha-
bitantes neste ano, ou 432
casos, contra a média de
195,48 por 100 mil habitan-

tes no Estado. Barbacena tam-
bém lidera esse ranking entre
as áreas de coordenação da
13ª RISP. Sobre os homicídi-
os, o comandante disse que
os 32 casos ocorridos no pe-
ríodo foram elucidados. Ele
admitiu, porém, um aumento
de 10% no número de casos
neste ano, com três casos a
mais que em 2008.

“Embora nos preocu-
pem, porque envolvem perdas
de vidas e sofrimento, os nú-
meros são baixos”, frisou o
comandante antes de ressal-
tar que a taxa de 3,81 homi-
cídios por 100 mil habitantes
representa um terço da média
do Estado, de 12,6 por 100
mil habitantes. A Acisp de São
João del-Rei lidera em taxas
de homicídios.

Já o chefe do 13º De-
partamento de Polícia Civil de
Barbacena, Pedro Antônio
Mendes Loureiro,  destacou
as metas e estratégias de
ação integrada, entre as quais
a redução das ocorrências de
furtos e roubos até o final do
ano e a ênfase no policiamen-
to-referência, que consiste

em destacar policiais que se-
rão referência para determina-
do bairro na prevenção e no
combate à criminalidade.

Projeções feitas pelo
comandante da 13ª RISP, para
mostrar que a região vai che-
gar a 2023 em posição ainda
mais confortável em relação ao
Estado, provocaram debate
na audiência. A deputada
Maria Tereza Lara destacou a
integração positiva das po-
lícias na região, mas alertou
que os números não podem
gerar comodismo. “Não po-
demos descansar enquanto
houver um só homicídio”,
disse, defendendo maior par-
ticipação da sociedade or-
ganizada nas ações de com-
bate à violência.

O vice-prefeito de Bar-
bacena, Edson Resende, e o pre-
sidente da Câmara, vereador
Ronaldo Braga, comemoraram
os dados positivos, mas en-
dossaram as preocupações com
o comodismo.
Presenças – deputado João
Leite (PSDB), presidente, e
deputada Maria Tereza Lara
(PT), vice-presidente.

 Dados sobre violência foram apresentados durante audiência da Comissão de Segurança Pública

Guilherme Dardanhan
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CCJ apresenta substitutivo a projeto
de subsídio para agricultura irrigada
A Comissão de Consti-

tuição e Justiça emitiu ontem
parecer pela constitucio-
nalidade, juridicidade e lega-
lidade do PL 3.353/09, do
deputado Gil Pereira (PP). Ori-
ginalmente, a proposição de-
termina que o Instituto de
Gestão das Águas (Igam) con-
ceda outorga de água subsi-
diada para os consumidores
rurais de baixa renda da re-
gião mineira da Superinten-
dência do Desenvolvimento
do Nordeste (Sudene) e do
Instituto de Desenvolvimen-
to do Norte e Nordeste de
Minas Gerais (Idene).

O PL 3.353/09 tem por
objetivo adequar as taxas co-
bradas pelo Igam à realidade
dos produtores rurais da re-
gião da Sudene/Idene, uma
vez que a carência de recur-
sos nessas regiões é notória,
segundo o autor do proje-
to. Em sua justificativa, o
deputado Gil Pereira lembra
que o valor da taxa de ou-
torga de água cobrado pelo
Igam foge da realidade da
população rural da região do
semiárido. O texto visa be-
neficiar pequenos, médios e
microprodutores.

O subsídio seria de:
100%, para outorga de poços
tubulares que servem às as-
sociações de pequenos pro-
dutores e para poços tu-
bulares e águas superficiais
que tenham exclusiva desti-
nação para uso humano,
dessedentação de animais e
uso público; 80%, para ou-
torga a pequenos e mi-
croprodutores irrigantes que
tenham na agricultura sua
principal fonte de renda;
70%, para outorga dos mé-
dios produtores rurais.

A classificação dos usuá-
rios deverá ser feita pelos sin-
dicatos de trabalhadores ru-
rais, pelo Instituto Nacional
de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) e pela Secre-
taria Municipal ou Estadual de
Agricultura. O projeto deter-
mina ainda que os custos do

subsídio correrão por conta
do Fundo Estadual de Comba-
te à Pobreza.

O parecer do deputado
Gustavo Valadares (DEM) é
pela aprovação do projeto na
forma do substitutivo nº 1. O
relator destacou que os peque-
nos produtores rurais já rece-
bem tratamento diferenciado
do Conselho Estadual de Re-
cursos Hídricos desde 2001 e
salientou que a legislação
existente já contempla os
principais objetivos do pro-
jeto. Por isso, optou por apre-
sentar o substitutivo para al-
terar lei já existente.

 O substitutivo, assim,
modifica a Lei 13.199, de
1999, com o acréscimo de
parágrafo único ao artigo 41.
O parágrafo determina que “na
definição dos valores cobra-
dos a título de outorga de
direito de recursos hídricos,
será concedido tratamento
diferenciado que beneficie
os microprodutores, peque-
nos e médios agricultores
rurais dos municípios que
integram a área de abrangên-
cia do Idene e da Sudene”.

Restrição a embalagem
plástica recebe emendas

O PL 3.717/09, do depu-
tado Arlem Santiago (PTB), re-
cebeu as emendas de 1 a 3 na
reunião de ontem da CCJ. Origi-
nalmente, o projeto visa proibir
o uso de embalagens plásticas
para o acondicionamento de be-
bidas, alimentos e cosméticos,
substituindo-as pelas embala-
gens de plástico biodegradável,
obtidas a partir do uso do ba-
gaço de cana-de-açúcar. O au-
tor do projeto justifica que as
embalagens plásticas tradicio-
nais mostram-se potencialmen-
te danosas quando descartadas,
pois podem levar dezenas de
anos para se decomporem no
meio ambiente.

O parecer do deputado
Delvito Alves (PTB), lido pelo
deputado Sebastião Costa
(PPS), aponta algumas in-
constitucionalidades, por isso
foram apresentadas três emen-
das. A nº 1 suprime o  pará-
grafo único do artigo 1º da
proposição, uma vez que não

compete ao Estado estipular
o tipo de embalagem a ser uti-
lizado pelo fornecedor do pro-
duto. A emenda nº 2 suprime
o artigo 3º, que prevê a regu-
lamentação da lei. E a emen-
da nº 3 acrescenta artigo pe-
nalizando os fornecedores que
descumprirem a lei.
Requerimento – A comissão
aprovou requerimento do de-
putado Sargento Rodrigues
(PDT) para envio de ofício ao
Conselho da Justiça Federal,
ao Tribunal Regional Federal
da 1ª Região e ao Foro da Jus-
tiça Federal de 1º Grau em Mi-
nas Gerais, visando à criação de
varas da Justiça Federal nos
municípios mineiros, especial-
mente em Contagem e Betim.
Presenças – Deputados
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB),
pres idente;  Padre João
(PT), Sebastião Costa (PPS),
Domingos Sávio (PSDB),
Ademir Lucas (PSDB) e Gus-
tavo Valadares (DEM).

Na reunião de ontem da Comissão de Constituição e Justiça, os deputados analisaram dois projetos

Lia Priscila
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Agronegócio mineiro teve superávit
comercial de US$ 5,5 bilhões em 2008

Em 2008, o setor agro-
pecuário de Minas Gerais ex-
portou US$ 5,86 bilhões,
importando apenas US$ 306
milhões em insumos agríco-
las. Essa grande contribuição
do agronegócio mineiro
para o superávit comercial
do Brasil é uma das conclu-
sões do debate realizado
ontem pela Comissão de Po-
lítica Agropecuária. Deputa-
dos, representantes gover-
namentais e empresariais co-
braram investimentos e aten-
ção proporcionais à riqueza
gerada pelo setor.

Os dados apresentados
estão no “Panorama do Comér-
cio Exterior do Agronegócio
de Minas Gerais”, publicação
do Governo do Estado que
analisa carências e pontos
fortes do setor, retratando
sua evolução de 2003 a
2008. É resultado de um tra-
balho conjunto das Secreta-
rias de Estado de Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimen-
to e de Desenvolvimento Eco-
nômico, além da Central
Exportaminas, órgão estadual
de incentivo às exportações.

De acordo com os par-
ticipantes do debate, a pu-
blicação aponta outras con-
clusões importantes: resis-
tência do agronegócio aos
efeitos da crise econômica
mundial; necessidade de me-

lhorar a infraestrutura adua-
neira e de transportes para
exportação; e necessidade de
agregar valor aos produtos
exportados. A reunião acon-
teceu a requerimento dos de-
putados Vanderlei Jangrossi
(PP), presidente da comissão,
Antônio Carlos Arantes (PSC)
e Chico Uejo (PSB).

Os dados oficiais mos-
tram que o café representou
51,6% do valor exportado em
2008 pelo agronegócio minei-
ro, seguido pela carne
(11,5%) e pelos produtos flo-
restais (10,8%), especialmen-

te madeira e celulose. Ao mes-
mo tempo que mostra a força
do café, também aponta con-
centração excessiva em um
único produto, que também é
quase totalmente exportado
sem nenhum beneficiamento.
É o caso de 98,4% do café
exportado e 76% da carne.
Jangrossi frisou que menos de
10% da renda gerada pelo café
fica no Brasil.

Antônio Carlos Arantes
disse que Minas, se fosse um
País, seria o 2º maior produ-
tor mundial de café. Ele rela-
tou que, em recente encontro

internacional, outros países
cobraram do Brasil uma polí-
tica de defesa do produtor.
“Se o Governo Federal não faz,
Minas poderia fazer”, sugeriu.
O deputado Domingos Sávio
(PSDB) disse que os dados da
publicação mineira mostram
o papel importante do agro-
negócio para a economia na-
cional. “O agronegócio não é
o inimigo, ele salva a econo-
mia brasileira”, defendeu. O
deputado Carlos Gomes (PT),
por sua vez, também elogiou
o trabalho realizado pelo Go-
verno do Estado.

Agropecuária resistiu melhor à crise mundial
Apesar de ter sido pre-

judicado pela crise econô-
mica internacional, o agro-
negócio mineiro apresentou
resistência e recuperação
muito maiores que a econo-
mia em geral. Entre janeiro
e setembro de 2008, o valor
exportado pelo setor foi de
US$ 4,2 bilhões.

Em 2009, de acordo com
o superintendente de Política
e Economia Agrícola da Se-
cretaria de Agricultura, João
Ricardo Albanez, o valor caiu

para US$ 4 bilhões no mes-
mo período. Porém, a redu-
ção das exportações em ge-
ral foi muito maior, caindo
de US$ 18,6 bilhões para
US$ 14,1 bilhões.

O volume exportado,
segundo Albanez, também
cresceu 32% em 2009, mes-
mo com a crise. Apesar disso,
a receita caiu 3%, em função
da queda dos preços. Em
2008, Minas foi responsável
por 8,2% dos produtos
agropecuários exportados pelo

Brasil. O coordenador de Co-
mércio Exterior da Secretaria
de Desenvolvimento Econômi-
co, Accacio Ferreira dos San-
tos Júnior, disse que o
percentual deve ser bem maior,
uma vez que boa parte da pro-
dução mineira é escoada por
meio de outros Estados.
Logística – O coordenador da
Assessoria Técnica da Faemg,
Pierre Santos Vilela, apresen-
tou algumas diretrizes que
poderiam alavancar as expor-
tações do setor. “O custo

logístico mineiro é altís-
simo”, queixou-se, cobrando
investimentos em infraes-
trutura. Ele lembrou que mui-
to da produção de frutas do
Jaíba tem que ser exportado
por meio da Bahia, enquanto
a produção do Triângulo passa
por São Paulo.
Presenças –  Deputados
Vanderlei Jangrossi (PP), pre-
sidente da comissão; Antô-
nio Carlos Arantes (PSC),
Carlos Gomes (PT) e Domin-
gos Sávio (PSDB).

A Comissão de Política Agropecuária discutiu a importância do agronegócio para a economia mineira

 Lia Priscila
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Metrô
A mobilidade urbana em Belo
Horizonte e na Região Metro-
politana foi tema do deputa-
do Ivair Nogueira (PMDB).
Segundo ele, as obras do me-
trô estão paradas desde a dé-
cada de 80, e as dificuldades
em conseguir recursos evi-
denciam que não estarão
prontas até a Copa de 2014.
O parlamentar criticou as de-

ficiências na Linha 1, que liga
Contagem a Venda Nova, e dis-
se que as obras da Linha 2,
que liga a região do Barreiro
aos hospitais, “ainda estão
engatinhando”. De acordo
com o deputado, há rumores
de que o projeto do metrô
que ligaria a Savassi à
Pampulha seria priorizado por
causa da Copa. “Isso é um
despropósito. É uma obra im-

portante, mas é uma injusti-
ça com as outras regiões”,
ponderou. O deputado acre-
dita que a solução para a mo-
bilidade podem ser os trens
metropolitanos. Para ele, o
projeto sairia mais barato e
poderia aproveitar as linhas de
trem que estão desativadas.
Em aparte, o deputado Gus-
tavo Valadares (DEM) concor-
dou com o colega.

IPTU
O aumento do IPTU em Belo
Horizonte, previsto para
2010, foi tema do pronun-
ciamento do deputado Délio
Malheiros (PV). Segundo
ele, o reajuste poderá che-
gar a 180% para quem mora
na Região Centro-Sul da Ca-
pital. Ele disse que a justifi-
cativa do prefeito Márcio são

as obras realizadas na região.
O parlamentar afirmou que o
prefeito, ao propor esse au-
mento, não teve noção do
peso negativo que isso teria
para a classe média. “Alguém
que pagava R$ 1 mil de IPTU
passará a pagar R$ 2,8 mil”,
declarou. Malheiros afirmou
que um manifesto com 25 mil
assinaturas seria entregue

para o prefeito Márcio
Lacerda. De acordo com o
deputado, esse aumento po-
derá gerar mais inadim-
plência na cidade e deixar a
Justiça ainda mais “atordoa-
da” de processos. Em aparte,
os deputados Doutor Viana
(DEM) e Vanderlei Miranda
(PMDB) deram parabéns ao
colega pelo pronunciamento.

Ipsemg e DER
O deputado Vanderlei Mi-
randa (PMDB) cobrou me-
lhorias salariais para os apo-
sentados do Instituto de
Previdência dos Servidores
do Estado de Minas Gerais
(Ipsemg) e para os funcio-
nários do Departamento de
Estradas de Rodagem (DER).
De acordo com ele, os apo-

sentados do Ipsemg não têm
aumento sa lar ia l  desde
1995. O parlamentou leu um
e-mai l  que recebeu de
Giovanni Myrrha Krauss, fi-
lho de um aposentado da
instituição, que dizia que
os vencimentos dos inativos
estão defasados, pois já
ocorreram vários aumentos
no piso salarial brasileiro e

em taxas de luz, água e te-
lefone. Vanderlei Miranda
disse ainda que os funcio-
nários do DER não são valo-
rizados. Segundo ele, pro-
fissionais com mais de 20
anos de carreira estão rece-
bendo salários entre R$ 500
e R$ 600. “O Governo do Es-
tado precisa se sensibilizar
para estas questões”.

Transporte Intermunicipal
O deputado Weliton Prado
(PT) falou sobre as licitações
do transporte intermuni-
cipal no Estado. Segundo
ele, o setor não tem sido
conduzido de forma trans-
parente. O parlamentar afir-
mou que é necessário soli-
citar ao Departamento de
Estradas de Rodagem (DER)
os seguintes dados: quantas

empresas operam em Minas,
quais são essas empresas,
quais trechos percorrem e
quais os critérios utilizados
para conceder essas licitações
e para prorrogá-las. O depu-
tado citou o PL 101/2007,
elaborado por ele, que regu-
lamenta os procedimentos
para o reajuste da base
tarifária para o transporte co-
letivo rodoviário intermuni-

cipal de passageiros no Esta-
do. Prado afirmou que o va-
lor das passagens intermuni-
cipais em Minas é mais alto do
que o de outros Estados do País.
“A passagem de Belo Horizonte
a Uberlândia é mais cara que a
passagem de Uberlândia a
Brasília, que é trecho interes-
tadual”, declarou. Em aparte, o
deputado Paulo Guedes (PT)
concordou com o colega.

PPAG
O deputado André Quintão
(PT) comentou que terá iní-
c io a revisão do Plano
Plurianual de Ação Governa-
mental (PPAG) para 2010.
Ele convidou a sociedade
para participar das audiên-
cias públicas que vão dis-
cutir o projeto. De acordo
com o parlamentar, desde
2003, a ALMG, em parceria

com a Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão,
realiza audiências para es-
timular a população a su-
gerir alterações e a apre-
sentar novas propostas ao
PPAG durante a rev isão
anual. Quintão ressaltou
que já foram introduzidas
526 emendas populares no
orçamento do Estado. Ele
sa l i en tou  que  p ro je tos

como o Proacesso e o Sis-
tema Único da Assistência
Social  surgiram a partir do
PPAG. O deputado comuni-
cou  que  a s  aud iênc i a s
acontecerão em Iturama,
Itaobim, Montes Claros,
Poços de Caldas e Juiz de
Fora. Entre os dias 4 e 6
de novembro, será realiza-
da a audiência final no Ple-
nário da ALMG.
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Reuniões Extraordinárias (9 e 20 horas)
Destinam-se à apreciação da mesma pauta da Reunião Ordinária.

Reunião Ordinária (14 horas)
Indicações

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

Veto Parcial à Proposição de Lei 19.257
Que altera a Lei Florestal do Estado. Discussão em turno único (faixa
constitucional)

PL 3.679/09
Do governador, que autoriza o Estado a contratar empréstimo com o
Banco Mundial. Votação em 1o turno (urgência)

ORDEM DO DIA

Pedido de abertura de crédito para a
Arsae é recebido na Reunião Ordinária

O Plenário recebeu on-
tem mensagem do governador
em exercício, Antonio Augusto
Anastasia, com projeto de lei
autorizando abertura de cré-
dito para a Agência Regulado-
ra de Serviços de Abastecimen-
to de Água e Esgotamento Sa-
nitário (Arsae-MG).

Segundo o documento,
lido na Reunião Ordinária, o
crédito de R$ 600 mil vai
viabilizar o atendimento a des-
pesas com pessoal e encargos
sociais da entidade. O proje-
to, que recebeu o número
3.863/09, autoriza também o
Executivo a compatibilizar,
no Plano Plurianual de Ação
Governamental (PPAG) 2008-
-2011, as alterações decorren-
tes da criação da unidade or-
çamentária correspondente à
agência reguladora.

A Arsae-MG foi criada
recentemente com a Lei
18.309, de 2009, cujo proje-
to tramitou na ALMG gerando
polêmica entre a situação e a
oposição, que era contra a cri-
ação da entidade. A autarquia
tem a missão de fiscalizar e ori-
entar a prestação dos serviços
públicos de abastecimento de
água e de esgotamento sani-
tário, além de autorizar o rea-
juste e a revisão de tarifas.

Atualmente, estão na
pauta para serem votadas em
Plenário as indicações de
Octávio Elísio Alves de Brito,
Antônio Maurício Fortini e
Teodoro Alves Lamounier para
os cargos de diretores da
agência. Os três já foram sa-
batinados por uma comissão
especial, que, depois de ho-
ras de debate, recomendou a
aprovação das indicações.
Advocacia – Também foi rece-
bida ontem a mensagem com

projeto alterando a Lei 18.017,
de 2009, que cria a Gratifica-
ção Complementar de Produti-
vidade (CGP) na carreira da Ad-
vocacia Pública do Estado.

Tal lei determina que a
CGP seja concedida apenas no
mês em que os honorários ra-
teados para cada procurador
forem inferiores a R$ 5 mil. De
acordo com o PL 3.864/09,
no mês em que cada procura-

dor ganhar mais do que R$ 5
mil, o excedente, até o limite
de R$ 300 brutos, permane-
cerá numa conta bancária es-
pecífica. Atualmente, a Advo-
cacia Geral do Estado (AGE)
tem 390 profissionais.
Permuta – A terceira mensa-
gem encaminhada pelo Execu-
tivo contém mensagem com
projeto de lei que autoriza o
Poder Executivo a permutar

um imóvel em Uberaba com a
Associação Brasileira dos
Criadores de Zebu (ABCZ). O
imóvel do Estado tem 750 m2;
o da ABCZ, 729 m2. Ambos fi-
cam no bairro São Benedito,
inseridos no Parque de Expo-
sição Fernando Costa. A ABCZ
pretende usar a área pleitea-
da para ampliação das insta-
lações do parque; o Estado re-
ceberá uma área livre.

Revitalização do São Francisco
O deputado Almir Paraca

(PT) foi à tribuna para falar
sobre os projetos de revi-
talização da Bacia do São
Francisco. Ele lembrou que o
presidente Lula vem a Minas
Gerais hoje para tratar do as-
sunto e pediu envolvimento
da sociedade civil organizada
para a despoluição dos rios.

O parlamentar destacou
ainda o 2º Encontro dos Par-
ceiros do Vale do Urucuia,
evento encerrado na última

segunda-feira em Arinos (No-
roeste de Minas), no qual hou-
ve debates, palestras, divul-
gação de projetos de desen-
volvimento sustentável e uma
série de atividades culturais.

Almir Paraca cobrou ain-
da agilidade na execução do
programa de eletrificação ru-
ral Luz para Todos. “Mais de
125 mil famílias ainda não
foram atendidas. E não há ar-
gumentos que convençam es-
sas pessoas sobre o motivo do

atraso do programa”, afirmou.
O deputado leu comu-

nicado da direção da Cemig
informando que, na fase 1 do
projeto, 190 mil domicílios
foram atendidos e que, na fase
2, outros 55 mil o serão. “Ain-
da assim, essa manifestação
da empresa é vaga. Ainda não
temos segurança para passar-
mos informações concretas
sobre o Luz para Todos àqueles
que nos cobram uma defini-
ção”, completou.

Deputados na Reunião Ordinária de Plenário de ontem, quando foram recebidas três mensagens

 Willian Dias
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ORDEM DO DIA (continuação)

9 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Audiência Pública de Revisão do PPAG (Iturama) – abertura
com  o presidente da ALMG, deputado Alberto Pinto Coelho; o
prefeito de Iturama, Cláudio Tomaz de Freitas; o presidente da
Câmara Municipal, Dijalme José de Queiroz; a secretária de Esta-
do de Planejamento e Gestão, Renata Vilhena; o relator do
PPAG, deputado Zé Maia; e o presidente da Comissão de Partici-
pação Popular, deputado André Quintão

9h15
• Comissão de Direitos Humanos (São Joaquim de Bicas) – visita às
instalações do presídio de Bicas I, para verificar suas condições de
funcionamento. Requerimento do deputado Vanderlei Miranda

9h30
• Audiência Pública de Revisão do PPAG (Iturama) – avaliação e
perspectivas do PPAG 2008-2011, com o subsecretário de Estado
de Planejamento e Orçamento, Thiago Toscano
• Comissão de Saúde (Plenarinho I) – discutir e votar parecer
sobre: o PL 3.586/09, do deputado Ruy Muniz, que institui a
política estadual de saúde do homem; e a subemenda apresenta-
da em Plenário ao PL 2.366/08, que obriga clínicas e hospitais
conveniados com o SUS a afixarem placa informando ao público
sobre o atendimento gratuito

10 horas
• 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 dez projetos, entre os quais: em
2o turno, o PL 3.679/09, do governador, que autoriza o Estado a
contratar empréstimo com o Bird; o PL 2.123/08, do deputado
Walter Tosta, que amplia a isenção de IPVA para portadores de
deficiência; e o PL 3.255/09, do governador, que cria a Funda-
ção Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa
Aplicada em Águas

10h15
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I) – discutir e votar
proposições que dispensam a apreciação do Plenário

10h30
• Audiência Pública de Revisão do PPAG (Iturama) – grupos de trabalho
• Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
(Plenarinho II) – discutir e votar proposições que dispensam a
apreciação do Plenário

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social (Plenarinho
I) – discutir e votar parecer sobre o PL 3.506/09, do deputado
Leonardo Moreira, que obriga hotéis e motéis a adaptarem suas
instalações para garantir o acesso de portadores de deficiência
• Comissão de Redação (Plenarinho II) – discutir e votar pareceres
em fase de redação final
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho
IV) – discutir e votar parecer sobre o PL 3.528/09, do deputado
Carlos Gomes, que dispõe sobre a instalação de sanitários nos pos-
tos de pedágio das rodovias estaduais

15 horas
• Audiência Pública de Revisão do PPAG (Iturama) – plenária final
• Comissão de Cultura (Plenarinho II) – discutir e votar proposições
que dispensam a apreciação do Plenário
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho III) –
discutir e votar proposições que dispensam a apreciação do Plenário
• Comissão Especial do Pré-Sal (Auditório) – discutir e votar pro-
posições da comissão
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho I) – discutir e votar
parecer sobre emendas de Plenário do PL 3.619/09, do governador,
que altera a razão social da Cemig

20 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)

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

8h Mundo Político
8h30 Panorama (ao vivo) – Cultura Yorubá

9h Assembleia ao Vivo – Reunião Extraordinária de Plenário

12h Memória e Poder – Depoimento do jurista Dalmo Dallari

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) – Cultura Yorubá

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 (inédito) – IPTU e Desenvolvimento Social

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

sobre a movimentação política no País

23h Plenário (reprise)
1h Panorama – Cultura Yorubá

1h30 Repórter Assembleia
2h Memória e Poder – Dalmo Dallari

2h45 Ciclo de Debates 20 anos da Constituinte Mineira

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

PL 1.309/07
Do deputado Sargento Rodrigues, que assegura tratamento isonômico a
portadores de deficiência na aquisição de veículos com isenção de ICMS.
Discussão em 2o 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 2o turno

PL 1.398/07
Do deputado Dinis Pinheiro, que dispõe sobre a adaptação de veículos
de autoescolas. Discussão em 1o turno

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

PL 3.368/09
Do deputado João Leite, que obriga a afixação de cartazes nos postos de
combustível informando a diferença percentual de preços entre o álcool
e a gasolina. Discussão em 1o turno


