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Consórcio intermunicipal de saúde é
tema de audiência no Jequitinhonha
A Comissão de Saúde se

reúne hoje em Jacinto (Vale
do Jequitinhonha) para deba-
ter a implantação do progra-
ma de transporte sanitário e
o fortalecimento do consór-
cio intermunicipal de saúde
da região. A audiência co-
meça às 11 horas, e atende

a requerimento do deputado
Carlos Pimenta (PDT).

O consórcio de saúde
permite que os municípios de
menor porte tenham acesso a
especialidades que uma única
cidade pequena não teria con-
dições de estruturar sozinha.
A atuação conjunta dos mu-

nicípios permite o contorno
de problemas como escassez
de profissionais e diminuição
de custos operacionais.

Já a Comissão Extraor-
dinária de Integração do Par-
lamento do Mercosul recebe
hoje autoridades do Uruguai,
Paraguai e Argentina para dis-

cutir a organização do setor
turístico nos países integrantes
do bloco e as perspectivas de
maior integração entre esses
países e Minas Gerais, no que diz
respeito às políticas voltadas
para o turismo. A reunião está
marcada para as 14h30, no
Plenarinho II. Agenda

Plenário aprova indicações
para diretoria da Arsae-MG

O Plenário aprovou, na
Reunião Extraordinária realiza-
da ontem de manhã, as indica-
ções de Octávio Elísio Alves de
Brito, Antônio Maurício Fortini
e Teodoro Alves Lamounier para

a diretoria da Arsae-MG. Na mes-
ma reunião, os deputados man-
tiveram o Veto Parcial à Propo-
sição de Lei 19.257, que trata
da política florestal do Estado.
O PL 1.309/07, do deputado

Sargento Rodrigues (PDT), que
autoriza isenção de ICMS na aqui-
sição de automóveis por repre-
sentantes legais de deficientes
menores de 18 anos, foi aprova-
do em 2o turno. Páginas 7 e 8

Guerra fiscal
prejudica o
Triângulo
A primeira audiência

púb l i c a  d e  r e v i s ão  do
PPAG, realizada ontem em
Iturama, reuniu mais de
100 pessoas de 13 muni-
cípios do Triângulo Minei-
ro. Uma das principais re-
clamações da região diz
respeito à guerra fiscal,
que tem causado a trans-
ferência de empresas da re-
gião para os Estados vizi-
nhos de Mato Grosso do
Sul, São Paulo e Goiás. A
alíquota de ICMS sobre o
álcool em Minas é de 18%,
enquanto o Mato Grosso
do Sul não cobra imposto
sobre o produto. Entre as
reivindicações apresenta-
das na reunião, estão a pa-
vimentação de estradas e
a  imp l an t a ç ão  de  um
campus avançado da Uemg
no Pontal do Triângulo.
Página 2

Criação da
HidroEx já
está em
2o turno

no Plenário
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Comissão
constata

irregularidades
no presídio
de Bicas I
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Parecer sobre
emendas a
projeto da

Cemig ficou
para hoje

Página 6

Política de
assistência

a epilépticos
é vetada

parcialmente
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O Plenário manteve o Veto Parcial à Proposição de Lei 19.257, que dispõe sobre política florestal

 Guilherme Dardanhan
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Triângulo Mineiro reclama da evasão de
empresas em função da guerra fiscal
Mais de 100 pessoas de

13 municípios do Triângulo
Mineiro participaram ontem
em Iturama da audiência pú-
blica de revisão do Plano
Plurianual de Ação Governa-
mental (PPAG) 2008-2011. A
reunião foi a primeira das cin-
co previstas para o interior do
Estado. As sugestões apresen-
tadas nas reuniões serão en-
caminhadas às Comissões de
Participação Popular e de Fis-
calização Financeira e Orça-
mentária e, se aprovadas, se-
rão incorporadas ao PPAG.

O vereador Nilo Cláudio
da Costa Pádua resumiu as
principais demandas de
Iturama e região. Ele reclamou
da guerra fiscal, que vem pre-
judicando especialmente o Tri-
ângulo Mineiro pela proximi-
dade com outros Estados. Ci-
tou o exemplo do álcool, que
em Minas tem alíquota de
ICMS de 18%, enquanto São
Paulo aplica 12% e o Mato
Grosso do Sul não tributa esse
produto. O vereador lamentou
o fechamento de 1.500 pos-
tos de trabalho, principal-
mente na indústria de con-
fecções na cidade, e que mi-
graram principalmente para o
interior de São Paulo.

O deputado Zé Maia
(PSDB), presidente da Comis-
são de Fiscalização Financei-
ra e Orçamentária, valorizou o
pioneirismo do Legislativo
mineiro, “primeiro no Brasil a
criar uma Comissão de Parti-
cipação Popular e a fazer uma
discussão ampla do PPAG”. Ao
ler o discurso do presidente
da ALMG, deputado Alberto
Pinto Coelho (PP), Zé Maia
destacou que “a revisão anual
tem como objetivo adequar o
plano ao atual contexto eco-
nômico e social, já que o di-
namismo da realidade desafia
o planejamento”.

O presidente da Comis-
são de Participação Popular,
deputado André Quintão (PT),
lembrou que, desde 2003, a
ALMG vem adotando essa for-

ma diferente de ouvir a po-
pulação sobre as políticas
públicas do Estado. “No iní-
cio, muita gente não acredi-
tava no processo, achavam
que íamos discutir o varejo:
asfalto para uma rua, telhado
para escola”, disse ele.
Quintão explicou que para o
Orçamento de 2010 estão pre-
vistos recursos de R$ 5,311
bilhões somente para os pro-
jetos estruturadores, com um
total de investimentos de mais
de R$ 10 bilhões.

 “A proposta orçamentá-
ria para 2010 foi totalmente
elaborada em consonância
com o PPAG”, afirmou a dire-
tora central de Planejamento,
Programação e Normas da
Seplag, Aline Martins Ribeiro
Tavares. Ela enfatizou o fato
de o Governo do Estado, ape-
sar de ter sua arrecadação re-
duzida em cerca de R$ 2 bi-
lhões em função da crise, ter
ampliado a participação dos
projetos estruturadores nos
recursos do orçamento (8,9%
a mais que no ano passado).

A primeira audiência pública de revisão do PPAG 2008-2011 foi realizada ontem em Iturama

 Alair Vieira

Região reivindica
unidade da Uemg

Logo após as exposições iniciais, foi aberto es-
paço para tratar dos seis projetos estruturadores
priorizados para a audiência no Triângulo Mineiro. As
principais sugestões apresentadas pelos participantes
da reunião de ontem em Iturama são as seguintes:

• implantação de campus avançado gratuito
da Uemg na região;

• aumento do número de vagas para o Progra-
ma de Educação Profissional (PEP) em Iturama;

• inclusão de telecentros nas unidades das
Apaes de Minas;

• criação de unidade do Minas Fácil em
Iturama;

• pavimentação da MG-255 até a Vila Coquei-
ros, em Itapagipe, e do trecho de Alexandrita à ro-
dovia que liga a Limeira do Oeste;

• implantação da terceira faixa na rodovia que
liga o trevo de Iturama à Usina Coruripe;

• construção de um presídio para detentos das
comarcas de Iturama, Itapagipe e Campina Verde;

• construção de um batalhão da Polícia Militar;
• recursos para a implantação do conselho tu-

telar de Iturama.
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Criação da Fundação HidroEx já está
pronta para o Plenário em 2o turno

O Plenário já pode ana-
lisar, em 2º turno, a proposi-
ção que cria a Fundação Cen-
tro Internacional de Educa-
ção, Capacitação e Pesquisa
Aplicada em Águas (HidroEx).
O Projeto de Lei (PL) 3.255/
09, do governador, que trata
do assunto, passou ontem
pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária,
logo depois de ser votado em
Plenário em 1o turno (leia na
página 8). A fundação será
voltada para a capacitação de
recursos humanos, a promo-
ção de ações educativas, a
construção de banco de da-
dos e a prestação de serviços
de interesse público.

O relator do PL 3.255/
09, deputado Zé Maia (PSDB),
opinou pela aprovação da ma-
téria na forma do vencido em
1o turno. A HidroEx, fundação
dotada de autonomia adminis-
trativa e financeira, será vin-
culada à Secretaria de Estado
de Ciência, Tecnologia e Ensi-
no Superior e terá sede em Frutal
(Triângulo Mineiro). A funda-
ção será voltada para a defesa
e preservação do meio ambien-
te no que se refere à gestão das
águas, especialmente na
capacitação e no desenvolvi-

mento de recursos humanos, na
promoção de ações educativas,
na construção de banco de da-
dos e na prestação de serviços
de interesse público.

De acordo com a comis-
são, a fundação que se pre-
tende criar já existe como
Centro de Pesquisa, Capacita-
ção e Educação em Águas
(Hidroex), criado pelo Decre-
to 44.919, de 2008, como
unidade suplementar da Rei-

toria da Universidade Estadual
de Minas Gerais (Uemg). O
governo vem pleiteando seu
reconhecimento como centro
categoria II, em observância
ao Programa Hidrológico In-
ternacional da Unesco. Entre-
tanto, para atingir essa qua-
lificação, acrescenta o pare-
cer, um centro de pesquisa
precisa ter autonomia admi-
nistrativa e financeira, o que
determina o PL 3.255/09.

O texto aprovado pelo Ple-
nário em 1º turno aperfeiçoa o
projeto quanto à técnica
legislativa, além de adequar ques-
tões de jurisdição, competências,
recursos mínimos para manuten-
ção, sucessão em direitos e obri-
gações contraídos pelo centro de
pesquisa, sem, contudo, des-ca-
racterizar suas ideias centrais.
Também inclui águas minerais e
potáveis de mesa como objetos
de estudo da fundação.

Projeto amplia benefício na compra de carro
A FFO também analisou

ontem, em 2º turno, o PL
2.123/08, do deputado
Walter Tosta (PMN), que am-
plia benefício fiscal a porta-
dor de deficiência na aquisi-
ção de automóvel. O parecer
do deputado Domingos Sávio
(PSDB) é pela aprovação do
projeto na forma votada pelo
Plenário, em 1º turno.

O projeto altera a Lei
14.937, de 2003, que isenta
de IPVA o veículo novo, com
até 127 HP de potência, de
motorista portador de defi-
ciência cuja habilitação seja
restrita a veículo especialmen-
te equipado. Da forma como
foi aprovada pelo Plenário, a

proposição estende o benefí-
cio ao veículo usado e à pes-
soa portadora de deficiência
física que não é motorista, eli-
minando a restrição de potên-
cia bruta do veículo.
Lixo – O Plenário também já
pode analisar, em 1º turno,
o projeto que fixa diretri-
zes e procedimentos para
reciclagem, gerenciamento
e destinação final de lixo
tecnológico. É o PL 2.131/
08, do deputado Walter
Tosta, relatado pelo depu-
tado Inácio Franco (PV),
que opinou por sua apro-
vação na forma do substi-
tutivo nº 1, da Comissão de
Meio Ambiente.

O substitutivo deter-
mina que o resíduo sólido
que necessitar de procedi-
mentos especiais de mane-
jo e destinação final terá
suas normas para recolhi-
mento e disposição final
adequada definidas na Lei
18.031, de 2009, que dis-
põe sobre a política estadual
de resíduos sólidos.
Transplantes – Outro projeto
pronto para o Plenário, tam-
bém em 1º turno, é o que ori-
ginalmente cria no Estado o
Banco de Ossos para fins de
transplante. O PL 3.238/09,
do deputado Zezé Perrella
(PDT), foi relatado pelo depu-
tado Adelmo Carneiro Leão

(PT), que opinou por sua
aprovação na forma do
substitutivo nº 2, da Comis-
são de Saúde. O novo texto
proposto determina a criação
de condições que facilitem a
captação, remoção e distri-
buição de órgãos, tecidos e
substâncias humanas.
Imóveis – A comissão apro-
vou pareceres favoráveis a
quatro projetos sobre doação
e reversão de imóveis. São os
PLs 3.300/09, 3.515/09,
3.149/09 e 3.115/09.
Presenças – Deputados
Ademir Lucas (PSDB), Adelmo
Carneiro Leão (PT), Antônio
Júlio (PMDB), Inácio Franco
(PV) e Juarez Távora (PV).

Os deputados da Comissão de Fiscalização Financeira analisaram vários projetos na reunião de ontem

 Guilherme Dardanhan
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Programa para a saúde do homem
recebe parecer favorável de 1o turno
O Projeto de Lei (PL)

3.586/09, do deputado Ruy
Muniz (DEM), que institui a
Política Estadual da Saúde do
Homem, recebeu parecer favo-
rável de 1o turno da Comissão
de Saúde ontem. O relator, de-
putado Fahim Sawan (PSDB),
opinou pela aprovação da ma-
téria na forma do substitutivo
no 1, que ele apresentou.

A proposição pretende
instituir ações que conscien-
tizem o homem quanto a fa-
tores específicos de sua saú-
de, com orientações sobre a
importância de consultas e
exames médicos periódicos.
O substitutivo no 1 estabe-
lece as diretrizes, os objeti-
vos e as competências do
poder público na imple-
mentação da norma, que será
incluída no âmbito do Sis-
tema Único de Saúde (SUS).

A comissão aprovou ain-
da parecer sobre a subemenda
no 1 apresentada em Plenário
ao PL 2.366/08, do deputa-
do Fahim Sawan, que deter-
mina aos hospitais, casas de
saúde e clínicas conveniadas
com o SUS a colocarem, em
local visível e de maior circu-
lação de público, o seguinte
dizer: “Temos convênio com o
SUS”. O relator, deputado Dou-
tor Rinaldo (PSL), opinou pela
aprovação da subemenda na
forma como foi apresentada.

A subemenda à emenda
no 1 tem por objetivo acres-
centar a obrigatoriedade de
afixação, na fachada exter-
na das instituições de saú-
de conveniadas, do símbolo
oficial do SUS, além do le-
treiro com a frase “Temos
convênio com o SUS” e a re-
lação das especialidades ofe-
recidas. O objetivo é evitar
que o usuário do SUS passe
por várias instituições até
chegar àquela que tem con-
vênio com o sistema.
Presenças – Deputados Car-
los Mosconi (PSDB), presiden-
te; Doutor Rinaldo (PSL) e
Fahim Sawan (PSDB).

Eleição na UFMG será
tema de audiência

Um requerimento do de-
putado Carlin Moura (PCdoB)
para a realização de audiên-
cia pública para debater as
plataformas de gestão dos can-
didatos à Reitoria da Univer-
sidade Federal de Minas Gerais
(UFMG) foi aprovado na reu-
nião de ontem da Comissão de
Educação, Ciência, Tecnologia
e Informática. A intenção do
parlamentar é conhecer as pro-
postas dos postulantes ao car-
go, no pleito que acontece nos
dias 28 e 29 de outubro.

O deputado Carlin Moura
ainda teve outros dois re-
querimentos de sua autoria
aprovados. O primeiro é para a
realização de audiência públi-
ca para discutir a decisão da
Reitoria da Universidade Es-
tadual de Minas Gerais (Uemg)
de suspender os projetos de
extensão e pesquisa vincula-

dos ao ProUemg. O segundo é
de audiência para debater a
Resolução no 1.328, de 2006,
que estabelece normas para a
realização do cadastro esco-
lar para o ensino fundamen-
tal e da matrícula nas redes
públicas de ensino.

A deputada Gláucia
Brandão (PPS) também teve
requerimento aprovado, para
a realização de reunião con-
junta com a Comissão de Cul-
tura para debater a inclusão
da atividade de proteção
patrimonial no currículo das
escolas públicas do Estado.

Foram aprovadas ainda
23 proposições que dispensam
a apreciação do Plenário.
Presenças – Deputados Dalmo
Ribeiro Silva (PSDB) e Carlin
Moura (PCdoB); e deputadas
Gláucia Brandão (PPS) e Ana
Maria Resende (PSDB).

Barragem
de rejeitos
em pauta
A Comissão de Minas e

Energia aprovou ontem re-
querimento do deputado
Sávio Souza Cruz (PMDB)
para a realização de audiên-
cia pública para discutir me-
didas contra uma barragem
de rejeitos que a Vale teria
a intenção de construir em
Raposos (RMBH). Segundo
o parlamentar, moradores
do município encaminha-
ram à comissão um abaixo-
-assinado com milhares de
assinaturas, pedindo uma
análise dos problemas que
serão causados pela cons-
trução dessa barragem.
Presenças – Deputados
Sávio Souza Cruz (PMDB),
presidente; Célio Moreira
(PSDB), Adalclever Lopes
(PMDB) e Ronaldo Maga-
lhães (PSDB).

Os deputados da Comissão de Saúde analisaram dois projetos de lei na reunião que foi realizada ontem

Guilherme Bergamini
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Direitos Humanos comprova problemas
do presídio de São Joaquim de Bicas
Denúncias de prática de

tortura na Cadeia Pública de
São Joaquim de Bicas, na
Grande BH, feitas à Assembleia
no mês passado, foram con-
firmadas por presos durante a
visita que os deputados da Co-
missão de Direitos Humanos
fizeram ao presídio, ontem. Os
parlamentares constataram
outras irregularidades, como
a existência de presos conde-
nados ao regime semiaberto
cumprindo pena no regime fe-
chado e descumprimento da
lei nas revistas de visitantes.

A visita foi requerida
pelo deputado Vanderlei
Miranda (PMDB), a partir das
denúncias feitas em setembro

por Anita Balbi Silva, mãe do
detento Ivan Ronaldo Nápolis
Silva. Na ocasião, ela relatou
maus-tratos e agressões come-
tidas pelos agentes penitenciá-
rios durante as inspeções nas
celas. Para o deputado, a com-
provação da ocorrência de tor-
tura é uma tarefa difícil, uma
vez que os supostos agressores
dificultam a realização de exa-
mes de corpo de delito. Mas
na conversa com diversos
detentos, os parlamentares
ouviram a confirmação da prá-
tica. O detento Ivan Ronaldo,
no entanto, relatou que não
tem mais sofrido agressões.

Os deputados constata-
ram ainda superlotação na ca-

deia. Com capacidade para
800 presos, o presídio conta
2.200. Nas celas apelidadas
de “castigo”, onde só cabe
um detento, aglomeram-se
quatro, disse Vanderlei
Miranda. Outro problema en-
contrado foi o atendimento
médico-odontológico. Se-
gundo Miranda, o Governo do
Estado não renovou o convê-
nio com a policlínica de São
Joaquim de Bicas. Para ser aten-
dido, o preso tem que ser leva-
do algemado ao consultório do
médico. Já o único dentista
que dá assistência aos presos
comparece duas vezes por se-
mana, situação que deixa mui-
tos detentos sem assistência.

Os visitantes, principal-
mente as mulheres, também
têm passado por situações
constrangedoras, disse o de-
putado, o que contraria a le-
gislação. Vanderlei Miranda
disse que vai estudar a possi-
bilidade de apresentar um pro-
jeto de lei que regulamente a
revista interna dos presos.

Para tentar resolver a
situação de diversos deten-
tos que deveriam estar cum-
prindo suas penas em regime
semiaberto, a comissão pre-
tende estimular um mutirão da
Defensoria Pública.
Presenças – Deputados Durval
Ângelo (PT), presidente; e
Vanderlei Miranda (PMDB).

Requerimentos de audiência
em Barbacena são aprovados

Como decorrência de
uma audiência pública rea-
lizada em Barbacena na vés-
pera, a Comissão de Seguran-
ça Pública aprovou ontem
uma série de requerimentos
relativos a temas levantados
pelas autoridades e pela po-
pulação daquela cidade. To-
dos os requerimentos foram
assinados pelos deputados
membros da comissão.

Cinco deles pedem o
envio de ofícios ao secretário
de Estado de Defesa Social,
Maurício Campos Júnior, soli-
citando providências para:
ampliar os quadros de dele-
gados e escrivães na 13ª
Região Integrada de Segu-
rança Pública (Risp), com
sede em Barbacena; cons-
truir a sede da 13ª Risp;
realizar obras de melhoria da
rede física utilizada pela
Polícia Civil; melhorar os
salários dos servidores da
área da defesa social;  e de-
signar um subdestacamento
de polícia para os distritos
de Alegria e São Simão do
Rio Preto, além de um pelo-
tão da PM para Simonésia.

Os outros requerimen-
tos da comissão solicitam
envio de ofícios às seguin-
tes autoridades:

• à Secretaria de Esta-
do de Esportes e da Juventu-
de, solicitando a inclusão do
campo de futebol do bairro
Santa Tereza, em Barbacena,
no Programa Campos de Luz;
ao Tribunal de Justiça, pe-
dindo informações sobre a
possibilidade de implemen-
tação do sistema de justiça
itinerante na região de Bar-
bacena; às  secretarias de Es-
tado de Defesa Social e de
Planejamento e Gestão, soli-
citando a realização de
melhorias nas cadeias públi-
cas de Barroso, Andrelândia,
Congonhas, Santos Dumont e
Prados, transferindo-as para a
Subsecretaria de Administra-
ção Penitenciária; ao Minis-
tério da Justiça, à Diretoria-
-Geral e à Superintendência
Regional da Polícia Rodoviá-
ria Federal (PRF) em Minas
Gerais, requerendo a amplia-
ção do quadro de pessoal das
unidades da PRF que atendem
à região entre Conselheiro

Lafaiete e Juiz de Fora; à
Subsecretaria de Estado de
Políticas Antidrogas, pedindo
a assinatura de convênio para
atendimento ao jovem depen-
dente químico de Barbacena.

A comissão aprovou ain-
da três requerimentos apre-
sentados pelo deputado Sar-
gento Rodrigues (PDT). Dois
deles pedem às autoridades de
segurança pública do Estado
providências para sanar irre-
gularidades nas condições es-
truturais e de trabalho dos ser-
vidores da Cadeia Pública de

Ervália e também na transfe-
rência do Corpo da Guarda da
penitenciária de Unaí para a
parte interna do estabeleci-
mento. O terceiro requerimen-
to pede a formulação de um
voto de congratulações a po-
liciais da 182ª Cia Especial,
do 36º Batalhão da 3ª Região
de Polícia Militar.
Presenças – Deputados João
Leite (PSDB), presidente; Dou-
tor Ronaldo (PDT), Sargento
Rodrigues (PDT), Zezé Perrella
(PDT) e deputada Maria Tereza
Lara (PT), vice-presidente.

Deputados conferem requerimentos diversos

Guilherme Bergamini
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Administração Pública analisa hoje
projeto sobre novos serviços da Cemig
A Comissão de Adminis-

tração Pública discute hoje, às
10h30,  parecer de 1º turno
sobre o Projeto de Lei (PL)
3.619/09, do governador, que
autoriza a Cemig a explorar
comercialmente serviços de
telecomunicação e informa-
ção, como telefonia, TV por
assinatura e internet. O proje-
to estava na pauta da reunião
de ontem, mas o presidente da
comissão, deputado Délio
Malheiros (PV), que também é
relator da matéria, determinou
a distribuição de avulsos (có-
pias) do parecer aos deputa-
dos, a fim de que eles tenham
tempo de examinar o assunto.

O PL 3.619/09 altera a
Lei 8.655, de 1984, que dis-
põe sobre a mudança de de-
nominação da Cemig (de
Centrais Elétricas para Com-
panhia Energética de Minas
Gerais) e a ampliação de seu
objetivo social. Em 1º tur-
no, o projeto recebeu duas
emendas na Comissão de
Administração Pública. A
primeira proíbe a cobrança
por ponto adicional, em
caso de oferta de TV por as-
sinatura. A segunda estabe-
lece que o lucro da Cemig
com os novos serviços seja

aplicado prioritariamente na
expansão do fornecimento
de energia elétrica a consu-
midores de baixa renda.

Durante a discussão em Ple-
nário, em 1º turno, a proposição
recebeu as emendas nºs 3 e 4,
ambas do deputado Weliton Pra-
do (PT). Por isso, retornou à Co-
missão de Administração Pública.
Novas emendas – Délio Ma-
lheiros adiantou o teor de seu
parecer. Ele opina pela aprova-
ção da emenda nº 3 na forma
da subemenda nº 1 e pela re-
jeição da emenda nº 4. A emen-
da nº 3 determina que a co-
brança por serviços de energia
elétrica e de telecomunicação
e informação será feita em fa-
turas separadas. O objetivo é
que o consumidor não tenha um
serviço suspenso por causa de
atraso no pagamento do outro.
A submenda nº 1 mantém as
duas cobranças na mesma fa-
tura, mas com códigos de barra
distintos. De acordo com Délio
Malheiros, essa solução prote-
ge o consumidor e evita os cus-
tos e o desperdício decorren-
tes da emissão de duas faturas.

A emenda nº 4 estabelece
que 90% do faturamento da Cemig
com os serviços de telecomuni-
cação e informação sejam desti-

nados à expansão do fornecimen-
to de energia elétrica para a po-
pulação de baixa renda. Malheiros
opina pela rejeição da emenda,
por considerar que seu teor está
contemplado pela emenda nº 2. O
relator acrescentou que a fixação

 Deputado Délio Malheiros distribui cópias de seu parecer

Lia Priscila

Critérios de consumo não
faturado serão debatidos

Os critérios da Cemig para
cobrar o chamado “consumo não
faturado” – originado, por
exemplo, de fraudes em medi-
dores –, e a liminar que impede
o corte do fornecimento de
energia nesses casos deverão
ser debatidos em audiência
pública na Comissão de Assun-
tos Municipais. O requerimen-
to é do deputado Weliton Pra-
do (PT) e foi aprovado ontem.
Rio Doce e Norte – O deputa-
do Carlos Pimenta (PDT) pede
reunião para discutir, em
Montes Claros, a construção
da barragem de Congonhas.
E a deputada Cecília Ferra-
menta (PT) pretende debater,

em Santana do Paraíso (Rio
Doce), a política habitacional
do Estado naquele município.

Já o deputado Ademir
Lucas (PSDB) teve aprovados
dois requerimentos para envio
de ofícios ao TRE-MG, solici-
tando a criação de cartório
eleitoral no distrito de Ressa-
ca, em Contagem, e a inclu-
são da Penitenciária Nelson
Hungria, também em Conta-
gem, no programa de criação
de seções eleitorais especiais
para presos provisórios.
Presenças – Deputados
Ademir Lucas (PSDB), Wander
Borges (PSB), Getúlio Neiva
(PMDB) e Carlos Pimenta (PDT).

Importância de quadrinhos
entra na pauta da ALMG

A Comissão de Cultura
vai realizar uma audiência
pública sobre a contribui-
ção dos quadrinhos para a
cultura do Estado. “Será uma
oportunidade para encontrar
os agentes que promoveram
o Festival Internacional de
Quadrinhos, em Belo Horizon-
te”, comentou a deputada
Gláucia Brandão (PPS), que
teve aprovado seu requeri-
mento ontem. A FIQ teve sua
sexta edição promovida en-
tre os dias 6 e 12 de outu-
bro, no Palácio das Artes e
no Parque Municipal.

Também da deputada,
foi aprovado requerimen-

to para o envio de ofício
à Promotoria de Defesa do
Pat r imônio  H i s tó r i co  e
Cultura l  da Comarca de
Barbacena, solicitando in-
formações sobre providên-
cias relacionadas à repre-
sentação dirigida ao órgão
por Maria Aparecida Carva-
lho de Sá contra o muni-
cípio em razão de inter-
venção realizada no centro
histórico tombado.
Presenças – Deputada
Gláucia Brandão (PPS), pre-
sidente; e deputados Getú-
lio Neiva (PMDB), Ronaldo
Magalhães (PSDB) e Vander-
lei Jangrossi (PP).

de um percentual “engessaria” a
administração da empresa.
Presenças – Deputados Délio
Malheiros (PV), presidente;
Elmiro Nascimento (DEM);
Neider Moreira (PPS) e Carlin
Moura (PC do B).
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Indicações para a direção da Arsae são
aprovadas na Reunião Extraordinária
Na Reunião Extraordi-

nária realizada ontem de ma-
nhã, o Plenário aprovou os
nomes de Octávio Elísio Alves
de Brito, Antônio Maurício
Fortini e Teodoro Alves
Lamounier para compor a di-
retoria da Agência Regulado-
ra de Serviços de Abasteci-
mento de Água e de Esgota-
mento Sanitário de Minas Ge-
rais (Arsae-MG).

Os nomes aprovados
para comandar a Arsae-MG vão
compor uma diretoria cole-
giada, composta por três mem-
bros nomeados pelo governa-
dor, com mandatos não co-
incidentes de quatro anos,
admitida uma única recon-
dução. O governador vai no-
mear o diretor-geral entre os
membros da diretoria, cujos
nomes foram aprovados pelos
parlamentares em votação se-
creta e em turno único.

Autarquia especial vin-
culada à Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Regional
e Política Urbana (Sedru), a
Arsae foi criada para fiscalizar
e orientar a prestação de ser-
viços públicos de abasteci-
mento de água e de esgota-
mento sanitário, editando,
ainda, normas para a regulação
dos serviços. Seguindo norma
constitucional, os três indi-
cados pelo governador foram
sabatinados pela Assembleia
antes da votação e, uma vez
aprovados pelos deputados,
poderão agora ser nomeados
pelo governador.

O nome de Octávio Elísio
Alves de Brito foi aprovado pela
totalidade dos 39 deputados
votantes. Engenheiro, ex-pre-
sidente do BDMG (1995-
1996), secretário de Estado de
Cultura (1998) e presidente do
Iepha (2004-2006), é o atual
subsecretário de Estado de
Ensino Superior.

O nome de Antônio
Maurício Fortini, bacharel em
Direito, com especialização
em Direito Tributário, obte-
ve 36 votos a favor e dois

contra. Servidor público des-
de 1959, Fortini ocupa o car-
go de assessor do governa-
dor desde 2003.

O outro indicado, Teo-
doro Lamounier, recebeu 40
votos a favor, um contra e um

voto em branco. Formado pela
Faculdade de Ciências Econô-
micas da UFMG em 1960, de-
dica-se à carreira acadêmica,
já tendo ocupado cargos em
órgãos e entidades do Esta-
do. Foi presidente do Insti-

tuto de Desenvolvimento In-
dustrial de Minas Gerais (1987-
1988), diretor-presidente da
Cohab-MG (2005-2009) e se-
cretário de Estado de Desen-
volvimento Regional e Políti-
ca Urbana (2004-2005).

Projeto beneficia deficientes
Aprovada em 2º turno,

a isenção de ICMS benefician-
do menores de 18 anos por-
tadores de deficiência na
compra de automóvel cons-
ta do PL 1.309/07, do de-
putado Sargento Rodrigues
(PDT). O projeto amplia o
alcance da Lei 15.757, de
2005, que já autoriza o Exe-
cutivo a isentar o ICMS na
aquisição de automóvel para
a utilização por pessoa por-
tadora de deficiência. A pro-
posição estende essa isenção
para os menores de 18 anos,
diretamente ou por intermé-
dio de representante legal.

O projeto foi aprovado
sem novas alterações. No 1°
turno, o texto foi aprovado
com modificações feitas para

deixar mais explícita na lei a
isenção do imposto também
aos representantes legais das
pessoas com deficiência me-
nores de 18 anos.
Autoescola – Em 1º turno, foi
aprovado o PL 1.398/07, do
deputado Dinis Pinheiro
(PSDB), que obriga os centros
de formação de condutores
(CFCs) com frota superior a
dez veículos a adaptarem um
veículo destinado à apren-
dizagem de pessoas com
deficiência física.

A proposição determina
que o veículo adaptado deve-
rá conter comandos manuais
universais como: empunha-
duras de volante, uma alavan-
ca de controle de freio e ace-
lerador e caixa automática ou

similar (embreagem hidráuli-
ca ou computadorizada). Tam-
bém prevê o prazo de 180
dias, após promulgação da lei,
para as empresas se adapta-
rem à nova ordem.

O projeto foi aprovado
na forma do substituttivo nº
1, da CCJ, que faz adequa-
ções à técnica legislativa, e
com duas emendas. A nº 1,
da Comissão de Trabalho, fa-
culta os CFCs a adaptarem
mais veículos, se for de seu
interesse. A emenda nº 2, da
Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária,
busca melhorar a técnica
legislativa, ao tratar da per-
missão às empresas de se as-
sociarem para oferecer o veí-
culo adaptado ao cliente.

Deputados em Plenário na Reunião Extraordinária de ontem, quando foi aprovada a diretoria da Arsae

 Guilherme Dardanhan



8 • quinta-feira – Assembleia Informa 15 de outubro de 2009PLENÁRIO

Veto mantido obriga reserva legal

Com 39 votos a favor e
um contra, o Plenário mante-
ve o Veto Parcial à Proposi-
ção de Lei 19.257, que dis-
põe sobre a política florestal
do Estado. Com isso, prevale-
ceu o parecer da Comissão Es-
pecial formada para apreciar o
veto, que recomendou sua
manutenção por entender que
ele favorece o interesse públi-
co. A parte não vetada foi
transformada na Lei 18.365,
de setembro deste ano.

Um dos dispositivos cujo
veto foi mantido é o artigo 5o

da proposição, que acrescenta
o parágrafo 5o ao artigo 14 da
Lei 14.309, que define o con-
ceito de reserva legal no Esta-
do. De acordo com o artigo ve-
tado, a reserva legal não se apli-
caria às áreas de empreendimen-
tos industriais, em especial os
destinados à geração, transmis-
são e distribuição de energia
elétrica, e aos reservatórios
de água que tenham entre
seus usos o abastecimento
público. Dessa forma, as em-
presas geradoras de energia
estariam, por exemplo, de-
sobrigadas de criar reserva le-
gal proporcional à área alagada.

O relator concordou
com o argumento do gover-

nador para o veto, de que a
exceção para os estabeleci-
mentos industriais seria
inconstitucional, por ferir
regras de distribuição de
competências legislativas
estipuladas pela Constitui-
ção da República, além de
contrariar lei federal.
Recomposição de reservas –
O segundo dispositivo que
teve o veto mantido foi o pa-
rágrafo único do artigo 9º da
proposição, que modificou o
artigo 17-A da Lei 14.309. O
artigo 17-A, que fica manti-
do, permite que o proprietá-
rio rural utilize espécies de
interesse econômico, como
eucalipto ou árvores frutífe-
ras, para recomposição de re-
serva legal. Isso só poderá ser
feito, no entanto, em proprie-
dades com área de até 30 hec-
tares, ou até 50 hectares se
localizada no Polígono das
Secas. Além disso, essa espé-
cie não poderá ocupar mais
que a metade da área a ser re-
composta, e a exploração será
limitada a um ciclo de produ-
ção, que varia conforme o tipo
de árvore utilizada.

O veto, mantido pelo
Plenário,  restringe-se ao pa-
rágrafo único, que estendeu

a possibilidade de utilização
de espécies de interesse eco-
nômico também a proprieda-
des maiores que 30 ou 50 hec-
tares, reduzindo apenas o ín-
dice de ocupação, da metade
para 40% da área a ser recom-
posta. O argumento do go-
vernador é que o parágrafo
não prevê que essa explora-
ção permitida para proprie-
dades maiores será provisó-
ria, ou seja, também limita-
da a um ciclo de produção.

Apesar de discordar das
razões do governador, a Comis-
são Especial acabou opinando
pela manutenção do veto por
considerar que os donos de
propriedades maiores são ca-
pazes de recuperar toda a re-
serva legal de forma imediata.
Doações de imóveis – Dois
projetos referentes a doações
de imóveis foram aprovados
ontem. 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, foi aprovado em
2o turno. Já o PL 2.962/09,
do governador, que autoriza
o Estado a permutar imóveis
em Belo Horizonte, foi apro-
vado em 1o turno.

Informação
em postos
de gasolina

Também foi aprova-
do ontem em 1º turno o
PL 3.368/09, do deputa-
do João Leite (PSDB), que
obriga a afixação, nos pos-
tos de gasolina, de cartaz
com informação do per-
centual de diferença entre
os preços da gasolina e do
álcool. Segundo especialis-
tas, é vantajoso abastecer
com álcool os veículos
bicombustíveis apenas se o
preço for inferior a 70% do
valor da gasolina.

O Plenário aprovou o
projeto na forma do
substitutivo nº 1, da CCJ,
que altera a Lei 14.066, de
2001, que dispõe sobre a
proteção dos consumidores
de combustíveis. Pelo
substitutivo, o trecho a ser
acrescentado à lei é o que
determina que o proprietá-
rio de posto de combustí-
veis fica obrigado a exibir,
em local visível, para infor-
mação do consumidor, o
valor da diferença percentual
entre os preços da gasolina
e do álcool. O substitutivo
prevê, ainda, que quem
descumprir a lei estará su-
jeito às sanções do Código
de Defesa do Consumidor. A
matéria retorna à Comissão
de Defesa do Consumidor e
do Contribuinte para rece-
ber parecer de 2º turno.
HidroEx – O Plenário apro-
vou, em 1º turno, o PL
3.255/09, que cria a Fun-
dação Centro Internacional
de Educação, Capacitação
e Pesquisa Aplicada em
Águas (HidroEx). A propo-
sição foi aprovada na for-
ma do substitutivo nº 1,
da Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ), com a
emenda nº 1, do deputado
Sávio Souza Cruz (PMDB).
Logo em seguida, a propo-
sição seguiu para a Comis-
são de Fiscalização Finan-
ceira e Orçamentária para
receber parecer de 2º turno
(leia na página 3).

Vários projetos importantes foram votados na Reunião Extraordinária de Plenário ontem de manhã

Guilherme Dardanhan
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Governador encaminha um veto parcial
e cinco proposições de lei à Assembleia

Um veto parcial, um Pro-
jeto de Lei Complementar (PLC)
e quatro Projetos de Lei (PLs),
de autoria do governador do
Estado, foram lidos no Plená-
rio na Reunião Ordinária de on-
tem. O veto parcial incide so-
bre a Proposição de Lei 19.248,
que estabelece diretrizes para
a política de assistência aos
portadores de epilepsia. O PLC
altera a estrutura da Advoca-
cia-Geral do Estado.

Os quatro projetos de lei
tratam da denominação de
imóveis da Cidade Administra-
tiva Presidente Tancredo de
Almeida Neves; de mudanças
nas regras relativas ao Fundo
de Incentivo ao Desenvolvi-
mento (Findes); de autoriza-
ção para doação de imóvel ao
município de Cristais; e uni-
formização de critérios para
transferência de bens, valores
ou benefícios no âmbito dos
programas sociais do Estado.

O veto à Proposição de Lei
19.248 se deve, segundo o go-
vernador, à inconstitucionalidade
e contrariedade ao interesse pú-
blico. Foi vetado o inciso XI do
artigo 1º, que concede o passe
livre no transporte coletivo aos
portadores de epilepsia e a um
acompanhante, quando necessá-
rio, para consultas médicas,
psicológicas e encontros
promovidos por associações de

epilepsia. O restante da propo-
sição foi sancionada e trans-
formada na Lei 18.873, de
2009, que estabelece diretrizes
para a política de assistência
aos portadores de epilepsia.

Na justificativa para o
veto, o governador argumenta
que o inciso vetado cria despe-
sas sem indicar fonte de custeio,
conforme exige a Constituição
da República. A estimativa da
Secretaria de Estado de Trans-
portes e Obras Públicas é que 277
mil portadores de epilepsia po-
deriam reclamar o benefício,
além dos respectivos acompa-
nhantes, em igual número.
Cidade Administrativa – O PL
3.877/09 batiza os prédios
públicos e o auditório da Ci-
dade Administrativa Presiden-
te Tancredo Neves, localizada
na Região Norte de Belo Hori-
zonte. O prédio destinado à
sede do Governo, segundo o
projeto, ganhará o nome de
Palácio Tiradentes. O auditó-
rio, instalado em imóvel à par-
te, ganhará o nome de Presi-
dente Juscelino Kubitschek. Os
dois imóveis localizados na por-
ção nordeste da Cidade Admi-
nistrativa, e que abrigarão ór-
gãos do Governo, receberam os
nomes de “Minas” (Prédio I) e
“Gerais” (Prédio II).

O Projeto de Lei Comple-
mentar 55/09, que modifica a

estrutura da Advocacia-Geral
do Estado (AGE), cria a Câmara
de Coordenação, unidade
colegiada composta pela dire-
ção superior da AGE e pelos
procuradores-chefes e advoga-
dos regionais do Estado. Ela
será encarregada de acompa-
nhar, monitorar e verificar as
atividades da AGE. E também
reorganiza o Conselho Superior
da Advocacia-Geral do Estado
e atende à reivindicação dos
procuradores do Estado ao
prever a hipótese de disposi-
ção de membro efetivo da car-
reira eleito para presidir enti-
dade representativa da classe.
Findes – O Fundo de Incenti-
vo ao Desenvolvimento (Fin-

des), destinado a apoiar empre-
endimentos de desenvolvimento
regional do Estado, ganha nova
fonte de recursos segundo ou-
tro projeto de lei de autoria do
governador. O PL 3.874/09 al-
tera a Lei 13.848, de 2001, que
extinguiu o Fundo de Sanea-
mento Ambiental das Bacias dos
Ribeirões Arrudas e Onça (Pro-
sam), o fundo Somma, o Fundo
Estadual de Saneamento Básico
(Fesb) e o Fundo de Desenvol-
vimento Urbano (Fundeurb). De
acordo com o PL, os recursos
provenientes dos financiamen-
tos feitos pelo BDMG por meio
dos fundos extintos deverão ser
destinados ao Findes, a partir
do segundo semestre de 2009.

Presidente participa
de anúncio da Vale

O presidente da Assembleia, deputado
Alberto Pinto Coelho (PP), participou,

ontem, da assinatura do convênio de inves-
timentos que a Vale fará no Estado até

2013. O anúncio foi feito no Palácio da
Liberdade pelo presidente da empresa,
Roger Agnell i  e pelo governador Aécio

Neves. Os investimentos são de R$ 9,5
bilhões destinados à implantação e expan-

são de mina e usinas de beneficiamento de
minério em Minas Gerais. As cidades a

serem beneficiadas com os investimentos
são Itabira, Itabirito, Barão de Cocais,

Caeté, Raposos, Rio Acima e Santa Bárbara.

Deputados conferem projetos que batizam Centro Administrativo

Ricardo Barbosa

 Willian Dias
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ORDEM DO DIA

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

10 horas
• Comissão Especial do Pré-Sal (Auditório) – discutir e votar proposi-
ções da comissão
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho III) –
discutir e votar perecer de 2o turno do PL 2.962/09, do governador, que
autoriza o Estado a permutar imóveis com José Barcelos Costa; e de 1o

turno do PL 3.679/09, do governador, que autoriza o Estado a contra-
tar empréstimo com o Banco Mundial; e do PL 3.595/09, do governa-
dor, que altera o efetivo da Polícia Militar

10h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho I) – discutir e votar
parecer sobre emendas de Plenário apresentadas ao PL 3.619/09, do
governador, que altera a razão social da Cemig

11 horas
• Comissão de Saúde (Jacinto) – debater a implantação do programa
de transporte sanitário e o fortalecimento do consórcio intermunicipal
de saúde na região. Convidados: prefeito de Jacinto, Carlos Dantez
Ferraz de Melo; presidente da Câmara Municipal, Wellington Dias de
Sousa; prefeita de Almenara, Fabiane Ferraz Gil Figueiredo; prefeito de
Santo Antônio do Jacinto e presidente do Consórcio Inermunicipal de
Saúde, Raniene José da Silva; secretário de Saúde de Jacinto, Almerindo
Bispo de Souza; diretor da Gerência Regional de Saúde de Pedra Azul,
Gregory Angelo Ladeia Fortunato; coordenadora do Programa de Forta-
lecimento dos Consórcios Intermunicipais de Saúde, Marta de Sousa
Lima. Requerimento do deputado Carlos Pimenta

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão Extraordinária de Integração ao Parlamento do Mercosul
(Plenarinho II) – avaliar a organização do setor turístico nos países
integrantes do Mercosul, os programas existentes e as perspectivas
de maior integração entre esses países e o Estado no que diz res-
peito às políticas voltadas para o turismo. Convidados: embaixa-
dor da Argentina, Ramón Tomas Villagra Delgado; embaixador do
Uruguai, Carlos Daniel Amorim Fenconi; ministro do Turismo, Luiz
Eduardo Pereira Barreto Filho; ministro do Turismo do Uruguai,
Hector Lescano; ministra do Turismo do Paraguai, Liz Rosanna
Cramer Campos; vice-ministra de Turismo do Uruguai, Liliam
Kechichian; secretário nacional de Turismo da Argentina, Enrique
Meyer; subsecretário de Turismo do Uruguai, Antonio Carámbula;
presidente da Confederação Nacional do Turismo, Nelson de Abreu
Pinto; cônsul adjunto da Argentina, Pablo Antonio de Angelis;
secretária de Estado de Turismo, Érica Campos Drumond; legislador
provincial de Córdoba, Rodrigo Leandro Serna; presidente da Fe-
deração dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais, Francisco Melo;
cônsul honorário do Paraguai, Marcos Pereira Cardoso; presidente
da Associação Brasileira de Agências de Viagens, Carlos Alberto
Amorim Ferreira; empresário Walfrido dos Mares Guia; chanceler do
Consulado-Geral do Uruguai, Luciana Araújo Camargos
• Comissão de Participação Popular (Auditório) – discutir e votar pro-
posições da comissão
• Comissão Especial da PEC 52/09 (Plenarinho I) – eleger presidente e
vice da comissão que vai analisar a PEC, de autoria do deputado Doutor
Viana e outros, que concede férias-prêmio aos servidores estaduais
detentores de cargos em comissão

19 horas
• Lançamento do livro Direito Tributário e Direitos Fundamentais, de
Felipe Faria de Oliveira (Galeria de Arte) – cessão de espaço

Reunião Ordinária (14 horas)
PL 3.679/09

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

PL 2.366/08
Do deputado Fahim Sawan, que obriga hospitais conveniados com o SUS a
afixarem placa informando sobre o atendimento gratuito. Votação em 1o turno

PL 2.556/08
Da deputada Gláucia Brandão, que obriga a instalação de brinquedos
adaptados para crianças portadoras de deficiência em praças e parques.
Discussão em 2o turno

PL 3.149/09
Do deputado Fábio Avelar, que autoriza reversão de imóvel do Estado ao
município de Laranjal. Discussão em 2o turno

PL 3.255/09
Do governador, que cria a Fundação Centro Internacional de Educação,
Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas (HidroEx). Discussão em 2o turno

PL 3.300/09
Do deputado Domingos Sávio, que altera a destinação de imóvel doado
pelo Estado ao município de Ijaci. Discussão em 2o turno

PL 3.515/09
Do deputado André Quintão, que altera a Lei 14.599, de 2003, que autorizou a
doação de imóvel do Estado ao município de Matias Barbosa. Discussão em 2o turno

PL 3.439/09
Do governador, que transforma cargos do grupo de atividades de ciência
e tecnologia do Poder Executivo. Discussão em 1o turno

PL 3.553/09
Do governador, que altera a composição do Conselho Estadual de Ciência
e Tecnologia. Discussão em 1o turno

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

8h Mundo Político
8h30 Panorama (ao vivo) – Coleta Seletiva

9h Assembleia ao Vivo / Comissões
12h Assembleia Debate – IPTU e Desenvolvimento Social

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 os pronuncia-

mentos, discussão e votação de proposições

18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte
19h Panorama – Coleta Seletiva

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 Comissão de Turismo, Indústria e Comércio (reprise)
21h Sala de Imprensa (inédito) – Panorama atual da América

Latina

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

sobre a movimentação política no País

23h Plenário (reprise)
1h Panorama – Coleta Seletiva

1h30 Repórter Assembleia
2h Assembleia Debate – IPTU e Desenvolvimento Social

3h Comissão do Trabalho, Previdência e Ação Social (reprise)
– Mudanças no cálculo da Previdência Social


