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Penitenciária Nelson Hungria, em
Contagem, passará por reforma estrutural

Uma grande reforma 
de segurança na estrutura 
da Penitenciária de Segu-
rança Máxima Nelson Hun-
gria, em Contagem, na Re-
gião Metropolitana de Belo 
Horizonte, está prevista pa-
ra os próximos quatro anos. 

O anúncio foi feito 
ontem pelo superintenden-
te de Segurança Prisional 
da Subsecretaria de Admi-
nistração Prisional do Es-
tado, Hamilton de Andrade, 
durante reunião da Comis-
são de Segurança Pública, 
para debater denúncias de 
irregularidade no estabe-
lecimento. A obra prevê 
instalação de aparelhos de 
raios-x, detectores de me-
tal, aparelhos body scan 

Criação de fundo social para royalties 
do minério é defendida em reunião

Os participantes da reu-
nião conjunta das Comissões 
de Minas e Energia, Partici-
pação Popular e de Educação 
defenderam de forma unâni-
me, ontem na ALMG, a  cria-
ção de um fundo social para 
os royalties do minério. Na 
reunião, também foi sugerida 
a equiparação do índice de 
compensação pela exploração 
do minério ao do petróleo.

A audiência foi moti-
vada pelo movimento estu-
dantil mineiro, que pleiteia 
a utilização dos recursos que 
seriam repassados ao fundo 
social, para políticas públi-
cas em educação, ciência e 
tecnologia. O presidente do 
Movimento pelos Royalties 

Equoterapia
será tema 
de debate
A Comissão de Defesa 

dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência ouviu ontem re-
presentantes de entidades e 
aprovou requerimento para 
realização de audiência pú-
blica sobre a carência de 
profissionais qualificados 
para atuar na equoterapia. 
Segundo o autor do reque-
rimento e vice-presidente, 
deputado Sargento Rodri-
gues (PDT), dos 12 pro-
fissionais designados pela 
Fhemig que atuavam até 
recentemente, apenas qua-
tro continuam trabalhando 
no Regimento de Cavalaria 
Alferes Tiradentes, havendo 
na fila 450 pessoas à espera 
do tratamento, que utiliza 
o cavalo como método tera-
pêutico. Página 8

(utilizados em aeroportos 
em todo o mundo) e ban-
quetas detectoras de metal 
(para revista em partes ín-
timas). 

A penitenciária Nel-
son Hungria conta 1.700 
presos, custodiados por 667 
agentes penitenciários.
Página 5

do Minério, Luiz Begazo, 
lembrou que os royalties do 
petróleo são de 10% do fa-
turamento bruto do petróleo 

retirado, enquanto na mine-
ração a compensação é de 
2% do faturamento líquido. 
Página 3

Deputados ouviram entidades

Alair Vieira

Willian Dias

Alair Vieira

Entrada de celulares e drogas nas celas preocupa parlamentares

• Cipe Rio Doce deve visitar seis cidades do interior. Página 10

• Agência RMBH terá mobilidade urbana como prioridade. Página 6

Estudantes acompanham reunião que mobilizou três comissões



 2 • sexta-feira – Assembleia Informa  13 de maio de 2011COMISSÕES

Cabo da PM alega ter sido punido
com transferência de unidade

A punição ao cabo da 
Polícia Militar Robert Mar-
tins de Barros foi tema de 
audiência pública realizada 
pela Comissão de Direitos 
Humanos, na manhã de on-
tem. A reunião foi realiza-
da na Câmara Municipal de 
Ipatinga. 

De acordo com o advo-
gado e a esposa do policial, 
entre outras sanções, o ca-
bo teria sido transferido de 
Coronel Fabriciano para San-
tana do Paraíso (ambas na 
região do Rio Doce) porque 
denunciou assédio moral 
por parte de seus superiores 
hierárquicos. A audiência 
foi solicitada pelo deputado 
Durval Ângelo (PT).

A esposa do cabo 
Robert, Eliane Neves Albu-
querque Martins, reiterou 
a denúncia que teria sido 
motivada pelas ameaças 
sofridas pela família em 
2009, após Eliane e Robert 
criticarem o atendimento 
médico da PM. Conforme 
Eliane, ela precisava fazer 
uma cirurgia de hérnia e te-
ve dificuldades para ter seu 
pedido atendido, embora 
tivesse com os documentos 
prontos para apresentar ao 
serviço médico.   

Além disso, o cabo Ro-
bert teria sido punido com 
a transferência para Santana 
do Paraíso por ter procurado 
a Comissão de Direitos Hu-
manos da ALMG para pedir 
ajuda. A justifi cativa da Po-
lícia foi que o cabo deveria 
ter feito uma representação 
na própria PM contra os su-
postos autores do assédio 
moral. Segundo Eliane, ela, o 
cabo e a fi lha de três anos fa-
zem tratamento psiquiátrico 
em decorrência de transtor-
nos surgidos após as denún-
cias de assédio moral. 
Defesa – O comandante da 
12ª Região de Polícia Mili-
tar de Minas Gerais, coronel 
Geraldo Henrique Guimarães 
da Silva, esclareceu que não 

há impedimento para que 
os policiais procurem o Le-
gislativo mineiro para fazer 
denúncias, desde que seja 
cumprido também o artigo 
58 do Código de Ética da 
Polícia. Ele estabelece que 
o militar deve fazer repre-
sentação de denúncias na 
própria PM, para que a insti-
tuição apure os fatos. 

O coronel defendeu 
que os militares reivindi-
quem seus direitos e en-
trem com recurso, caso não 
se sintam satisfeitos com a 
decisão. Ele pediu descul-
pas à esposa do cabo Ro-
bert em relação à afirmação 
de que teria sido desres-
peitada por uma militar ao 
procurar o serviço médico.   
Direito – O ouvidor de po-
lícia do Estado, Paulo Vaz 
Alkmin, reforçou que está 
acompanhando o caso e que 
a advertência ao cabo Ro-
bert, depois que procurou 
a Assembleia, não é ade-
quada, já que o Regimento 
Interno da ALMG e a lei da 
Ouvidoria garantem o direi-
to do cidadão de denunciar 
situações consideradas ile-
gais ou abusivas. 

Para o coordenador da 
Comissão de Direitos Hu-
manos da Associação dos 

Praças (Aspra), subtenente 
Luiz Gonzaga Ribeiro, está 
se tornando comum a trans-
ferência de policiais milita-
res com a justificativa de 
“interesse de serviço”, mas, 
na prática, seria uma forma 
de coagir os militares e não 
esclarecer os motivos da 
transferência. 

O deputado Durval Ân-
gelo comentou que a trans-
ferência do cabo Robert é 
uma forma de punição e que 
a comissão vai aprovar re-
querimentos, na tarde desta 
quinta-feira (12), para dar 
encaminhamento ao caso. 
Algumas das providências 
são o envio de notas ta-
quigráficas da audiência à 
Secretaria de Direitos Hu-
manos da Presidência da 
República e ao Ministério 
Público de Minas Gerais.
Presenças – Deputados 
Durval Ângelo (PT), presi-
dente; e Paulo Lamac (PT), 
vice. Além dos convidados 
citados na matéria, par-
ticiparam da audiência o 
advogado do cabo Robert, 
Geraldo Lopes de Paula, e 
o presidente da Comissão 
de Direitos Humanos da Câ-
mara Municipal de Coronel 
Fabriciano, vereador Marcos 
da Luz.

Sargento
faz outra
denúncia 
Durante a audiência, o 

sargento Elcimar Lopes dos 
Santos afi rmou ter sido punido 
por ter tentado suicídio com 
revólver do batalhão, após ter 
sido ameaçado de transferên-
cia por um superior. 

Elcimar Lopes alegou 
que demonstrou insatisfação 
durante repreensão pública por 
um tenente, que teria fi cado 
contrariado com a reação e pe-
dido sua remoção de Ipatinga. 

O sargento, que atuava 
na banda de música da PM, ten-
tou se matar com a arma do ba-
talhão, mas foi impedido pelos 
colegas. Ele teve acompanha-
mento psicológico, mas foi afas-
tado da banda.  Por isso, Elcimar 
pediu transferência para Gover-
nador Valadares, já que lá existia 
vaga na equipe de música.

O coronel Geraldo Hen-
rique Guimarães destacou que 
a transferência foi legal e bus-
cou atender ao desejo do sar-
gento de continuar tocando na 
banda de música. Além disso, 
o militar teria sido afastado 
do conjunto por “difi culdades 
de relacionamento”. 

Comissão de Direitos Humanos foi até a Câmara Municipal de Ipatinga

Lia Priscila
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Deputados apoiam luta de estudantes 
em prol de fundo social do minério

A criação de um fun-
do social para os royalties do 
minério, por meio da apre-
sentação de uma Proposta de 
Emenda à Constituição, foi de-
fendida de forma unânime pe-
los participantes da audiência 
pública conjunta das Comis-
sões de Minas e Energia, Par-
ticipação Popular e Educação, 
Cultura, Ciência e Tecnologia. 

O assunto foi tratado 
ontem a requerimento dos de-
putados Rogério Correia (PT), 
Alencar da Silveira Jr. (PDT), 
Luiz Carlos Miranda (PDT), Sar-
gento Rodrigues (PDT) e pela 
deputada Liza Prado (PSB). Na 
reunião, também foi sugerida 
a equiparação do índice de 
compensação pela exploração 
do minério ao do petróleo.

A audiência foi motivada 
pelo movimento estudantil mi-
neiro, que pleiteia a utilização 
dos recursos que seriam repas-
sados ao fundo social, para po-
líticas públicas em educação, 
ciência e tecnologia. 

O deputado Carlin Moura 
(PCdoB) falou da necessidade 
de redação de um texto de 
consenso para a PEC, para ser 
discutido com as lideranças 
antes do recolhimento de as-
sinaturas dos deputados para 
apresentação da proposta. Ele 
explicou que não existe, na 
Constituição, a possibilidade 
de apresentação de PEC por 
iniciativa popular, mas que as 
assinaturas recolhidas dão for-
ça ao projeto. O parlamentar 
ainda acrescentou que a pro-
posta já tem apoio do Bloco 
Minas Sem Censura e do PDT. 
Petróleo – O presidente do 
Movimento O Minério é Nosso, 
Luiz Begazo, lembrou que os 
royalties do petróleo são de 
10% do faturamento bruto do 
produto retirado, enquanto na 
mineração a compensação é 
de 2% do faturamento líquido. 

Segundo ele, a arre-
cadação com a exploração 
do petróleo, em 2007, foi 
de R$ 15 bilhões; e a do mi-
nério, de R$ 547 milhões. Na 

opinião de Begazo, a compen-
sação pela atividade minerária 
precisaria ser maior que a do 
petróleo, pelo impacto que 
traz para as cidades. A minera-
ção ocorre próximo às cidades 
e, geralmente, gera custos que 
são repassados para a popula-
ção. “O que muita gente não 
se dá conta é que impacto é 
equivalente a custo”, alertou. 

Como exemplo desses 
impactos, o presidente do 
movimento citou a sobrecarga 
de serviços e infraestrutura, 
como a destruição de estradas 
por caminhões de minério, 
além dos impactos ambientais 
e sociais. 

O deputado Rogério Cor-
reia (PT) disse que a presiden-
te Dilma Rousseff já se com-
prometeu a abrir discussão so-
bre uma nova regulamentação 
para os royalties do  minério. O 
parlamentar afi rmou que, além 
do valor cobrado pela minera-
ção ser baixo, nem sempre é 
pago. Ele ressaltou que a Vale 
deve ao Estado R$ 4 bilhões, 
que estão sendo cobrados na 
Justiça. 

O deputado Sargento 
Rodrigues (PDT), sugeriu soli-
citar um estudo da consultoria 

sobre a legislação que se apli-
ca aos royalties do petróleo e 
tentar encontrar uma brecha 
que se aplique aos royalties do 
minério. Ele considerou absur-
do o minério não ser taxado 
pelo ICMS e disse apoiar a 
criação do fundo.
Campanha – A presidente da 
União Estadual dos Estudan-
tes de Minas Gerais (UEE-MG), 
Luiza Adelaide Lafetá, disse 
que a campanha que os estu-
dantes estão promovendo no 
Estado, com a realização de 
debates e mobilizações, segue 
a trilha da campanha nacional 
pela destinação de 50% do 
fundo social do pré-sal para a 
educação. A estudante infor-
mou que o movimento estu-
dantil está recolhendo assina-
turas para a apresentação da 
PEC para a criação do Fundo 
Social do Minério.  

O secretário de comuni-
cação do Diretório da Juven-
tude Socialista do PDT, Robson 
Bruno Lacerda, destacou que 
Minas  é responsável por quase 
100% da produção mundial de 
nióbio, um dos minérios mais 
caros do mundo e que é uti-
lizado na fabricação de altos- 
-fornos, aviões e foguetes, por 

exemplo. Ele defendeu uma 
discussão mais ampla sobre 
esse minério, que é vendido a 
baixo preço, e também sobre o 
fundo social. 

O deputado Alencar 
da Silveira Jr. (PDT) também 
apoiou a luta dos estudantes 
e defendeu a taxação sobre a 
compra do minério. O deputa-
do Antônio Júlio (PMDB) ma-
nifestou seu entusiasmo com 
a mobilização dos estudantes 
pela causa do minério e criti-
cou a não cobrança do ICMS 
sobre a mineração. A deputa-
da Liza Prado também ressal-
tou a importância da luta dos 
estudantes, de forma aguer-
rida e competente, por mais 
qualidade da educação. 
Presenças – Deputados Sá-
vio Souza Cruz (PMDB), pre-
sidente da Comissão de Mi-
nas e Energia; André Quintão 
(PT), presidente da Comis-
são de Participação Popular; 
Antônio Júlio (PMDB); Car-
lin Moura (PCdoB); Celinho 
do Sinttrocel (PCdoB); Ro-
gério Correia (PT); Sargen-
to Rodrigues (PDT); Alencar 
da Silveira Jr. (PDT); Tiago 
Ulysses (PV); e a deputada 
Liza Prado (PSB).

Willian Dias

Discrepância em relação ao petróleo foi ressaltada durante audiência
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Projeto regulamenta boletim de 
ocorrência de acidente de trânsito

O Projeto de Lei (PL) 
469/11, do deputado Alen-
car da Silveira Jr. (PDT), 
que detalha as informações 
a serem descritas em bo-
letim de ocorrência sobre 
acidente de trânsito, teve 
parecer pela constitucio-
nalidade aprovado ontem 
em reunião da Comissão 
de Constituição e Justiça 
(CCJ). A proposição esta-
belece que a Polícia Militar 
fica obrigada a descrever, 
no boletim, as partes visí-
veis que forem danificadas 
nos veículos envolvidos no 
acidente. 

Segundo o projeto, a 
polícia deverá encaminhar 
ao Detran-MG uma cópia 
do boletim, e este deverá 
criar um banco de dados 
para lançar as informações 
sobre os danos sofridos em 
veículos, classificando-as 
como de pequena, média ou 
grande monta.

O PL 469/11 também 
determina que o Detran 
deverá fazer constar no 
Certificado de Registro de 
Veículos a classificação dos 
danos quando forem consi-
derados de grande monta, 
com a seguinte inscrição: 
“veículo sinistrado”. 

O relator, deputado 
Delvito Alves (PTB), opinou 
pela constitucionalidade da 
proposição em sua forma ori-
ginal. Foi anexado ao proje-

to o PL 571/11, do deputado 
Sargento Rodrigues (PDT), 
que trata do mesmo tema.
Transporte –  Outra pro-
posição com parecer pela 
constitucionalidade apro-
vado foi o PL 730/11, do 
deputado Luiz Humberto 
Carneiro (PSDB), que alte-
ra a Lei 13.174, de 1999, a 
qual proíbe a condução de 
passageiros em pé em veí-
culos de transporte coleti-
vo rodoviário municipal. O 
presidente da comissão e 
relator, deputado Sebastião 
Costa (PPS), opinou pela 
constitucionalidade do pro-
jeto, sem alterações.

O PL 730/11 tem co-
mo objetivo alterar o inciso 
I do artigo 2° da lei, além 
de acrescentar parágrafo 
único ao dispositivo. A no-
va redação proposta para 
o inciso I estabelece que 
será admitido o transporte 
de passageiros em pé até o 
limite de um quarto da lo-
tação do veículo em trechos 
não superiores a 50 km do 
itinerário da linha.

Atualmente o inciso I 
determina que será admiti-
do o transporte de passa-
geiros em pé até o limite 
de um quarto da lotação do 
veículo em linha com o iti-

nerário praticamente urba-
nizado – classificada pelo 
DER-MG como linha semi-
urbana –, que apresente in-
tensa variação de demanda 
de passageiros ao longo do 
dia.

O parágrafo único 
prevê que em linha que 
opera em itinerário prefe-
rencialmente urbanizado e 
que apresenta intensa mo-
vimentação de passageiros 
ao longo do dia é admitido 
o transporte de passageiros 
em pé até o limite fixado 
pela Secretaria de Estado 
de Transportes e Obras Pú-
blicas. 

Projeto trata de renovação de licença
A Comissão de Cons-

tiuição e Justiça também 
aprovou o parecer sobre o 
PL 95/11, dos deputados 
Elismar Prado (PT) e Almir 
Paraca (PT), que original-
mente institui a exigência 
de certidão negativa de 
débito socioambiental. A 
relatora, deputada Rosân-
gela Reis (PV), opinou pela 
constitucionalidade do pro-
jeto na forma do substitu-

tivo n° 1, que apresentou.
A proposição preten-

de estabelecer normas para 
os processos administrati-
vos de renovação da Licen-
ça de Operação (LO), exigi-
da de empreendimentos ou 
atividades potencialmente 
poluidores ou degradadores 
do meio ambiente. Nesse 
sentido, obriga os empreen-
dedores a apresentar atesta-
dos de “nada-consta”, a se-

rem emitidos pelos conse-
lhos estaduais de Política 
Ambiental e de Assistência 
Social e pela Procuradoria 
de Justiça, relacionados à 
inexistência de passivos de 
natureza ambiental.

De acordo com o pa-
recer, o substitutivo foi 
apresentado para aperfei-
çoar o projeto e disciplinar 
a revalidação das licenças 
ambientais. Dessa forma, 

o artigo 1° do substitutivo 
estabelece prazos de vali-
dade para as licenças ou-
torgadas pelo poder público 
estadual e critérios para a 
revalidação.
Íntegra na internet
Presenças – Deputados Se-
bastião Costa (PPS), presi-
dente; Delvito Alves (PTB), 
Carlin Moura (PCdoB), An-
dré Quintão (PT); e a depu-
tada Rosângela Reis (PV).

CCJ também aprovou parecer sobre condução de passageiros em pé no transporte coletivo municipal

Ricardo Barbosa
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Reforma estrutural na Nelson Hungria 
já foi autorizada pelo governador

Uma grande reforma de 
segurança na estrutura da Pe-
nitenciária Nelson Hungria, em 
Contagem, está prevista pa-
ra os próximos quatro anos. O 
anúncio foi feito ontem pelo 
superintendente de Seguran-
ça Prisional da Subsecretaria 
de Administração Prisional do 
Estado, Hamilton de Andrade, 
durante a reunião da Comissão 
de Segurança Pública.

Segundo Andrade, a re-
forma, já autorizada pelo gover-
nador com início previsto para 
este ano, contempla a adequa-
ção da estrutura às necessida-
des operacionais da Secretaria 
de Estado de Defesa Social. 

Dessa forma, serão ins-
talados aparelhos de raios-x, 
detectores de metal, aparelhos 
body scan (utilizados em aero-
portos), banquetas detectoras 
de metal (para revista em par-
tes íntimas), bloqueadores de 
sinal de celular e aparelhos de 
fi bra ótica para detecção de 
movimentos. 

Em sua fala, o superin-
tendente afi rmou que, com ba-
se nas denúncias de irregulari-
dade, foi feita uma intervenção 
no presídio em abril deste ano, 
quando foram recolhidas drogas 
e telefones celulares, além da 
identifi cação de servidores que 
facilitavam a entrada de produ-
tos ilícitos. 

“A intervenção foi bem 
planejada e contou com a par-
ticipação de agentes formados 
pelo Comando Operações Es-
peciais e cerca de 400 agen-
tes penitenciários voluntários. 
Nosso objetivo é acabar com a 
corrupção e as ocorrências ile-
gais”, disse. Hamilton de Andra-
de lembrou, ainda, que, hoje, os 
procedimentos de revista em vi-
sitantes e nas celas é feito dia-
riamente, e que as investigações 
resultaram na exoneração de 
seis agentes somente em 2010.
Realidade – A Penitenciá-
ria Nelson Hungria conta com 
1.700 presos custodiados por 
667 agentes penitenciários. De 
acordo com o diretor-geral do 
estabelecimento, Luiz Carlos 
Danúzio, não há superlotação 
e existem ofi cinas de trabalho 
e estudo para os interessados. 
“Pleiteamos a construção de 
uma penitenciária federal e 
hospitais de custódia, para de-
safogar o trabalho dos órgãos 
de segurança nas penitenciárias 
e cadeias do Estado”, acrescen-
tou Hamilton de Andrade.
Inquéritos – A delegada do 
Núcleo de Gestão de Polícia 
Civil, Rosilene Alves de Souza, 
destacou a integração entre a 
Secretaria de Estado de Defesa 
Social e a corporação. Para ela, 
a parceria tem intensifi cado a 
atuação nos presídios e agiliza-

do o trabalho policial. 
O tráfi co de drogas seria 

o grande problema do sistema. 
Questionada pelo deputado Sar-
gento Rodrigues (PDT), autor 
do requerimento que solicitou 
a audiência, quanto às ocorrên-
cias de queima de ônibus em 
Belo Horizonte, a delegada 
anunciou que o Departamen-
to de Operações Especiais 
(Deoesp) está responsável 
pelas investigações.

O presidente do Sindicato 
dos Agentes de Segurança Peni-
tenciária, José Maria Marques, 
disse que a entidade recebeu  
denúncias de corrupção na Nel-
son Hungria e elogiou a inter-
venção feita em abril. Para ele, 
os desvios apurados serão puni-
dos e as investigações vão con-
tinuar. “O sistema é bom, mas 
tem suas distorções. O apoio 
do poder público para melhores 
condições de trabalho para os 
agentes, assim como na agili-
dade na realização de concurso 
público para reforço no contin-
gente, é fundamental”, cobrou. 

Quanto ao pedido de 
apoio de José Maria Mar-
ques, o deputado João Leite 
(PSDB) rendeu homenagens 
aos agentes, tendo em vista a 
difi culdade e o risco do traba-
lho. Segundo ele, a atuação é 
árdua e perigosa, mas é feita 
com dedicação e empenho. 

Deputados 
cobram 
resposta 

O deputado Sargento 
Rodrigues afi rmou que a refor-
ma do presídio, assim como as 
investigações em curso são im-
portantes, mas ainda não satis-
fazem os anseios da sociedade 
de prisão dos responsáveis. 

O parlamentar reforçou 
que é preciso uma atuação ri-
gorosa da Corregedoria e da 
direção da unidade, para evitar 
a entrada de drogas e armas, as-
sim como de celulares, que pos-
sibilitam a atuação dos crimi-
nosos apesar de encarcerados. 
Ele ilustrou sua fala ao lembrar 
que a rádio Itatiaia conseguiu 
entrevistar um preso dentro da 
Nelson Hungria pelo telefone. 

A deputada Maria Tereza 
Lara (PT) também cobrou a pu-
nição aos agentes que facilitam 
a entrada produtos e substân-
cias ilícitas na penitenciária, 
mas destacou a importância do 
processo de recuperação dos 
presos. “Temos que reprimir o 
crime, sem esquecer que a fun-
ção do sistema prisional é tra-
balhar na ressocialização”.

O deputado João Leite 
destacou que é necessário um 
debate sobre a questão mani-
comial no Estado, uma vez que 
faltam vagas para o tratamen-
to de presos psiquiátricos, que 
acabam sendo encarcerados 
com outros detentos. 
Requerimentos – Após a au-
diência pública, foram aprova-
dos requerimentos, referentes 
ao tema da reunião e outros 
assuntos relacionados a segu-
rança pública. Íntegra na in-
ternet
Presenças – Deputados João 
Leite (PSDB), presidente; Sar-
gento Rodrigues (PDT); Gus-
tavo Valadares (DEM); Carlos 
Mosconi (PSDB); e Adalclever 
Lopes (PMDB); e deputada 
Maria Tereza Lara (PT), vice-   
-presidente.

Alair Vieira

Na reunião, foi informado que trabalhos têm início previsto para este ano
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Mobilidade urbana será uma das 
prioridades da Agência RMBH

A mobilidade urbana, 
a regulamentação do uso do 
solo metropolitano e a redu-
ção dos resíduos sólidos serão 
as principais pautas da nova 
gestão da Agência de Desen-
volvimento da Região Metro-
politana de Belo Horizonte 
(Agência RMBH). A afi rmação 
foi feita por Camillo Fraga 
Reis, que foi arguido ontem 
pela comissão especial criada 
para analisar a indicação de 
seu nome à diretoria-geral da 
autarquia. Na mesma reunião, 
a comissão aprovou o parecer 
do relator, deputado Anselmo 
José Domingos (PTC), favorá-
vel à indicação de Reis. 

O diretor-geral disse 
que a Agência RMBH vai ini-
ciar nos próximos dias uma 
pesquisa de origem e des-
tino, fruto de parceria com 
o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) e ór-
gãos de trânsito das grandes 
cidades da Região Metropoli-
tana. O estudo, segundo ele, 
vai permitir a articulação de 
um plano de mobilidade. Reis 
afi rmou que a pesquisa fun-
cionará como um censo da 

mobilidade urbana, possibili-
tando, por exemplo, o conhe-
cimento das reais necessida-
des da região, bem como o 
planejamento de uma possí-
vel ampliação do metrô. Atu-
almente, o metrô transporta 
só 4% dos passageiros, contra 
92% relativos aos ônibus.
Planejamento territorial – 
Sobre a regulamentação do 
uso do solo, o indicado afi r-
mou que a meta da Agência 
é encaminhar à Secretaria 
de Estado da Casa Civil um 
plano de ordenamento ter-
ritorial da RMBH, de forma 
a tornar concretas as ações 
de médio e longo prazo. Para 
Reis, um dos principais pro-
blemas ao se fazer uma obra 
pública são os recursos gas-
tos com a desapropriação de 
imóveis, o que poderia ser 
minimizado com ações mais 
planejadas. 

Outra meta da insti-
tuição para a atual gestão, 
segundo Reis, é a redução, 
com posterior extinção, dos 
lixões, além da adequação de 
depósitos de resíduos sólidos 
na RMBH.

Indicado destaca fortalecimento
O diretor-geral da 

Agência RMBH, Camillo Fra-
ga Reis, fez, na sabatina 
de ontem, uma explanação 
sobre a trajetória da au-
tarquia. Ele lembrou que a 
regulamentação da Região 
Metropolitana de Belo Hori-
zonte se deu pela Lei Esta-
dual 6.303, de 1974, e que 
o planejamento metropoli-
tano passou por um enfra-
quecimento no período de 
1988 a 2006. Esse quadro 
mudou, segundo Reis, com 
o direcionamento da cria-
ção da Agência RMBH, da 
Assembleia Metropolitana e 
do Conselho Deliberativo de 
Desenvolvimento Metropoli-
tano, que formam o Sistema 

de Gestão da RMBH, graças 
à aprovação das Leis Com-
plementares 88 e 89, em 
2006.

Na avaliação de Reis, 
essas leis complementares 
também viabilizaram outros 
dois instrumentos de plane-
jamento: o Plano Diretor de 
Desenvolvimento Integrado 
(PDDI) e o Fundo de Desen-
volvimento Metropolitano. 

Questionado pelos 
deputados Anselmo José 
Domingos e André Quintão 
(PT) sobre a efetividade prá-
tica da Agência, bem como 
sobre sua capacidade de in-
tervir nas grandes decisões 
concernentes à RMBH, Reis 
afi rmou que, desde janeiro 

de 2011, a autarquia, em 
conjunto com a Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente, 
tem feito a integração entre 
os licenciamentos ambiental 
e urbanístico, necessários 
para a realização de gran-
des obras. Na avaliação do 
indicado, essa integração 
traz um ganho concreto nas 
questões de loteamento e 
de obras de infraestrutura. 
“Isso é a implementação do 
PDDI na prática, bem como 
da efetividade da Agência 
na Região Metropolitana”, 
disse Reis.

O sabatinado também 
destacou a Lei Delegada 
180, de 2011, que criou a 
Secretaria Extraordinária 

de Gestão Metropolitana, à 
qual a Agência RMBH está 
vinculada, na medida em 
que fortaleceu o papel da 
autarquia.

Em seu relatório, An-
selmo José Domingos afi r-
mou que Camillo Fraga Reis 
demostrou ser uma pessoa 
preparada e conhecedora 
da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte e, dessa ma-
neira, apto a dirigir a agên-
cia, que, segundo ele, está 
se valorizando na estrutura 
do Estado. 
Presenças – Deputados An-
dré Quintão (PT), presiden-
te, Anselmo José Domingos 
(PTC), Rômulo Veneroso (PV) 
e Sebastião Costa (PPS).

Alair Vieira

Camillo Reis recebeu parecer favorável a sua indicação para a agência
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Condomínios residenciais fechados
têm legalidade questionada em reunião

A legalidade dos con-
domínios residenciais situa-
dos nas cidades vizinhas a 
Belo Horizonte, como No-
va Lima e Lagoa Santa, foi 
questionada na audiência 
pública da Comissão de As-
suntos Municipais e Regio-
nalização realizada ontem. 

Empreendedores des-
ses loteamentos fechados 
foram acusados de se apro-
priarem indevidamente de 
espaços públicos e seus ad-
ministradores denunciados 
por cobrar taxas ilegais dos 
moradores. A reunião foi 
solicitada pelo deputado 
Sávio Souza Cruz (PMDB).

A diretora do Sindica-
to dos Arquitetos de Minas 
Gerais, Dorinha Alvaren-
ga, citou que a Lei Federal 
6.766, de 1979, que dispõe 
sobre o parcelamento do 
solo urbano, não contem-
pla a figura do condomínio 
fechado. “Da forma como 
existem hoje, esses condo-
mínios não têm respaldo 
legal”, afirmou ela, acres-
centando que todas as leis 
municipais que regulamen-
tam essa questão são in-
constitucionais.

“Os empreendedo-
res desses loteamentos se 
acham no direito de rasgar 
a Constituição”, afirmou a 
presidente do Instituto dos 
Arquitetos do Brasil, Cláudia 
Pires. Ela comparou a situ-
ação legal dos condomínios 
à das favelas, com a res-
salva de que estas últimas 
são guetos constituídos por 
pobres, e todo mundo acha 
normal as invasões policiais 
para garantir o direito de ir 
e vir da população.
Ameaça – Nova Lima tem 
atualmente cerca de 50 
condomínios fechados. La-
goa Santa, ao Norte de Belo 
Horizonte, tem aproxima-
damente 80. “Vivemos uma 
ameaça”, lamentou o presi-
dente da Câmara Municipal 
de Lagoa Santa, Joaquim 

Rufino. “Nosso solo encare-
ce a cada dia e as pessoas 
de baixa renda estão sendo 
expulsas de nossa terra”, 
afirmou. 

O vice-presidente da 
Câmara dos Vereadores de 
Nova Lima, Renato Tatico, 
lembrou que em sua infân-
cia costumava fazer cami-
nhadas até as cachoeiras, 
poços e matas da região, 
mas que hoje esses espa-
ços públicos se encontram 
cercados ou murados, impe-
dindo o acesso das pessoas. 
Segundo ele, os habitantes 
nativos de Nova Lima estão 
cada vez mais sendo encur-
ralados pelos condomínios.

O professor da UFMG 
Fernando Massote mora em 
uma residência localizada 
numa área que posterior-
mente se transformou em 
condomínio em Nova Lima. 
Ele não concorda com o 
cercamento do bairro e se 
recusa a pagar as taxas co-
bradas pelos administrado-
res. Massote informou que 
está criando uma entidade 
chamada Associação Nacio-
nal das Vítimas dos Falsos 
Condomínios, que terá o 
propósito de lutar para que 
ruas, praças, bosques e ca-
choeiras localizados dentro 
dos condomínios voltem a 
ser públicos.

O deputado Sávio 
Souza Cruz considerou a co-
brança de taxas uma forma 
de extorsão. “Em Nova Lima 
tem prosperado uma prática 
perigosa e antidemocrática, 
que é a criação de falsos 
condomínios”, disse ele. A 
deputada Liza Prado (PSB) 
também se mostrou preo-
cupada com o cerceamento 
de acesso da população a 
áreas privatizadas ilegal-
mente, mas criticou a falta 
de fiscalização por parte do 
poder público.
Ocupação – Essa omissão 
governamental também foi 
lembrada pelos defensores 

da existência dos condo-
mínios. Olegário Agnetti, 
presidente do Instituto Ca-
sa Cidadania e Diversidade, 
disse que o poder público 
viu nisso a oportunidade de 
não cumprir seus compro-
missos institucionais. 

Janete Pereira, da As-
sociação dos Moradores do 
Condomínio Ouro Velho, 
em Nova Lima, contestou a 
ilegalidade dos empreendi-
mentos, dizendo que os mu-
nicípios têm competência 
para legislar sobre o uso e 
a ocupação do solo.

A deputada Luzia Fer-
reira (PPS) lembrou que, em 
Belo Horizonte, a legislação 
sobre esse assunto levou 
quatro anos para ser discu-
tida e votada, mas que em 
Nova Lima o prazo não pas-
sou de uma semana. “Isso 
é impensável. É preciso ter 
uma discussão ampla com a 
sociedade, envolvendo to-
dos os setores relevantes”, 
defendeu. 

Já o deputado Célio 
Moreira (PSDB) justificou a 
necessidade de uma audiên-
cia pública que a Comissão 
de Transportes, Comunica-
ção e Obras Públicas rea-
lizou no último dia 6 em 
Caeté, para discutir a cons-

trução de trevos na BR-381, 
dizendo que ela nada teve 
a ver com interesses dos 
condomínios fechados da 
região.

Durante a reunião 
foram aprovados quatro 
requerimentos relativos à 
reunião. Íntegra na inter-
net
Presenças – Deputados Al-
mir Paraca (PT), presidente; 
Sávio Souza Cruz (PMDB), 
Célio Moreira (PSDB), Bo-
nifácio Mourão (PSDB) e 
deputadas Liza Prado (PSB) 
e Luzia Ferreira (PPS). Par-
ticipou também o vereador 
Danilo Gonçalves, de Sacra-
mento (Alto Paranaíba).

Discussão envolve omissão do poder público e até restrições ao direito de ir e vir 

Cláudia Pires, do IAB

Ricardo Barbosa

Ricardo Barbosa
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A Comissão de Defesa 
dos Direitos da Pessoa com 
Defi ciência ouviu ontem re-
presentantes de entidades e 
aprovou requerimento para 
realização de audiência pú-
blica sobre a carência de pro-
fi ssionais qualifi cados para 
atuar na equoterapia. 

Segundo o autor do re-
querimento e vice-presidente, 
deputado Sargento Rodrigues 
(PDT), dos 12 profi ssionais 
designados pela Fhemig que 
atuavam até recentemente, 
apenas quatro continuam tra-
balhando no Regimento de 
Cavalaria Alferes Tiradentes, 
havendo na fi la 450 pessoas 
à espera do tratamento, que 
utiliza o cavalo como método 
terapêutico.

A requerimento do de-
putado Elismar Prado (PT), 
aprovado durante a reunião, 
os representantes de pesso-
as com defi ciência presentes 
se revezaram no microfone 
para elogiar a instalação da 
comissão e pontuar algumas 
ações que consideram impor-
tantes. 

A presidente do Centro 
de Vida Independente de Mi-
nas Gerais, Kátia Ferraz Fer-
reira, disse que a criação da 
comissão foi uma conquista e 
defendeu que ela atue, assim 
como a sociedade em geral, 
na perspectiva da inclusão. 
“A exclusão gera a pobreza”, 
alertou.

Deputados ouvem entidades e aprovam 
audiência pública sobre equoterapia

Para Terezinha Oliveira 
da Rocha, da mesma entida-
de, as pessoas com defi ciên-
cia são contribuintes e têm 
direitos que precisam ser 
cumpridos.
Marco – Os membros da Coor-
denadoria Especial de Apoio e 
Assistência à Pessoa com De-
fi ciência (Caade), Nelson Luiz 
dos Santos Garcia e Mariana 
Perdigão, apontaram que a co-
missão tem papel fundamen-
tal para que políticas públicas 
sejam efi cazes. “Além de dar o 
exemplo para outros Estados, 
é uma comissão que tem um 
árduo trabalho pela frente, de-
vendo buscar avanços a partir 
do marco constitucional já 
existente”, sugeriu Nelson.

“Nossa expectativa de 
longo prazo é que as normas 
saiam do papel. Não há ne-
cessidade de se reinventar a 
roda”, endossou Rogério de 
Araújo de Souza, da Associa-
ção de Pais e Amigos de Pes-
soas Especiais (Apape). 

Já o secretário-execu-
tivo do Conselho Estadual de 
Defesa dos Direitos da Pessoa 
com Defi ciência (Conped), 
Rodrigo de Castro, abordou 
seu convívio com as difi cul-
dades enfrentadas pelo pai, 
o ex-prefeito Célio de Cas-
tro, que passou a usar uma 
cadeira de rodas após sofrer 
um acidente vascular cerebral 
(AVC). “Foi quando tive uma 
visão mais prática, pois pou-

cos conseguem enxergar que, 
mais cedo ou mais tarde, to-
dos nós vamos passar por al-
gum tipo de situação difícil”, 
registrou ele.
Conquistas – O presidente da 
comissão, deputado Doutor 
Wilson Batista (PSL), anun-
ciou já ter solicitado à Casa 
um histórico de todas as con-
quistas obtidas no País e no 
Estado em prol das pessoas 
com defi ciência. O intuito é 
que os parlamentares tenham 
em mão um panorama da rea-
lidade na qual vão atuar.

 Para Doutor Wilson, re-
latos como o do secretário do 
Conped mostram que a comis-
são deve valorizar a “cultura 
da sensibilização antecipa-
da”, como forma de valoriza-
ção de todo ser humano. 

Já o deputado Marques 
Abreu (PTB), que preside a 

Comissão de Esporte, Lazer 
e Juventude, afi rmou que as 
duas comissões vão caminhar 
juntas. 

Também manifestando 
sua satisfação de integrar a 
comissão, o deputado Sar-
gento Rodrigues justifi cou 
sua ausência da solenidade 
de instalação na quarta-feira 
(11) por estar participando 
do movimento dos policiais 
militares e bombeiros por 
melhores salários. 

Segundo Rodrigues, o 
Estado ocupa a 17ª posição 
no ranking dos salários pagos 
à categoria, perdendo para 
vários Estados do Nordeste. 
Íntegra na internet
Presenças – Deputados Doutor 
Wilson Batista (PSL), presiden-
te; Sargento Rodrigues (PDT), 
vice-presidente, Elismar Prado 
(PT) e Marques Abreu (PTB).

Exploração de gás em Brasilândia 
de Minas será tema de debate

A Comissão de Minas e 
Energia deve debater, em reu-
nião conjunta com a Comis-
são de Assuntos Municipais e 
Regionalização, a exploração 
de gás natural em Brasilândia 
de Minas (Região Noroeste). 
A reunião, que deverá aconte-
cer na ALMG, em data ainda a 
ser defi nida, atende a requeri-

mento dos deputados Rogério 
Correia (PT) e Almir Paraca 
(PT), aprovado pela comissão 
ontem. 

Na justifi cativa, os au-
tores do requerimento escla-
recem que a Petrobras con-
fi rmou, recentemente, a exis-
tência de um depósito de gás 
natural de grande potencial 

em Brasilândia de Minas, que 
fi ca localizada na bacia do 
Rio São Francisco. A empre-
sa já estava trabalhando num 
poço perfurado na cidade, co-
mo parte de seu programa de 
pesquisas do combustível no 
Estado, e comunicou à Agên-
cia Nacional de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 

(ANP), no início do ano, a de-
cisão de perfurar outro poço 
em João Pinheiro, município 
localizado na mesma região. 
Íntegra na internet
Presenças – Deputados Sávio 
Souza Cruz (PMDB), presiden-
te; Tiago Ulysses (PV), vice; 
Gustavo Valadares (DEM); e 
Duarte Bechir (PMN).

Iniciativa da Assembleia foi elogiada pelos participantes da reunião

Alair Vieira
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Debatedores divergem sobre produto
para substituir sacolas plásticas

A necessidade de cons-
cientização da população para 
uma mudança de hábitos em 
relação ao consumo e a mudan-
ça do foco da discussão sobre a 
substituição das sacolas plásti-
cas, para a sua destinação fi nal 
em usinas de compostagem. Es-
se é o resumo de mais de qua-
tro horas da audiência pública 
realizada ontem conjuntamente 
pelas Comissões de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sus-
tentável e de Defesa do Consu-
midor e do Contribuinte.

A audiência foi solicitada 
pelos deputados Célio Moreira 
(PSDB) e Alencar da Silveira Jr. 
(PDT), com o objetivo de sub-
sidiar o parecer do Projeto de 
Lei (PL) 1.023/11, do deputa-
do Leonardo Moreira (PSDB). 
Depois de ouvir 15 convidados, 
11 deputados e pessoas do pú-
blico, o presidente da comis-
são, Célio Moreira, disse que vai 
aproveitar o debate para extrair 
melhorias para o projeto. O PL 
1.023 trata do acondicionamen-
to de mercadorias no comércio 
varejista. Diferentemente da lei 
municipal de Belo Horizonte 
que proíbe as sacolas plásticas, 
o projeto abrange outras emba-
lagens usadas no comércio.

Os debates giraram em 
torno do melhor produto para 
substituir a sacola plástica: o 
biodegradável, como determi-
nado pela lei municipal, o oxi-
biodegradável, defendido por 
alguns especialistas, ou o retor-
nável. A discussão, no entanto, 

mostrou que a substituição das 
sacolas plásticas ainda não en-
contra consenso. “Se tivesse 
havido a adesão da socieda-
de, esta discussão não estaria 
acontecendo”, disse o ouvidor 
ambiental do Estado, Eduardo 
Machado Tavares. 

Enquanto o deputado 
Alencar da Silveira Jr. de-
clarou que não abre mão de 
retirar do consumidor o ônus 
do custo dessa substituição, 
Célio Moreira afi rmou que há 
consenso na Assembleia de 
se conciliarem todos os in-
teresses. Alencar afi rmou que 
vai apresentar emenda ao PL 
1.023, para que os supermer-
cados doem ao consumidor 
uma sacola retornável a cada 
dez embalagens de plástico 
devolvidas.

O deputado Adalclever 
Lopes (PMDB), mostrando fru-
tas compradas por ele em su-
permercado próximo à ALMG, 
exibiu a nota fi scal em que 
comprova ter pago pela sacola 
biodegradável, mas com o pro-
duto embalado no plástico co-
mum. “Esta substituição é uma 
balela, uma enganação muito 
grande”, afi rmou. O deputado 
Délio Malheiros (PV) disse que 
é preciso evoluir para o “velho 
hábito de levar a sacola de pano 
para o supermercado”. E acres-
centou: “Precisamos banir de 
vez todas as sacolas plásticas”.

O deputado Gustavo 
Corrêa (DEM) reconheceu que 
o consumidor está se sentin-
do injustiçado por pagar pela 
substituição, mas acredita que 
a lei municipal é uma forma de 

conscientizar a população. A 
opinião foi compartilhada pela 
deputada Luzia Ferreira (PPS). 
Corrêa disse também não acre-
ditar que os supermercados es-
tejam lucrando com a situação. 
O deputado Pompilio Canavez 
(PT) afi rmou que a principal 
questão não é quem paga ou 
não a substituição, mas o que 
é melhor para o meio ambiente.

O vereador de Belo Ho-
rizonte Arnaldo Godoy (PT), 
autor do projeto que originou 
a lei municipal, repudiou acusa-
ções de que a Câmara Municipal 
teria dado um presente para os 
supermercados. E também lem-
brou a necessidade de a popula-
ção rever hábitos de consumo, 
destacando que esse processo 
de transição é difícil para o 
consumidor.

Comerciantes negam lucros com mudança
Representantes de 

entidades de comerciantes 
pediram, na audiência con-
junta, campanhas de cons-
cientização da população. 
Eles garantiram que não es-
tão lucrando com a venda 
das sacolas biodegradáveis. 
O assessor da Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente, Il-
mar Bastos, disse na audiên-
cia conjunta que o principal 
é que o PL 1.023/11 leve em 

conta o que está na Lei Fede-
ral de Resíduos Sólidos. 

Quem fez a defesa 
veemente do plástico foi 
Francisco de Assis, do Ins-
tituto Socioambiental dos 
Plásticos (Plastivida), en-
tidade que representa a 
cadeia produtiva do setor. 
Segundo ele, o plástico é 
carbono, descartá-lo é des-
cartar energia pura e todos 
os plásticos são recicláveis. 

O representante da em-
presa Extrusa, fornecedora 
das sacolas biodegradáveis 
de Belo Horizonte, Jésus Cos-
tábile, pediu que a indústria 
de transformação seja chama-
da a colaborar no aperfeiço-
amento do projeto estadual, 
“pois teríamos outras tecno-
logias para indicar, como por 
exemplo o plástico verde” ( fei-
to a partir da cana de açúcar).
Presenças – Deputados Célio 

Moreira (PSDB), presidente da 
Comissão de Meio Ambiente, o 
qual presidiu a audiência, e Du-
arte Bechir (PMN), vice; Délio 
Malheiros (PV), presidente da 
Comissão de Defesa do Consu-
midor, e Liza Prado (PSB), vice; 
Gustavo Corrêa (DEM), Luzia 
Ferreira (PPS), Sávio Souza Cruz 
(PMDB), Duilio de Castro (PMN), 
Adalclever Lopes (PMDB), Alen-
car da Silveira Jr (PDT) e Pompi-
lio Canavez (PT).

Audiência recolheu sugestões para projeto que prevê a substituição das sacolas plásticas em todo o Estado

Alair Vieira
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Cipe Rio Doce programa audiências 
em seis cidades e visita a secretário

COMISSÕES

Em sua primeira reunião 
na 17ª Legislatura, a Comissão 
Interestadual Parlamentar de 
Estudos para o Desenvolvimen-
to Sustentável da Bacia do Rio 
Doce (Cipe Rio Doce), aprovou 
ontem a programação inicial 
de suas atividades. Entre as 
iniciativas previstas, estão au-
diências públicas nas principais 
cidades da região e uma visita 
à Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável. A Cipe Rio Doce 
reúne parlamentares da Assem-
bleia Legislativa de Minas Ge-
rais e da Assembleia Legislativa 
do Espírito Santo.

A comissão aprovou dez 
requerimentos. Cinco deles 
são de autoria do deputado 
Carlos Henrique (PRB) e soli-
citam audiências públicas nas 
cidades de João Monlevade, 
Ipatinga, Itabira, Caratinga e 
Governador Valadares. Em ou-
tro requerimento, de autoria 
dos deputados Carlos Henrique 
e José Henrique (PMDB) e da 
deputada Rosângela Reis (PV), 
são listados os temas a serem 
discutidos nessas audiências, 
entre os quais o licenciamento 
ambiental para os sistemas de 
tratamento de esgoto, os pro-
gramas federais e estaduais de 
saneamento, a ampliação e a 
recuperação de áreas de vege-
tação e as iniciativas de pre-
servação ambiental.

Os parlamentares tam-
bém aprovaram requerimento 
de José Henrique para que se-
ja realizada audiência pública 
em Aimorés, a fi m de discutir 
a implementação do Parque 
Estadual Sete Salões.
Alerta – Uma das principais 
atividades programadas pela 
Cipe Rio Doce é uma visita ao 
secretário de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, Adriano Maga-
lhães Chaves, com o objetivo 
de apresentar os integrantes 
da comissão nesta legislatura. 
Os deputados também pre-
tendem cobrar do secretário a 

implementação de um sistema 
de alerta meteorológico para 
auxiliar na prevenção de da-
nos de enchentes na Bacia do 
Rio Doce e obter com ele in-
formações sobre o andamento 
do processo de cobrança pelo 
uso da água na região. A visita 
foi aprovada por meio de re-
querimento do deputado José 
Henrique.

Outros dois requerimen-
tos de autoria conjunta dos três 
deputados preveem a realiza-
ção de reuniões com convida-
dos. Uma delas será destinada 
a discutir questões hídricas, 
saneamento básico e temas a 

serem incluídos no programa 
de atividades da Cipe Rio Doce. 
A outra vai debater assuntos 
relacionados à vegetação e o 
aperfeiçoamento da cooperação 
entre entidades que atuam na 
área da bacia.

As datas das reuniões 
ainda serão defi nidas. Os de-
putados mineiros da comis-
são também devem se reunir, 
no mês que vem, com os par-
lamentares da Assembleia do 
Espírito Santo.
Presenças – Deputados Carlos 
Henrique (PRB), coordenador, e 
José Henrique (PMDB) e depu-
tada Rosângela Reis (PV).

Educação quer discutir bullying
A Comissão de Educação, 

Ciência e Tecnologia quer dis-
cutir o bullying nas escolas pú-
blicas do Estado. Foi aprovado 
ontem requerimento com essa 
fi nalidade, do deputado Rômulo 
Viegas (PSDB). 

A comissão aprovou, 
ainda, pedido de audiência 
pública para debater o consór-
cio das Universidades do Sul/
Sudeste de Minas, a chamada 
Superuniversidade do Sudeste. 
O deputado Dalmo Ribeiro Silva 
(PSDB), autor do requerimento, 
pretende fortalecer as institui-

ções de ensino que integram o 
consórcio. 

Outra audiência pública 
aprovada, a pedido do deputado 
Duarte Bechir (PMN), tem como 
objetivo debater o Projeto de 
Lei Federal 388/07, em trami-
tação no Senado. Ele trata do 
aumento da jornada escolar nos 
ensinos infantil, fundamental e 
médio, de 800 para 960 horas 
por ano. 
Presenças – Deputados Dalmo 
Ribeiro Silva (PSDB), vice-presi-
dente, Carlin Moura (PCdoB) e 
Neilando Pimenta (PHS).

Willian Dias

Parlamentares iniciaram ontem os trabalhos da comissão interestadual na 17ª Legislatura

Ricardo Barbosa

Deputados estão preocupados com ocorrências de bullying nas escolas
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Encerramento de Reunião Ordinária 
provoca discussões entre deputados
O encerramento da 

Reunião Ordinária do Ple-
nário de ontem gerou aca-
lorada discussão entre de-
putados da base do Gover-
no e oposicionistas, que se 
sentiram prejudicados com 
a medida. O pedido para 
término da reunião partiu 
do deputado Carlos Mosconi 
(PSDB), que alegou falta de 
quórum, e foi aceito de pla-
no pelo 2º-vice-presidente, 
deputado Inácio Franco 
(PV), que presidia os traba-
lhos.

Na reunião, foi feita a 
leitura da ata, das mensa-
gens recebidas e do primei-
ro pronunciamento do dia. 
No momento do encerra-
mento, quatro deputados já 
estavam posicionados para 
fazerem discursos: Sargento 
Rodrigues (PDT) e os pe-
tistas Elismar Prado, Paulo 
Guedes e Rogério Correia.

O deputado Sargento 
Rodrigues se revoltou com 
a atitude da Presidência. 
“Repudio essa medida. O 
Parlamento tem que ter in-
dependência”, esbravejou. 
Outros deputados da opo-
sição também consideraram 
a suspensão uma ingerên-
cia do Governo do Estado 
no Poder Legislativo e uma 
atitude antidemocrática. “É 
um absurdo”, indignou-se 
Rogério Correia.

Paulo Guedes afirmou 
que iria anunciar investi-
mentos do Governo Federal 
que foram elogiados pelo 
governador Antonio Anas-
tasia, e Elismar Prado disse 
que iria questionar tarifas 
praticadas pela Copasa. De 
acordo com o primeiro, dez 
deputados estavam inscri-

tos para a fase de oradores, 
em que são feitos os pro-
nunciamentos.
Fhemig – Antes de pedir o 
encerramento da reunião, 
o deputado Carlos Mosco-
ni anunciou o pagamento, 
pelo Governo do Estado, 
da diferença recebida pelos 
contratados da Fhemig em 
relação ao vencimento dos 
servidores efetivos da saú-
de em igual função, desde 
junho de 2009. 

Segundo ele, o pa-
gamento será incluído na 
folha de junho, a ser paga 
no mês seguinte. O paga-
mento, de acordo com o 
parlamentar, só será feito 
com o fim da greve dos ser-
vidores e normalização dos 
serviços.

Autarquias – Durante a 
Reunião Ordinária, foram li-
das 11 mensagens do gover-
nador, 10 delas com indica-
ções de nomes para ocupar 
cargos em autarquias esta-
duais. Estão indicados para 
serem analisados pela As-
sembleia Legislativa os se-
guintes profissionais: Mar-
cos Affonso Ortiz Gomes, 
para diretor-geral do Insti-
tuto Estadual de Florestas 
(IEF); Maurílio Soares Gui-
marãoes, para presidente 
da Emater; Antônio Lima 
Bandeira, presidente da 
Epamig; Cláudia Lúcia Leal 
Werneck, diretora-geral do 
Instituto de Geociências 
Aplicadas (IGA); Rúbio de 
Andrade, diretor-geral do 
Instituto de Desenvolvi-

mento do Norte e Nordeste 
de Minas Gerais (Idene); 
Antônio Carlos Tardeli, di-
retor-geral do Departamen-
to Estadual de Telecomu-
nicações (Detel); Ricardo 
Afonso Raso, diretor-geral 
da Ademg; Paulo Roberto 
Menecucci, diretor-geral da 
Loteria Mineira; Júnia Gui-
marães Mourão Cioffi, pre-
sidente da Hemominas; e 
Ivonei Abade Brito, diretor-
-geral do Instituto de Terras 
do Estado de Minas Gerais 
(Iter).

A outra mensagem 
do governador encaminha 
emendas ao Projeto de Lei 
48/11, que cria cargos e 
dispõe sobre salários de 
agente de segurança peni-
tenciário. 

Aliados do Governo e oposicionistas discutem sobre decisão que resultou no término da reunião 

Willian Dias 
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE
8 horas

• Mostra Coletiva de Artes Plásticas “Passagens” (Galeria de Arte) – cessão 
de espaço

10 horas
• Reunião conjunta da Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Coo-

perativismo e da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Uberlândia) 
– debater questões relativas à Copa do Mundo de 2014. Convidados: 
prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão Carneiro Sobrinho; presidente da 
Câmara de Uberlândia, vereador Vilmar Resende; deputado federal Gilmar 
Alves Machado; deputado federal Zé Silva; secretário de Estado Extraor-
dinário da Copa do Mundo, Sérgio Alair Barroso; secretário de Estado de 
Esportes e da Juventude, Braulio José Tanus Braz; secretário de Estado 

de Turismo, Agostinho Patrus Filho; Câmara de Uberlândia, vereador Hé-
lio Ferraz de Oliveira; presidente do Sindicato Intermunicipal de Hotéis, 
Restaurantes, Bares e Similares do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e 
Noroeste de Minas Gerais, Leonardo Scrocchio Pomponi; presidente da 
Fundação Uberlandense de Turismo, Esporte e Lazer, Antônio Carrijo; 
presidente do Uberlândia Conventions & Visitors Bureau, Luiz Gustavo 
Fernandes. Requerimento: deputado Tenente Lúcio. 

12 horas
Zás (Teatro) – apresentação da sambista carioca Eliana Sabino

14 horas
• Educação para cidadania – visita de adolescentes e agentes socioeduca-

tivos do Centro Socioeducativo de Justinópolis

COMISSÃO DO TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL
Audiência pública da Comissão do Trabalho discutiu a criação do Programa Estadual de Capacitação 
e Qualifi cação Social e Profi ssional, contido em projeto da deputada Rosângela Reis (PV). Entre os 
objetivos, estão a formação inicial de jovens e adultos e a capacitação do trabalhador autônomo. O PL 
contém 23 artigos e inclui programas já existentes no Estado, como o Emprega Minas, o ProJovem e 
o Aprendiz Mineiro. A TV Assembleia gravou a reunião e a exibe hoje, às 9h.

SALA DE IMPRENSA
O Sala de Imprensa comenta a morte de Osama Bin Laden. Os signifi cados políticos da ação dos Es-
tados Unidos e a cobertura jornalística do caso são analisados por Leandro Rangel, coordenador do 
Curso de Relações Internacionais do UNI-BH. Os jornalistas convidados são Heraldo Leite e Luiz Carlos 
Bernardes, da TV Band Minas e da Bandnews FM. O Sala de Imprensa vai ao ar hoje, às 12h, no sábado, 
às 0h15 e às 21h, e no domingo, às 18h.

ASSEMBLEIA DEBATE
Nesta semana o Assembleia Debate abre espaço para o esporte amador. O programa discute como as 
leis podem benefi ciar atletas da Capital e do interior, como garantir práticas esportivas nas escolas e 
também como democratizar os projetos esportivos. Participam os deputados Adelmo Carneiro Leão, 
do PT, Fabiano Tolentino, do PRTB, Gustavo Corrêa, do DEM, e Alencar da Silveira Júnior, do PDT. O 
Assembleia Debate vai ao ar hoje, às 21h, no sábado, às 22h30, e no domingo, às 13h.

PANORAMA
Esta edição do Panorama fala sobre Direito Internacional. O Brasil foi condenado pela Corte Inte-
ramericana de Direitos Humanos 0por não pagar indenizações às vítimas da Guerrilha do Araguaia. 
O vice-presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, Gustavo Corgosinho, e o 
professor de Direito Internacional, David França, explicam como funciona a corte e quais as sanções 
que o Brasil pode sofrer. O Panorama vai ao ar neste sábado, às 7h e às 18h30.

Destaques do fi m de semana

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte / Mundo 
Político / Brasil Eleitor

 7h30 Repórter Assembleia (reprise)
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Agricultura orgânica
 9h Comissão do Trabalho (inédito) – Programa Estadual de Capaci-

tação e Qualifi cação Social e Profi ssional
 12h Sala de Imprensa – A morte de Bin Laden na imprensa
 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola – Os desafi os na relação eleitor-eleito e a importância 

do debate e da participação 
 13h45 Comissão de Esporte, Lazer e Juventude – Ações do Governo 

para a área do esporte
 16h Formação do Povo Mineiro – MG na República: Atraso econômi-

co, Estado e planejamento, com Marcelo Godoy
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte / Mundo 

Político / Brasil Eleitor
 19h Panorama – Agricultura orgânica 

 19h30 Repórter Assembleia (ao vivo) – O que acontece na Assembleia 
e as principais notícias do Estado

 19h55 Trabalho de Base 
 20h Segunda Musical (inédito) – Grupo “Nossa Ópera”
 21h Assembleia Debate – Incentivo ao esporte amador
 22h Repórter Assembleia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h TV Escola – Os desafi os na relação eleitor-eleito e a importância 

do debate e da participação 
 23h15 Via Justiça (inédito) – Leis que não pegam
 23h45 Zás (inédito) – Submarino cor de rosa
 0h15 Sala de Imprensa – A morte de Bin Laden na imprensa
 1h15 Brasil Eleitor
 1h45 Repórter Assembleia (reprise)
 2h15 Fórum Democrático – Painel “Defesa Social” 
 6h15 Entrevistas do Fórum Democrático
 6h30 Brasil Eleitor

sexta-feira


