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Deputados votam dez projetos durante
Reunião Extraordinária de Plenário

O Plenário aprovou dez
projetos na Reunião Extraor-
dinária de ontem à noite. Em
2o turno, foi aprovado o PL
492/07, do deputado Leonar-
do Moreira (PSDB), que cria o
programa de aproveitamento
de água emergente de lençol
freático em edificações.

Em 1o turno, foi apro-
vado o PL 3.277/09, da Co-
missão de Participação Popu-
lar, que obriga a divulgação
de mensagens de educação
alimentar nos cadernos adqui-
ridos pelas escolas estaduais.
O PL 3.321/09, da deputada
Maria Tereza Lara (PT), que
regulamenta as condições de
trabalho dos sentenciados do
sistema prisional, também foi
aprovado em 1o turno.

Também foi aprovado em
1o turno o PL 2.535/08, do
deputado Ruy Muniz (DEM),
que obriga os serviços tele-
fônicos de atendimento ao clien-
te a informarem o tempo de
espera para atendimento logo
no começo das ligações.

Foram aprovados ainda
o PL 3.542/09, do deputado
Doutor Viana (DEM), que re-
conhece a importância social
da maçonaria, e outros cinco
projetos de doação de imó-
veis. Os projetos beneficiam
os municípios de Martinho
Campos (PL 3.221/09),
Itapagipe (PL 3.429/09) e
Itueta (PL 3.971/09), além
do Incra (PL 3.938/09) e da
Uemg (PL 3.975/09).
Leia mais na internet

Orçamento e PPAG estão
prontos para o Plenário

Após longas discussões
entre deputados do governo
e da oposição sobre a aplica-
ção de recursos na área da
saúde, foi aprovado ontem o
parecer da Comissão de Fisca-
lização Financeira e Orçamen-
tária ampliada sobre o PL
3.809/09, que contém o Or-
çamento do Estado para

2010. Ainda na reunião reali-
zada ontem à noite, a comis-
são aprovou o parecer sobre
o PL 3.808/09, que faz a re-
visão anual do PPAG. Os pare-
ceres dos dois projetos tive-
ram avulsos distribuídos on-
tem à tarde. Agora os dois
projetos podem seguir para o
Plenário. Página 3

Pedido de vista adia
votação de parecer

A votação do parecer de
2o turno do PL 3.734/09, do
governador, que regulariza a
situação funcional de servi-
dores do Ipsemg e do DER-MG,
foi adiada ontem na FFO. O
relator, deputado Lafayette de
Andrada (PSDB), opinou pela
aprovação do projeto com a
emenda no 1, mas o parecer
não foi votado por causa de

um pedido de vista do depu-
tado Adelmo Carneiro Leão
(PT). Essa emenda cria o Fun-
do de Assistência ao Pecúlio
dos Servidores do Estado. A
comissão também votou pare-
cer favorável de 2o turno aos
quatro projetos de doação de
imóveis aprovados ontem na
Reunião Extraordinária.
Leia mais na internet

Comissões fazem cinco
reuniões com convidados

 A Comissão de Direitos
Humanos vai hoje a Leopoldina
para investigar denúncias de
ameaças à população atingi-
da pela construção da barra-
gem de Braúna. À tarde, a co-
missão debate, na ALMG, os
problemas enfrentados pelas
pessoas que moram de forma
improvisada nas ocupações
Dandara e Camilo Torres, em

Belo Horizonte. A Comissão de
Saúde recebe o diretor de Saú-
de do Ipsemg, Roberto Porto
Fonseca, para discutir o aten-
dimento prestado aos servido-
res estaduais. A Comissão de
Assuntos Municipais debate a
situação das Defensorias Pú-
blicas, e a Comissão Especial
da Arbitragem também recebe
convidados hoje. Agenda

Servidores do Judiciário acompanharam a Reunião Extraordinária de ontem

Guilherme Bergamini
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Sistema de alerta de chuvas de BH
será concluído apenas em 2010

O Sistema de Alerta Con-
tra Chuvas, desenvolvido para
prevenir as enchentes pro-
vocadas nas bacias dos ribei-
rões Arrudas e Bonsucesso,
será concluído somente em
meados de 2010. O anúncio
foi feito ontem pelo coorde-
nador do Núcleo de Projetos
Especiais de Saneamento da
Sudecap, Ricardo Aroeira, aos
deputados da Comissão de
Assuntos Municipais e Re-
gionalização. Eles visitaram as
obras de contenção dos rios
no bairro Betânia.

De acordo com o re-
presentante da Sudecap,
para as chuvas deste ano,
serão instaladas cerca de mil
placas de alerta para áreas
de  r i sco e será imple-
mentado um treinamento
para a comunidade, sobre
como agir em casos de emer-
gência. “A intenção é fazer
com que as pessoas saibam
o que fazer e a quem recorrer
em caso de enchentes”, dis-
se. Ricar-do Aroeira anun-
ciou ainda que foram adqui-
ridos pela prefeitura equipa-
mentos que farão a análise

em tempo real do aumento
do nível dos córregos e do
volume de chuva.

“As informações serão
transmitidas para a Defesa
Civil, para que o atendimen-
to seja mais ágil e eficien-
te”, reforçou. No total, se-
rão instalados em toda a ci-
dade 42 equipamentos capa-
zes também de monitorar a
umidade relativa do ar, a ve-
locidade e a intensidade dos
ventos, a temperatura e a
quantidade das chuvas.
Tudo isso, no entanto, es-
tará em condições de opera-
ção na temporada de chuvas
que começa no final de 2010.

Questionado sobre as
obras de contenção de chu-
vas, Ricardo Aroeira afirmou
que estão sendo executadas a
construção de uma barragem
no Córrego Bonsucesso e o
rebaixamento do leito do Ri-
beirão Arrudas. As operações
têm conclusão prevista para
meados do ano que vem. O re-
presentante da Sudecap disse
que 223 famílias já foram in-
denizadas ou reassentadas,
outras 128 já foram realocadas

em apartamentos construídos
pela prefeitura e, até março de
2010, mais 312 receberão
apartamentos fora das áreas
de risco. No total, estão sen-
do investidos R$ 253 milhões.

Segundo o deputado
Padre João (PT), autor do re-
querimento da visita, a PBH
não cumpriu o compromisso
feito durante uma audiência
pública da comissão no iní-
cio deste ano. Para ele, as pla-
cas de alerta para áreas de risco
e o treinamento da comuni-
dade não têm efeito prático.

“Este ano estamos pra-
ticamente na estaca zero e
nossa preocupação será evitar
a perda de vidas. A comunida-
de está desprotegida e somen-
te quando o sistema de alerta
de chuvas for concluído o pro-
blema será resolvido definiti-
vamente”, salientou. Ao final
da visita, o parlamentar disse
que vai produzir um relatório a
ser enviado para a prefeitura, a
Copasa e o Ministério Público,
solicitando providências.
Presenças – Deputada Cecília
Ferramenta, presidente, e depu-
tado Padre João, ambos do PT.

Detran poderá
ter que prestar
contas de multa

Tramita na ALMG um
projeto de lei que obriga o
Detran-MG a divulgar tri-
mestralmente os valores ar-
recadados com multas de
trânsito e o destino desses
recursos. Trata-se do PL
4.028/09,  do deputado
Arlen Santiago (PTB). Antes
de apresentar seu parecer
sobre a matéria na Comis-
são de Constituição e Jus-
tiça, o relator, deputado
Sebastião Costa (PPS), pe-
diu ontem que o projeto
manter enviado ao próprio
Detran para que o órgão se
manifeste a respeito.

Pelo projeto, a divulga-
ção deverá ser feita no diá-
rio oficial do Estado, no Por-
tal da Transparência e na pró-
pria página do Detran na
internet. Para o autor da pro-
posição, isso permitirá a fis-
calização do uso dos recur-
sos públicos por parte da so-
ciedade, colaborando para
que o dinheiro seja aplicado
na melhoria da segurança e
na educação para o trânsito.

Dois projetos que tra-
tam de doação de imóveis
também serão enviados à Se-
cretaria de Estado de Plane-
jamento e Gestão (Seplag)
para que ela preste informa-
ções sobre sua viabilidade. O
PL 4.037/09, do deputado
José Henrique (PMDB), auto-
riza o Poder Executivo a doar
uma área de 4.175,5 m² ao
município de Tumiritinga, para
a construção de uma creche.

Já o PL 4.038/09, do
deputado Luiz Humberto Car-
neiro (PSDB), prevê a doação
pelo Poder Executivo de um
terreno de 2.317.77 m² ao
município de Monte Alegre de
Minas, onde deverá ser cons-
truído um centro para o de-
senvolvimento de práticas es-
portivas para crianças e ado-
lescentes carentes.
Presenças – Deputados Dalmo
Ribeiro Silva (PSDB), presiden-
te; Chico Uejo (PSB), vice;
Ronaldo Magalhães (PV) e Se-
bastião Costa (PPS).

A Comissão de Assuntos Municipais visitou as obras de contenção de enchentes no bairro Betânia

 Lia Priscila
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Orçamento 2010 e revisão do PPAG já
podem seguir para discussão em Plenário

Os projetos do Orçamen-
to do Estado para 2010 e da
revisão do Plano Plurianual de
Ação Governamental (PPAG)
2008-2011 já podem seguir
para discussão e votação em
Plenário. As duas proposições
receberam ontem pareceres fa-
voráveis da Comissão de Fis-
calização Financeira e Orça-
mentária ampliada com a par-
ticipação de membros das co-
missões permanentes. Os pare-
ceres foram votados à noite,
após a distribuição de avulsos
(cópias) à tarde.

O Projeto de Lei (PL)
3.809/09, que contém o Orça-
mento, foi relatado pelo de-
putado Lafayette de Andrada
(PSDB). O projeto prevê recei-
ta e despesa de R$ 41,11 bi-
lhões em 2010, sendo R$ 10
bilhões destinados a investi-
mentos. Do total da receita,
R$ 24 bilhões serão origina-
dos da arrecadação do ICMS.
Os projetos estruturadores do
PPAG receberam R$ 5,31 bi-
lhões, o que representa um
aumento de R$ 300 milhões
em relação a 2008, apesar dos
efeitos negativos da crise eco-
nômica mundial.

Entre os investimentos
que serão feitos pelo Esta-
do em 2010, destacam-se a
ampliação do ensino técnico-
-profissionalizante, a reforma
das escolas rurais, a reforma
do Aeroporto Internacional
de Confins e a realização do
cinturão de segurança públi-

ca. Em relação à realização da
Copa do Mundo de 2014 em
Belo Horizonte, o Orçamento
prevê o investimento de R$ 22
milhões para a execução da
primeira etapa das obras pre-
vistas. Para a destinação des-
se valor, foi incluída na revi-
são do PPAG o projeto
estruturador Copa do Mundo.

O parecer apresenta vá-
rios números para demonstrar
a rigidez orçamentária. Dos R$
41,11 bilhões, apenas R$
20,46 bilhões (49,78%) são
recursos livres ordinários. Se-
gundo o relator, as receitas
restantes referem-se a recur-
sos vinculados, o que demons-

tra o elevado grau de rigidez,
que se traduz no reduzido
poder de alocação de recur-
sos por parte do Estado.

O deputado Lafayette de
Andrada explica que, devido
às restrições para a apresen-
tação de emendas parlamen-
tares e à escassez de recursos
ordinários livres, houve um
amplo acordo para se estabe-
lecerem as prioridades de
cada deputado. O relator
apresentou diversas sub-
emendas às emendas parla-
mentares, além de emendas
solicitadas pelo Executivo.
PPAG – O PL 3.808/09, que
contém a revisão do PPAG

2008-2011 para o exercício
de 2010, foi relatado pelo
deputado Zé Maia (PSDB). A
proposição recebeu um to-
tal de 315 emendas, sendo
163 apresentadas por parla-
mentares, 99 pela Comissão
de Participação Popular, a
partir de sugestões popula-
res colhidas nas audiências
de revisão do PPAG em todo
o Estado, e 53 pelo relator.
Além das próprias emendas,
o relator acatou outras 104,
sendo 46 na forma original,
54 na forma de subemendas
nº 1 e duas na forma de
subemendas nºs 1 e 2 para
cada uma delas.

Projeto traz regra para aposentadoria
O PLC 56/09, do gover-

nador, que faz alterações nas
regras de aposentadoria por
invalidez, já está pronto para
ser apreciado pelo Plenário em
2° turno. O projeto passou
ontem pela FFO, onde recebeu
o substitutivo n° 1.

O PLC 56/09 altera a Lei
Complementar 64, de 2002,
para precisar as situações de
aposentadoria por invalidez
permanente, distinguindo os

tipos de aposentadorias e es-
pecificando as doenças con-
sideradas graves para a con-
cessão do benefício com
proventos integrais.

De acordo com o re-
lator, deputado Lafayette de
Andrada (PSDB), o substi-
tutivo n° 1 estabelece um
escalonamento de repasse
da contribuição do servi-
dor para o Fundo de Previ-
dência de Minas Gerais

(Funpemg), garantindo o pa-
gamento das obrigações
estabelecidas pela Lei Com-
plementar 64 por meio do
Fundo Financeiro de Previ-
dência (Funfip).

Na reunião de ontem
de manhã, também foi apro-
vado parecer de 2° turno do
PL 3.880/09, do governa-
dor, que autoriza o Executi-
vo a doar imóvel ao municí-
pio de Coimbra. À tarde, foi

aprovado parecer favorável de
1o turno ao PRE 3.929/09,
que permite a alienação de
terras devolutas em Rio Par-
do de Minas.
Presenças – Deputados Zé
Maia (PSDB), presidente;
Jayro Lessa (DEM), vice;
Adelmo Carneiro Leão (PT),
Inácio Franco (PV), Lafayette
de Andrada (PSDB), Juarez
Távora (PV) e Sargento Ro-
drigues (PDT).

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária fez várias reuniões ao longo do dia de ontem

Marcelo Metzker
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Construção de barragens gera
protestos em audiência pública

Uma manifestação con-
sensual contra a construção de
cinco barragens nas bacias dos
rios Paracatu, Urucuia e das
Velhas. Esse foi o resultado da
audiência pública realizada on-
tem  pela Comissão de Meio
Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável. Sem a presença dos
representantes dos Governos
Federal e Estadual que foram
convidados, a reunião, reque-
rida pelos deputados Fábio
Avelar (PSC) e Carlos Gomes
(PT), se transformou num de-
sabafo de revolta de todos os
que dela participaram.

Foi unânime a contes-
tação contra a obra, que está
tocada pela Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do
São Francisco e Parnaíba
(Codevasf), com recursos pre-
vistos no Programa de Acele-
ração do Crescimento (PAC) do
Governo Federal. Todos recla-
maram que as barragens estão
sendo construídas com o ob-
jetivo de represar águas para
serem canalizadas ao Nordes-
te brasileiro, pela transposi-
ção do Rio São Francisco.

O presidente da comis-
são, deputado Fábio Avelar,
lamentou a ausência de repre-
sentantes do Governo Federal
no debate. “Não houve con-
traditório”, disse. Ele se
posicionou contra a transpo-
sição do São Francisco, obra
que considerou técnica e eco-
nomicamente inviável, agres-
siva ao meio ambiente e que
descreveu como “uma violên-
cia social”. Para Fábio Avelar,

a transposição é uma aberra-
ção da engenharia: “é uma
obra faraônica que terá dura-
ção de no máximo quatro
anos”, explicou.

O deputado Doutor Viana
(DEM) denunciou que nas ci-
dades que serão atingidas pe-
las barragens já não se vendem
mais terras e nem se fazem mais
negócios, pois estão todos
apreensivos com os alagamen-
tos. Segundo ele, o governo

não repassou qualquer informa-
ção para as comunidades, e os
comentários que correm entre
os moradores é de que tudo
será alagado. “Espalharam o ter-
ror e ninguém esclarece as coi-
sas e nem se tem previsão dos
impactos”, reclamou.

O deputado Almir Paraca
(PT) afirmou que assentamentos
de reforma agrária às margens do
Rio Urucuia (Noroeste) serão ala-
gados, desalojando cerca de 200

famílias. Ele também criticou
a construção, sugerindo que
seria mais viável e menos da-
noso ao meio ambiente a
substituição por microbar-
ragens, até para conter água de
chuva e perenizar o rio.
Presenças – Deputados Fá-
bio Avelar (PSC), presiden-
te; Doutor Viana (DEM), Almir
Paraca (PT), Gil Pereira (PP),
Carlos Gomes (PT) e Domin-
gos Sávio (PSDB).

Transposição do São Francisco também é criticada
O vice-prefeito de San-

to Hipólito, Márcio Ângelo
Júnior, afirmou que o alaga-
mento vai atingir terras pro-
dutivas, uma usina de álcool,
que é a principal atividade
econômica da comunidade,
além de construções históri-
cas e patrimônios ambientais.

Também se posicionou
contra as obras e a transposi-

ção do São Francisco o repre-
sentante da Agência de Desen-
volvimento Sustentável do No-
roeste, Afonso de Jesus Silveira
Andrade. Segundo ele, as águas
de Minas serão utilizadas para
abastecer projetos de fruticul-
tura do Ceará e não para matar
a sede dos nordestinos.

O professor da Faculda-
de de Medicina da Universi-

dade Federal de Minas Gerais
e presidente do Projeto
Manuelzão, Apolo Heringer
Lisboa, exigiu que o Estado
se posicione contra a trans-
posição, pois a obra só trará
prejuízos para Minas.

Segundo ele, a seca do
Nordeste é provocada não por
falta d’água, mas pela pouca
concentração de chuva, que

só ocorre durante três meses
do ano. Para combater a seca,
segundo ele, são necessárias
obras hídricas, para captar a
água de chuva, e poços ar-
tesianos. “Estão tomando a
autonomia do povo mineiro
sobre nossas águas”, comple-
tou o gerente do Instituto
Mineiro de Águas (Igam), Ge-
raldo José dos Santos.

Apolo Heringer, presidente do Projeto Manuelzão, exigiu que o Estado se posicione contra a transposição

 Willian Dias
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Deputado pede suspensão de licenciamento
ambiental de usina em Bueno Brandão

O deputado Dalmo Ri-
beiro Silva (PSDB) apresentou
ontem requerimento para que
a Assembleia Legislativa soli-
cite a suspensão da homolo-
gação de licenciamento
ambiental para a construção
de uma Central Geradora Hi-
drelétrica (CGH) de pequeno
porte no município de Bueno
Brandão (Sul de Minas).

Essa suspensão ocorreria
até a realização de audiência
pública pela Câmara Municipal,
para discutir o projeto. A soli-
citação foi resultado do deba-
te realizado pela Comissão de
Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável da ALMG
sobre essa e outras quatro mini-
-hidrelétricas projetadas em rios
da bacia do rio Mogi Guaçu, que
abrange municípios do Sul de
Minas e de São Paulo.

A região da divisa esta-
dual, bastante montanhosa,
passa por um surto de desen-
volvimento do ecoturismo,
especialmente forte no muni-
cípio paulista de Socorro.
Durante a audiência pública,
ambientalistas e autoridades
de municípios paulistas e mi-
neiros disseram temer que as
cinco CGHs projetadas possam
prejudicar a vazão dos rios e
extinguir diversas cachoeiras
locais, prejudicando o meio
ambiente e a indústria turís-
tica. A questão, no entanto,
se mostrou polêmica, uma vez
que a Prefeitura de Bueno
Brandão se posicionou favo-
ravelmente ao projeto, argu-
mentando que ele teria sido
alterado de forma a garantir
compensações ao município.

Alguns participantes da
reunião ressaltaram o peque-
no potencial hidrelétrico das
CGHs, de um megawatt cada
uma. “Por que colocarmos em
risco todo o potencial turís-
tico de nossa região para ge-
rar apenas 0,1% da energia da
Bacia do Rio Grande?”, ques-
tionou o diretor de Planeja-
mento e Urbanismo de Socor-
ro, Marcos Lomônico.

Justamente por terem
menor capacidade de geração
e menor impacto ambiental, as
CGHs se beneficiam de um
licenciamento ambiental sim-
plificado, que dispensa a rea-
lização de audiências públi-
cas. O fato foi criticado pelos
parlamentares. O deputado
Dalmo Ribeiro Silva apresen-
tou requerimento solicitando
informações sobre a realização
de audiência pública e pro-
pondo visitas da comissão aos
municípios de Bueno Brandão
e Munhoz, onde está projeta-
da outra CGH. “Não se reali-
zou audiência pública na Câ-
mara. Temos que começar essa
discussão ampla no municí-
pio”, defendeu.
Análise conjunta – O depu-
tado Sávio Souza Cruz
(PMDB) chamou atenção
para o perigo de que a facili-
dade para o licenciamento das
mini-hidrelétricas provoque
o fracionamento de em-
preendimentos do setor, de
forma a facilitar sua realiza-
ção. “O fracionamento dos
empreendimentos não pode
ser uma forma de fracionar os
impactos para diminuir a re-
ação [aos projetos]”, afirmou
Cruz. Por esse motivo, ele de-
fendeu que as quatro usinas

projetadas para a Bacia do
Rio do Peixe e aquela propos-
ta para o município de Tocos
do Mogi (MG) sejam avaliadas
em conjunto pelos órgãos
ambientais responsáveis pelo
licenciamento.

O diretor de Turismo da
Prefeitura de Bueno Brandão,
Mário Batista da Silva Filho,
disse que a posição do mu-
nicípio ainda é de análise,
mas confirmou que já foi emi-
tida uma autorização de uso
do solo para a empresa Hy
Brasil, consórcio responsável
pela obra. Segundo Mário
Batista, foi inclusive assina-
do um protocolo de inten-
ções por meio do qual a em-
presa se compromete a cons-
truir um hotel em um parque
turístico municipal, entre

outras compensações pela
obra realizada.

O diretor-presidente da
Hy Brasil, Alan Alvarenga de
Menezes, disse que a redução
da vazão do rio não ficará
abaixo do mínimo previsto
nos regulamentos ambientais
em nenhum período do ano.
Além disso, afirmou que um
trabalho de educação
ambiental e fornecimento de
mudas voltado aos proprietá-
rios rurais ribeirinhos deverá
até mesmo aumentar a vazão
do rio, ao longo do tempo.
Presenças – Deputados Fábio
Avelar (PSC), presidente da co-
missão; Sávio Souza Cruz
(PMDB), vice; Dalmo Ribeiro Sil-
va (PSDB), Getúlio Neiva (PMDB),
Adalclever Lopes (PMDB) e Gilber-
to Abramo (PMDB).

Ambientalistas temem que usinas prejudiquem o turismo e o meio ambiente

Guilherme Bergamini

Deputados Sávio Souza Cruz, Fábio Avelar e Dalmo Ribeiro Silva

Guilherme Bergamini
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Depois de agressão, trabalhadores rurais
de Rio Pardo de Minas querem justiça

A Comissão de Direitos
Humanos esteve ontem em Rio
Pardo de Minas, Norte do Es-
tado, para intermediar a so-
lução dos conflitos agrários na
região. Em fevereiro de 2009,
33 famílias ligadas ao MST
acamparam na fazenda Capão
Muniz e, segundo a Comissão
Pastoral da Terra, em 26 de
abril, pistoleiros entraram no
acampamento agredindo os
trabalhadores rurais. Quase
sete meses depois, três dos
agressores estão presos e al-
guns ainda estão foragidos.

Antes da audiência pú-
blica, a Comissão e os convi-
dados estiveram no fórum da
cidade, onde estavam sendo
ouvidas as testemunhas de de-
fesa dos acusados. A juíza da
comarca, Vânia da Conceição
Pinto, deferiu um pedido do
deputado Durval Ângelo (PT),
presidente da comissão, que
solicitou, por meio de ofício,
a liberação temporária das tes-
temunhas já ouvidas para par-
ticiparem da audiência.

A reunião foi solicitada
pelo deputado Durval Ângelo
(PT), mas foi sugerida pelo
ouvidor agrário nacional e
presidente da Comissão Na-
cional de Combate à Violên-
cia no Campo, desembar-
gador Gercino José da Silva
Filho, que ouviu atentamen-
te todos os relatos.
Descaso – A Câmara Munici-
pal de Rio Pardo de Minas fi-
cou lotada de trabalhadores
rurais. Para o assessor da Co-
missão Pastoral da Terra (CPT),
Paulo Roberto Faccion, a dis-
puta pelas terras públicas tem
ocorrido em função do des-
caso do poder público. Se-
gundo ele, somente no muni-
cípio existem  400 mil hecta-
res de terras que devem ser
resgatas pelo Estado e distri-
buídas depois de um planeja-
mento adequado.

Para o diretor do Sindi-
cato de Trabalhadores Rurais
de Rio Pardo de Minas, Elizeu
José de Oliveira, a luta pela

posse de terra em Minas está
mais violenta a cada ano. Se-
gundo ele, é necessário que
o Estado “enxergue que as
comunidades estão toman-
do posse dos territórios,
numa tentativa de chamar a

atenção para que se busque
uma solução urgente”.
Notas – O deputado Durval
Ângelo informou que vai en-
caminhar as notas taqui-
gráficas da reunião para as
corregedorias do Tribunal

de Justiça e da  Polícia Mi-
litar de Minas Gerais e para
o Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ).
Presenças – Deputado Durval
Ângelo (PT), presidente da
comissão.

Projeto para rastrear telefone
pode ir a Plenário em 2º turno

O Projeto de Lei (PL)
900/07, que obriga as empre-
sas de telefonia a prestar a
autoridades policiais infor-
mações sobre a localização
de aparelhos de seus clien-
tes, recebeu ontem parecer
de 2º turno da Comissão de
Segurança Pública. O relator,
deputado Tenente Lúcio
(PDT), opinou pela aprovação
da matéria na forma como foi
votada em 1º turno (na forma
do vencido).

De autoria do deputado
Délio Malheiros (PV), o proje-
to tem como finalidade munir
as autoridades policiais de
informações que permitam coi-
bir atos criminosos e assegu-
rar um atendimento mais ágil

a vítimas que estejam em si-
tuação de risco de vida, como
em caso de sequestro-relâm-
pago, por exemplo.

Outra determinação que
visa à agilidade do trabalho
de investigação é para que as
empresas informem automati-
camente às autoridades com-
petentes a localização de te-
lefones que acionarem os nú-
meros de emergência.

Durante a tramitação da
matéria em 1º turno, foram
feitas algumas alterações no
texto de modo a não compro-
meter o direito à privacidade
dos usuários do serviço de
telefonia. Além de garantir o
sigilo quanto ao conteúdo das
conversas telefônicas, o tex-

to aprovado em 1º turno de-
termina algumas condições
para que as empresas liberem
essas informações, como a
necessidade de instauração de
inquérito policial.

O texto prevê, ainda,
que o usuário possa se mani-
festar contra o acesso da lo-
calização de seu aparelho,
mediante declaração formal
firmada perante a empresa
prestadora de serviços de te-
lefonia. Com a aprovação desse
parecer, o projeto já pode ser
levado a Plenário em 2º turno.
Presenças – Deputado João
Leite (PSDB), presidente; depu-
tada Maria Tereza Lara (PT), vice;
deputados Rômulo Veneroso
(PV) e Tenente Lúcio (PDT).

Deputado Durval Ângelo ouve depoimentos. Trabalhadores rurais da região lotaram Câmara Municipal

Guilherme Dardanhan
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Política Agropecuária tenta esclarecer
polêmica entre comerciantes da Ceasa

O comércio irregular e a
suposta presença de atraves-
sadores entre os produtores
rurais que utilizam a Ceasa Mi-
nas foi tema de audiência da
Comissão de Política Agro-pe-
cuária ontem. Representantes
da Associação dos Comercian-
tes da Ceasa (ACCeasa) afirmam
que, além dos intermediários,
a maioria dos produtores atua
de forma ilegal, vendendo pro-
dutos de outros Estados. Já
os produtores reclamam da
falta de estrutura para traba-
lhar e alegam que os atra-
vessadores são minoria.

O presidente do Conse-
lho de Administração da
ACCeasa, Márcio Ferreira, ga-
rante que não se trata de uma
briga entre comerciantes e pro-
dutores, e sim de uma luta con-
tra oportunistas que atuam
travestidos de produtores ru-
rais. Representantes dos co-
merciantes apontam várias ir-
regularidades, até mesmo o
comércio clandestino de remé-
dios contrabandeados, produ-
tos químicos, CDs e DVDs pi-
ratas dentro da Ceasa.

O presidente da Associa-
ção dos Produtores de
Hortifrutigranjeiros de Minas
Gerais, Antônio Lopes, garan-
te que a maioria dos produ-
tores é honesta e que eles pa-
gam um preço alto para ocu-
par o mercado livre do produ-
tor (MLP). “Pagamos cerca de
38 reais por metro quadrado
por mês e não temos estrutu-
ra para trabalhar”, reclamou.
O produtor José Antônio Dias
Silveira afirma que a sobra das
vendas no MLP é que atrai os
atravessadores. “São cerca de
três toneladas de alimentos
por dia. Há sobras mesmo, não
tem jeito”, disse ele.

A administração da
Ceasa garante que está toman-
do providências para comba-
ter as irregularidades. O pre-
sidente da central, João
Alberto Paixão Lages, infor-
mou que ainda este mês será
lançado o novo Regulamento

de Mercado, contendo normas
para o funcionamento da
Ceasa, desde a atuação dos
carregadores até a dos produ-
tores e comerciantes.

Sobre o comércio irre-
gular, o presidente da Ceasa
disse que a maioria dos pro-
dutores e comerciantes traba-
lha dentro da lei. Mas admitiu
alguns desvios, como os comer-
ciantes que levam produtos
para vender no MLP. “No MLP
não pode haver comerciantes.
Ele é destinado aos produto-
res rurais”, lembrou.

O presidente da comis-
são, deputado Vanderlei
Jangrossi (PP), sugeriu que o
Ministério Público seja acio-
nado para combater as supos-
tas irregularidades. O deputa-
do Antônio Júlio (PMDB) acre-
dita que o diálogo entre pro-
dutores e comerciantes é fa-
tor determinante para a reso-
lução dos conflitos. A depu-
tada Maria Tereza Lara (PT)
também acredita que o diálo-
go entre produtores e comer-
ciantes é fundamental para  se
chegar a um consenso.

Projeto dá apoio à
agroindústria familiar

O PL 630/07, do depu-
tado Weliton Prado (PT), que
estabelece a Política Estadual
de Agroindústria Familiar, já
pode ser votado no Plenário em
2º turno. Ele recebeu parecer
favorável ontem na Comissão de
Política Agropecuária. O relator,
deputado Carlos Gomes (PT),
opinou pela aprovação do pro-
jeto sem novas alterações (na
forma do vencido em 1o turno).

O projeto tem a finali-
dade de apoiar a implantação
e o desenvolvimento de
agroindústrias familiares em
todas as regiões do Estado,
tendo em vista a geração de
empregos, a agregação de va-
lor a produtos e a melhoria da
renda no meio rural.

O PL 765/07, do depu-
tado Arlen Santiago (PTB),
que permite a realização de ro-
deios e vaquejadas, teve pa-
recer pela aprovação na forma
do substitutivo nº 1 da Co-

missão de Constituição e Jus-
tiça (CCJ), com a emenda nº
1. O relator foi o deputado
Antônio Carlos Arantes (PSC).

A comissão aprovou ain-
da pareceres favoráveis a três
projetos de alienação de ter-
ras devolutas. São os PREs
2.619/08 (2o turno), 3.970/
09 e 4.004/09 (1o turno).

Ao final da reunião, o
deputado Vanderlei Jangrossi,
presidente da comissão, agra-
deceu os servidores adminis-
trativos da ALMG que atuaram
no apoio ao trabalho parlamen-
tar durante o ano de 2009.
Presenças – Deputados Van-
derlei Jangrossi (PP), presiden-
te; Antônio Carlos Arantes (PSC),
vice-presidente; Chico Uejo
(PSB), Domingos Sávio (PSDB),
Ivair Nogueira (PMDB), José
Henrique (PMDB), Inácio Fran-
co (PV), Dalmo Ribeiro Silva
(PSDB), Carlos Gomes (PT) e
deputada Maria Tereza Lara (PT).

Deputados estão preocupados com os conflitos entre comerciantes e produtores rurais na Ceasa

Alair Vieira
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Proacesso
A chegada do Programa Esta-
dual de Pavimentação de Es-
tradas (Proacesso) à cidade
de Bonito de Minas (Norte
do Estado) foi tema do pro-
nunciamento do deputado
Carlos Pimenta (PDT).  Se-
gundo ele, 50 quilômetros do
trecho rodoviário entre o
município e Januária serão
pavimentados. A inaugura-

ção da obra será feita na pró-
xima sexta-feira (18/12). Ele
salientou a importância des-
se programa e disse que mais
de 60 municípios de Minas
Gerais já foram beneficiados.
Porém, cinco cidades não po-
derão ser contempladas pelo
Proacesso, porque são corta-
das por BRs, de responsabili-
dade do Governo Federal. A
essa esfera de governo, o de-

putado solicitou que execu-
te tais obras de pavimenta-
ção. O parlamentar destacou
também a inauguração da
Comarca de São João do Pa-
raíso (Norte de Minas), que
será realizada no próximo sá-
bado (19/12). Segundo ele,
o projeto de lei que permite
a abertura da Comarca foi
aprovado há mais de 20 anos
e só agora foi concretizado.

Instituto Moreira Salles
O deputado Doutor Viana
(DEM) pronunciou-se sobre a
reabertura do Instituto
Moreira Salles (IMS) em Belo
Horizonte. Segundo ele, o IMS
estava fechado desde o dia 1º
de novembro e será reaberto
em janeiro de 2010 com o
nome de Centro de Arte Con-
temporânea e Fotografia, sob
a coordenação da Fundação

Clóvis Salgado. O parlamentar
salientou a importância do
instituto em Belo Horizonte,
pois “a capital mineira carece
de opções culturais”. Viana
também comentou a decisão
do Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ) de proibir a BHTrans
de aplicar multas. Ele disse que
se pronunciou sobre isso há
cinco anos e que sempre foi
contra o “poder de polícia” da

companhia. Segundo o depu-
tado, foram 2,8 milhões de
multas aplicadas por mais de
500 fiscais nos últimos cinco
anos. Por fim, Doutor Viana
manifestou repúdio em rela-
ção aos casos de corrupção
ocorridos ultimamente no ce-
nário político brasileiro.
“Tudo na vida do cidadão de-
pende de política, mas de uma
política correta”, declarou.

Agentes penitenciários
O deputado Carlin Moura
(PCdoB) criticou o que ele
considera “quebra de acordo
do Governo do Estado” com a
oposição. Ele citou a situa-
ção dos agentes penitenciá-
rios, que foram demitidos após
greve. Segundo o parlamentar,
a Lei 18.185, de 2009, que
dispõe sobre a contratação
temporária de servidores pú-

blicos no Estado, foi descum-
prida. Ele disse que foi acer-
tado com a Secretaria de Es-
tado de Defesa Social o retor-
no de 200 agentes, porém,
apenas 14 voltaram ao traba-
lho. Moura afirmou que é um
desrespeito iniciar o recesso
parlamentar sem resolver essa
questão. Ele citou também a
emenda do governo ao Proje-
to de Lei 3.734/09, que cria

fundo de assistência ao pe-
cúlio dos servidores do Esta-
do. Ele disse que essa é uma
“‘emenda Frankenstein’, que é
apresentada de última hora
para que não haja discussão
adequada”. Carlin Moura tam-
bém falou sobre a Conferên-
cia Nacional de Comunicação,
da qual é delegado. Ele criti-
cou a Rede Globo por não es-
tar presente ao evento.

Primeiro emprego
O deputado Juarez Távora
(PV) parabenizou o Governo
do Estado e a Fundação
Roberto Marinho pela assina-
tura de convênio para o lan-
çamento, em Minas Gerais, do
programa Aprendiz Legal. Cria-
do pela Fundação Roberto
Marinho, o programa qualifi-
ca jovens para a obtenção de
seu primeiro emprego. Em Mi-

nas Gerais, ele será executado
pela Rede Cidadã, uma enti-
dade formada por líderes em-
presariais. De acordo com
Juarez Távora, o maior proble-
ma do mercado de trabalho
para os jovens não é a ausên-
cia de vagas, mas a baixa qua-
lificação dos candidatos aos
empregos. O deputado acres-
centou que a intenção é dar
prioridade, no programa, a

moradores de áreas com alto
índice de violência. No início,
o Aprendiz Legal será implan-
tado na Região Metropolita-
na de Belo Horizonte, em Juiz
de Fora e na região em torno
de Congonhas e Conselheiro
Lafaiete, onde há grande con-
centração de empresas. O pro-
grama vai oferecer cursos de
informática, administração e
turismo, entre outros assuntos.

São Francisco
Os 80 anos da Companhia
dos  Po r tos  do  R io  São
F ranc i sco ,  em P i rapora
(Norte de Minas), foram o
tema do pronunciamento
do deputado Almir Paraca
(PT). Ele registrou a reali-
zação de reunião solene na
Câmara Municipal de Pira-
pora, na quinta-feira pas-
sada, para celebrar a data.
Almir Paraca destacou o

papel da navegação no São
Francisco para a ocupação
e a economia do Estado e
lamentou a decadência des-
se meio de transporte nas
últimas décadas. Ele defen-
deu a recuperação da na-
vegabilidade do rio, tendo
como base Pirapora, e sua
interligação com os transpor-
tes ferroviário e rodoviário. O
deputado também anunciou
que a Secretaria de Estado de

Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento  Sus tentáve l  e  o
Incra firmaram termo de
ajustamento de conduta
para facilitar o processo
de legalização ambiental
dos assentamentos da re-
forma agrária. Ele criticou,
ainda, a situação atual da
Defensoria Pública, ausente,
segundo o parlamentar, em
mais de 60% dos municípi-
os mineiros.
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Reunião Ordinária (14 horas)
PEC 46/08

Da deputada Ana Maria Resende e outros, que cria o dia das Gerais.
Votação em 1o turno

PLC 55/09
Do governador, que altera a estrutura orgânica da Advocacia-Geral do
Estado. Votação em 1o turno

PL 3.854/09
Do governador, que altera leis que criaram fundos estaduais. Votação em
2o turno

PL 3.864/09
Do governador, que faz modificações na Gratificação Complementar de
Produtividade dos procuradores do Estado. Votação em 2o turno

PL 3.899/09
Do governador, que altera a destinação de imóvel doado pelo Estado ao
município de Barbacena. Votação em 2o turno

PL 3.959/09
Do governador, que regulamenta a denominação de instituições e imó-
veis públicos do Estado. Votação em 2o turno

PL 3.277/09
Da Comissão de Participação Popular, que obriga a divulgação de mensa-
gens de educação alimentar nos cadernos adquiridos pelas escolas públi-
cas. Votação em 1o turno

PL 3.976/09
Do Tribunal de Justiça, que reajusta os subsídios dos membros do Poder
Judiciário. Votação em 1o turno

PL 3.977/09
Do procurador-geral de Justiça, que reajusta os subsídios dos membros
do Ministério Público. Votação em 1o turno

PL 4.005/09
Do Tribunal de Contas, que fixa o subsídio do procurador do Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas. Votação em 1o turno

PL 4.006/09
Do Tribunal de Contas, que reajusta os subsídios dos conselheiros e
auditores do órgão. Votação em 1o turno

PL 3.973/09
Do governador, que autoriza a abertura de crédito suplementar para o
Tribunal de Justiça. Prosseguimento da discussão em turno único

PRE 2.473/08
Da Comissão de Política Agropecuária, que aprova alienação de terras
devolutas. Discussão em 2o turno

PRE 2.597/08
Da Comissão de Política Agropecuária, que aprova alienação de terras
devolutas. Discussão em 2o turno

PRE 2.910/08
Da Comissão de Política Agropecuária, que aprova alienação de terras
devolutas. Discussão em 2o turno

PLC 56/09
Do governador, que altera a Lei Complementar 64, que dispõe sobre o Regime
Próprio de Previdência dos servidores estaduais. Discussão em 2o turno

PL 492/07
Do deputado Leonardo Moreira, que cria o programa de aproveitamento de
água emergente de lençol freático em edificações. Discussão em 2o turno

PL 900/07
Do deputado Délio Malheiros, que regula a disponibilização de informa-
ções pelas empresas de telefonia celular. Discussão em 2o turno

PL 3.221/09
Do deputado Domingos Sávio, que autoriza doação de imóvel do Estado
ao município de Martinho Campos. Discussão em 2o turno

PL 3.481/09
Do governador, que altera leis que criam fundos estaduais. Discussão em
2o turno

PL 3.875/09
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado ao município
de Cristais. Discussão em 2o turno

PL 3.880/09
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado ao município
de Coimbra. Discussão em 2o turno

PL 2.215/08
Do governador, que aprova o Plano Estadual de Educação. Discussão em 1o turno

PL 2.535/08
Do deputado Ruy Muniz, que dispõe sobre os serviços telefônicos de
atendimento ao cliente. Discussão em 1o turno

PL 3.321/09
Da deputada Maria Tereza Lara, que dispõe sobre as condições de trabalho
dos sentenciados do sistema prisional. Discussão em 1o turno

PL 3.429/09
Do deputado Zé Maia, que autoriza doação de imóvel do Estado ao
município de Itapagipe. Discussão em 1o turno

PL 3.542/09
Do deputado Doutor Viana, que reconhece o relevante interesse coletivo,
a importância social e a utilidade pública das unidades da maçonaria.
Discussão em 1o turno

PL 3.938/09
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado ao Incra. Dis-
cussão em 1o turno

PL 3.971/09
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado ao município
de Itueta. Discussão em 1o turno

PL 3.975/09
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado à Uemg. Discus-
são em 1o turno

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

ORDEM DO DIA

Governador encaminha emenda a projeto
O governador Aécio Ne-

ves encaminhou emenda ao
Projeto de Lei (PL) 3.734/09,
que regulariza a situação fun-
cional de servidores do Ipsemg
e do DER-MG. Ela foi encami-
nhada por meio da Mensagem
448/09, lida na Reunião Or-
dinária de Plenário de ontem.
A emenda cria o Fundo de As-
sistência ao Pecúlio dos Ser-
vidores do Estado (Funapec).

De acordo com a expo-
sição de motivos que acom-

panha a mensagem, o
Funapec tem como objetivos
dar suporte financeiro ao Pro-
grama Estadual de Assistência
ao Pecúlio dos Servidores e
aprimorar o plano de benefí-
cios em vigor no Ipsemg. O
governo argumenta que o pe-
cúlio e os seguros atualmente
concedidos pelo instituto de
previdência estão defasados
em relação a produtos seme-
lhantes oferecidos por segu-
radoras privadas.

Gás de cozinha – Em pronun-
ciamento, o deputado Getúlio
Neiva (PMDB) manifestou preo-
cupação com a possibilidade
de um novo aumento do pre-
ço do gás de cozinha. Segun-
do ele, o produto tem subido
por influência de um cartel for-
mado por grandes empresas do
setor. O deputado também rei-
vindicou a recontratação de
agentes penitenciários demi-
tidos pelo Estado por partici-
parem de greve da categoria.

Extraordinária – Na Reunião
Extraordinária de ontem de
manhã, o PL 3.864/09, do
governador, que altera a lei
que institui gratificação
na carreira da advocacia
pública, recebeu as emen-
das nºs 1 e 3, do governa-
dor, e a emenda nº 2, do
deputado Dinis Pinheiro
(PSDB), a serem votadas
independentemente de pa-
recer, conforme determina
o Regimento Interno.
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9 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Comissão de Direitos Humanos (Leopoldina) – debater denúncias de
ameaças à população atingida pela construção da barragem de Braúna.
Convidados: delegado do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ro-
gério Correia; procurador-geral de Justiça, Alceu José Torres Marques;
secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
José Carlos Carvalho; bispo dom Dario Campos; presidente do Conselho
Estadual de Assistência Social, Maria Joanita Godinho Pimenta; diretor
da Brookfield Energia Renovável, Antônio Fonseca dos Santos; supe-
rintendente da unidade regional do Copam, Danilo Vieira Junior; advo-
gado da Comissão de Atingidos pela Barragem de Braúna, Leonardo
Pereira Rezende; educador social da Comissão Pastoral da Terra; Antô-
nio Maria Fortini. Requerimento do deputado Padre João

9h15
• Comissão Especial da PEC 56/09 (Plenarinho I) – eleger presidente e
vice da comissão que vai analisar a proposta, de autoria do deputado
André Quintão e outros, que amplia a licença-maternidade e a licença-
-paternidade dos servidores estaduais

9h30
• Comissão de Saúde (Plenarinho I) – discutir o atendimento à
saúde prestado aos servidores estaduais pelo Ipsemg. Convidado:
diretor de saúde do Ipsemg, Roberto Porto Fonseca. Requerimento
do deputado Doutor Viana
• Comissão de Redação (Plenarinho II) – discutir e votar pareceres em
fase de redação final

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho
IV) – discutir e votar pareceres de 2o turno de 11 projetos, entre os
os PLs 3.976/09, 3.977/09 e 4.006/09, que reajustam os subsídios
dos integrantes do Tribunal de Justiça, do Ministério Público e do
Tribunal de Contas, respectivamente
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho III) – discutir e votar propo-
sições da comissão
• Comissão de Administração Pública (Auditório) – discutir e votar pa-
receres de 2o turno: do PLC 55/09, do governador, que altera a estrutura da
Advocacia-Geral do Estado; do PLC 57/09, do Tribunal de Contas, que trata
das férias dos conselheiros; e do PL 3.797/09, do Tribunal de Justiça, que
altera o adicional de insalubridade dos servidores do Judiciário

10h30
• Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática (Plenarinho II)
– discutir e votar pareceres: de 2o turno do PL 2.215/08, do governador,
que contém o Plano Decenal de Educação; e de 1o turno do PL 3.662/09,
do deputado Arlen Santiago, que dispõe sobre a afixação, em salas de aula,
de informações sobre os telefones dos serviços de emergência

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social (Plenarinho I)
– discutir e votar pareceres de 1o turno: do PL 3.653/09, da deputada
Rosângela Reis, que institui a política estadual do voluntariado transfor-
mador; e do PL 3.754/09, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que dispõe
sobre a destinação de produtos apreendidos pelas autoridades do Estado
• Comissão de Redação (Plenarinho II) – discutir e votar pareceres em
fase de redação final

14h45
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho
IV) – discutir e votar parecer de 1o turno do PL 3.725/09, do
deputado Dinis Pinheiro, que dispõe sobre a apreensão de veículos
pela Polícia Rodoviária Estadual

15 horas
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho I) – debater
o diagnóstico Defensorias Públicas no Brasil, elaborado pela Secretaria de
Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça. Convidados: ministro da Jus-
tiça, Tarso Genro; secretário de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça,
Rogério Favreto; presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos,
André Luís Machado de Castro; presidente da Associação dos Defensores Públi-
cos de Minas Gerais, Felipe Augusto Cardoso Soledade; defensor público-geral
do Estado, Belmar Azze Ramos. Requerimento do deputado Almir Paraca
• Comissão Especial sobre a Arbitragem (Plenarinho III) – ou-
vir: o presidente da Amagis, Nelson Missias de Morais; o presi-
dente eleito da Amagis, Bruno Terra Dias; e o 2º-vice-presidente
do Tribunal de Justiça, Reinaldo Ximenes Carneiro. Requeri-
mento do deputado Lafayette de Andrada
• Comissão de Cultura (Plenarinho II) – discutir e votar parecer de
1o turno do PL 3.855/09, do governador, que altera o Fundo Esta-
dual de Cultura

15h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – discutir a situação das ocupa-
ções Camilo Torres e Dandara, em Belo Horizonte. Convidados: secretário de
Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, Dilzon Melo; defen-
sor público Gustavo Gorgozinho; promotora Josely Ramos Pontes; secretário
Municipal de Políticas Urbanas de Belo Horizonte, Murilo Valadares; membro
da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Regional de Serviço Social,
Úrsulla Almeida Rey Costa; professor do Serviço de Assistência Judiciária da
PUC Minas, Fábio Alves dos Santos; assessor da Comissão Pastoral da Terra, frei
Gilvander Luís Moreira; militante da entidade Brigadas Populares, Joviano
Gabriel Maia Mayer. Requerimento do deputado Durval Ângelo
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – reunião com a
mesma pauta da manhã

20 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário

20h15
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – reunião com a
mesma pauta da tarde

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

8h Mundo Político
8h30 Panorama (ao vivo) – Compras de fim de ano

9h Assembleia ao Vivo – Reunião Extraordinária de Plenário

12h Memória e Poder – Depoimento do ex-deputado José Maurício

de Andrade

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 – Compras de fim de ano

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) – Politização do Judiciário

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

sobre a movimentação política no País

23h Plenário (reprise)
1h Panorama – Compras de fim de ano

1h30 Repórter Assembleia
2h Comissão de Assuntos Municipais – Decreto serviço fretado

transporte rodoviário

5h Segunda musical – Santiago Vasconcelos e Quarteto de

Trompetes

6h Brasil Eleitor


