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Fechado há quatro anos, Mercado de 
Santa Tereza ainda tem futuro incerto

O Mercado Distrital de 
Santa Tereza, no bairro do 
mesmo nome, Região Leste 
de Belo Horizonte, ainda não 
tem destinação prevista pela 
prefeitura. Os representantes 
dos moradores se queixaram 
do longo tempo de fecha-
mento daquele espaço, pe-
dindo para ser ouvidos pela 
administração municipal. Os 
representantes da PBH, por 
sua vez, garantiram que não 
há nenhum projeto pronto 
e que apenas aguardam as 
sugestões dos movimentos 
sociais da região. Ontem à 
tarde, as comissões de Parti-
cipação Popular e de Turismo, 
Indústria e Comércio da ALMG 
realizaram uma reunião con-
junta para tratar do assunto. 
Página 5

Nova agência
Metropolitana

em estudo
O secretário extraordi-

nário de Gestão Metropoli-
tana, deputado federal Ale-
xandre Silveira de Oliveira, 
informou que um projeto de 
lei complementar para criar 
uma agência metropolita-
na na Região Metropolitana 
do Vale do Aço (RMVA) está 
sendo concluído pelo Gover-
no do Estado, que deverá 
encaminhá-lo, ainda neste 
ano, para análise do Parla-
mento mineiro. 

Ele foi um dos partici-
pantes da audiência públi-
ca da Comissão de Assuntos 
Municipais e Regionalização 
realizada ontem. Na reunião, 
foi apresentado o estudo téc-
nico Programa de Desenvolvi-
mento Regional “Vale do Aço: 
uma agenda de desenvolvi-
mento integrado”. Página 2

Alair Vieira

Moradores do bairro reclamam que já foram apresentados projetos à prefeitura, mas situação ainda está indefi nida

Ministro do TCU recebe 
título de cidadão honorário

O ministro do Tribunal 
de Contas da União, José 
Múcio Monteiro Filho, natu-
ral de Recife (PE), recebeu, 
ontem à noite, o título de 
Cidadão Honorário de Minas 
Gerais. Antes da realização 

da Reunião Especial de Ple-
nário, o ministro foi recebido, 
no Salão Nobre da ALMG, pe-
lo presidente Dinis Pinheiro e 
recebeu a Medalha da Incon-
fi dência do vice-governador 
Alberto Pinto Coelho. José 

Múcio é engenheiro civil for-
mado pela Escola Politécnica 
de Pernambuco em 1971 e 
ocupou vários cargos públi-
cos. A próxima edição do As-
sembleia Informa trará a co-
bertura completa do evento.

Willian Dias
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Criação de agência Vale do Aço 
será encaminhada à ALMG

Um projeto de lei com-
plementar, que vai criar uma 
agência metropolitana na Re-
gião Metropolitana do Vale do 
Aço (RMVA) está sendo con-
cluído pelo Governo do Esta-
do, que deverá encaminhá-lo, 
ainda neste ano, para análi-
se do Parlamento mineiro. A 
informação foi trazida pelo 
secretário extraordinário de 
Gestão Metropolitana, depu-
tado federal Alexandre Silvei-
ra de Oliveira, que participou 
ontem de audiência pública 
da Comissão de Assuntos Mu-
nicipais e Regionalização. Na 
reunião, foi apresentado o 
estudo técnico Programa de 
Desenvolvimento Regional 
“Vale do Aço: uma agenda de 
desenvolvimento integrado”. 

Alexandre Silveira de 
Oliveira explicou que, apesar 
de a RMVA ter mais de dez 
anos de criação (Lei Com-
plementar 51, de 1998), ela 
ainda não saiu do papel. Afi r-
mou que agora o Governo do 
Estado está empenhado na 
implantação da agência me-
tropolitana e que o projeto de 
lei complementar já foi redi-
gido pela secretaria e foi en-
caminhado ontem para análi-
se da assessoria do Governo. 
“A implementação da agência 
é de grande importância, pois 
ela irá coordenar o desenvol-
vimento de políticas públicas 
para a região”, disse. 

O secretário afi rmou 
que o projeto para a criação 
da agência será enviado em 
breve para a ALMG e pediu a 
colaboração dos parlamen-
tares para que seja aprova-
do ainda neste ano. “Se for 
aprovado ainda em 2011, 
no próximo ano já estare-
mos desenvolvendo políticas 
públicas para a região”, re-
forçou. Por fi m, ele apontou 
três projetos principais, que 
classifi cou como fundamen-
tais para o desenvolvimento 
da região. São eles: a dupli-
cação da BR- 381, a elabora-
ção de um ordenamento ter-

ritorial e o desenvolvimento 
de um plano macroestrutural 
econômico para a região.
Vale do Aço – O núcleo me-
tropolitano da RMVA é com-
posto pelos municípios de 
Coronel Fabriciano, Ipatinga, 
Santana do Paraíso e Timó-
teo, além dos 22 municípios 
do colar metropolitano. A 
RMVA tem área de 5.982,27 
quilômetros quadrados, po-
pulação de 170 mil habitan-
tes e é responsável por 5% 
do Produto Interno Bruto de 
Minas (PIB). O colar metro-
politano tem mais de 440 mil 
habitantes, que ocupam uma 
área de 807,2 mil quilômetros 
quadrados. 
Defesa – Os deputados pre-
sentes na audiência públi-
ca defenderam a criação e a 
implantação das regiões me-
tropolitanas. Para eles, isso 
contribui para proporcionar 
um crescimento planejado 
dos municípios, contribuindo 
para resolver os problemas 
regionais e melhorar a qua-
lidade de vida da população.

A autora do requeri-
mento para a reunião, de-
putada Rosângela Reis (PV), 
falou sobre a importância da 
RMVA para Minas Gerais, dian-

te do tamanho da população 
e da atividade econômica. 
“Entretanto, ainda temos 
desafios a serem seguidos. 
Para tirar a RMVA do pa-
pel, a implantação de uma 
agência metropolitana na 
região, nos moldes da Re-
gião Metropolitana de Belo 
Horizonte, será fundamen-
tal”, considerou. 

Para a deputada, a efe-
tiva implantação da RMVA irá 
contribuir para a diminuição 
da disparidade existente en-
tre os municípios, gerada 
pelas grandes diferenças de 
arrecadação, reduzindo as de-
sigualdades sociais.  

O deputado Celinho do 
Sinttrocel (PCdoB) destacou 
que a criação da Secretaria 
Extraordinária de Gestão Me-
tropolitana pelo governador 
Antonio Anastasia foi uma 
contribuição importante pa-
ra a efetiva implantação da 
RMVA. “Temos várias carên-
cias, como na área da saúde, 
da educação e do meio am-
biente, e esse planejamento 
vai contribuir para direcio-
nar as políticas públicas e 
propiciar uma melhor quali-
dade de vida para a popula-
ção”, considerou. 

O deputado Doutor Via-
na (DEM) falou sobre a impor-
tância da criação da Secreta-
ria Extraordinária de Gestão 
Metropolitana para o sucesso 
no desenvolvimento das re-
giões metropolitanas.

O presidente da comis-
são, deputado Almir Paraca 
(PT), lembrou que existe um 
grande desequilíbrio entre 
as regiões de Minas Gerais e 
defendeu a adoção de políti-
cas públicas específi cas para 
resolver esse problema. Ele 
citou as desigualdades exis-
tentes no noroeste mineiro, 
entre outros. 

Já a deputada Liza 
Prado (PSB) afi rmou que 
irá propor a criação de uma 
região metropolitana no Tri-
ângulo Mineiro. Para ela, a 
implementação das regiões 
metropolitanas é importan-
te para contribuir para o de-
senvolvimento da região e o 
crescimento planejado dos 
municípios.
Íntegra na internet
Presenças – Deputados Al-
mir Paraca (PT), presidente; 
Doutor Viana (DEM) e Celi-
nho do Sinttrocel (PCdoB); 
e deputadas Rosângela Reis 
(PV) e Liza Prado (PSB).

Alair Vieira

Na reunião, foi apresentado o estudo técnico “Programa de Desenvolvimento Regional Vale do Aço”
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Unimontes precisa de R$ 1,4 milhão
para reformar campus em Unaí

Estudantes, professores 
e autoridades municipais rei-
vindicaram ontem a reforma 
do campus da Universidade 
Estadual de Montes Claros 
(Unimontes) em Unaí, No-
roeste de Minas. De acordo 
com cálculos da própria ins-
tituição, é necessário R$ 1,4 
milhão para que o local tenha 
condições adequadas de fun-
cionamento. 

O assunto foi discutido 
em audiência da Comissão de 
Educação, Ciência e Tecnolo-
gia, realizada na Câmara Mu-
nicipal. A reunião, requerida 
pelo deputado Delvito Alves 
(PTB), teve o objetivo de ex-
por e debater os problemas de 
infraestrutura da Unimontes 
na cidade.

Delvito disse que a Rei-
toria da Unimontes entregou 
à Secretaria de Estado de Ci-
ência, Tecnologia e Ensino 
Superior uma planilha com os 
custos da reforma do campus. 
Segundo o deputado, agora é 
necessário lutar pela liberação 
dos recursos. 

Ele fez um apelo à Co-
missão de Educação para que 
intervenha juntamente à Se-
cretaria nesse sentido. “Como 
pode a Unimontes funcionar 
nessas condições em Unaí?”, 
questionou. Delvito Alves rei-
vindicou a criação, na cidade, 
de novos cursos, mas afi rmou 
que a atual infraestrutura do 
campus torna inviável a ex-
pansão da universidade.
Carência – Os deputados esta-
duais Bosco (PTdoB), presiden-
te da Comissão de Educação, 
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB), vi-
ce-presidente, e Delvito Alves 
e o deputado federal Antônio 
Andrade (PMDB-MG) fi zeram 
uma visita ao campus da Uni-
montes em Unaí, onde consta-
taram as condições precárias 
de funcionamento. 

O que mais chamou a 
atenção foi a falta de portas 
e de vidros nas janelas, nos 
banheiros e na maioria das 
salas de aula. “Se chove fra-
co, fi camos amontoados em 
um canto para estudar. Se 
chove forte, não é possível 

haver aulas”, relatou o aluno 
de Ciências Biológicas Arílson 
Jacinto de Sousa, que repre-
sentou os estudantes da Uni-
montes de Unaí na audiência 
pública. Ele afi rmou que a 
instalação da universidade foi 
a concretização de um sonho, 
mas que a reforma necessária 
a seu funcionamento adequa-
do nunca ocorreu. Professores 
também reivindicaram melho-

rias, na fase de debates da 
audiência.

O coordenador do cam-
pus local da Unimontes, 
Dirlenvalder do Nascimento 
Loyolla, destacou que a uni-
versidade é referência no Nor-
te de Minas, mas ainda não se 
desenvolveu como deveria em 
Unaí. Ao contrário, segundo 
ele, é motivo de vergonha e 
decepção para os alunos. 

Universidade e prefeitura divergem
De acordo com o vice- 

-prefeito José Gomes Branqui-
nho, a situação da Unimontes 
obriga a Prefeitura de Unaí a 
aplicar recursos na universida-
de, embora não seja obrigação 
constitucional do município. 

O pró-reitor de Planeja-
mento, Gestão e Finanças da 
Unimontes, Wagner de Paulo 
Santiago, disse, no entanto, 
que o acordo inicial de instala-
ção da universidade previa que 
a infraestrutura física seria de 
responsabilidade da prefeitura, 
fi cando a instituição de ensino 
encarregada das questões pro-
priamente educacionais. 

O secretário municipal 
de Educação de Unaí, Geraldo 
Magela da Cruz, alegou que a 
prefeitura não poderia arcar 
com a reforma dos prédios do 
campus, em detrimento do en-
sino infantil e fundamental. 

Mesmo assim, segundo ele, o 
município assumiu diversas 
despesas da Unimontes. Ele 
entregou à Comissão de Edu-
cação um relatório que detalha 
esses gastos.

O pró-reitor afi rmou 
que a Unimontes herdou uma 
estrutura precária em Unaí e 
questionou se a reforma se-
ria a medida mais adequada. 
Ele sugeriu que os recursos 
estaduais, se liberados, sejam 
empregados na construção de 
novas instalações, ainda que 
menores que as atuais. A Uni-
montes funciona no espaço 
ocupado anteriormente pela 
Escola Estadual Tancredo Ne-
ves, cedido pela Secretaria de 
Estado de Educação à Secretaria 
de Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior.

O pró-reitor também 
disse que está prevista a im-

plantação em Unaí de uma es-
cola de educação profi ssional 
e tecnológica da Unimontes, 
com recursos do programa 
Brasil Profi ssionalizado, do 
Governo Federal. Ele adiantou, 
entretanto, que os cursos de 
graduação da universidade 
não poderão funcionar lá. 
Impacto – A reivindicação da 
comunidade acadêmica foi re-
forçada pelo deputado fede-
ral Antônio Andrade e pelos 
vereadores de Unaí Hermes 
Martins Souto, presidente 
da Câmara Municipal, e José 
Inácio Lucas, que solicitou 
ao deputado Delvito Alves a 
realização da audiência. Na 
avaliação de Antônio Andra-
de, a reforma e a expansão 
da Unimontes teriam impac-
to não só em Unaí, mas em 
todo o Noroeste de Minas, 
que demanda, segundo ele, a 

criação de novos cursos uni-
versitários. 

O presidente da comis-
são, deputado Bosco, também 
destacou a importância da 
educação superior para o de-
senvolvimento regional. Ele se 
comprometeu a levar adiante 
as reivindicações apresentadas 
na audiência desta quinta-fei-
ra. O vice-presidente, deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, se disse 
estarrecido com as condições 
do campus. “A Unimontes vai 
completar dez anos em Unaí. O 
que vamos comemorar?”, per-
guntou. 
Requerimentos – Os deputados 
aprovaram na audiência dois 
requerimentos relacionados ao 
tema. Íntegra na internet 
Presenças – Deputados Bosco 
(PTdoB), presidente; Dalmo 
Ribeiro Silva (PSDB), vice-pre-
sidente; e Delvito Alves (PTB).

Delvito Alves, autor do requerimento Bosco, presidente da comissão

Ricardo Barbosa Guilherme Bergamini



 4 • sexta-feira – Assembleia Informa  27 de maio de 2011COMISSÕES

Expansão de cimenteira em Vespasiano
e Lagoa Santa preocupa comunidade
Moradores de Lagoa 

Santa e Vespasiano mani-
festaram suas preocupações 
em relação à ampliação da 
capacidade de produção 
de cimento pela empresa 
Cimentos Liz, em audiên-
cia pública realizada pela 
Comissão de Direitos Hu-
manos. O encontro ocorreu 
em Lagoa Santa na noite de 
quarta-feira (25) e contou 
com a participação de cerca 
de 130 pessoas, que temem 
possíveis prejuízos ao meio 
ambiente e à qualidade de 
vida da população que vive 
no entorno da área onde se 
dá a atividade. A audiência 
foi solicitada pelo presi-
dente da comissão, deputa-
do Durval Ângelo (PT).

A Cimentos Liz opera 
em Lagoa Santa desde 1960 
e enviou pedido de licen-
ciamento à Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Susten-
tável (Semad) para aumen-
tar a capacidade produtiva. 
Conforme a empresa, atual-
mente são retirados cerca 
de 1 milhão de toneladas de 
calcário e argila da mina. A 

intenção é ampliar a extra-
ção em 50% em um ano.

O representante da 
Associação Comunitária 
Residencial Visão, Altair 
Gomes da Silva, criticou a 
intenção de aumentar a ex-
tração de cimento, que foi 
anunciada pela empresa em 
fevereiro deste ano. Con-
forme Altair, que também 
é membro do subcomitê da 
bacia hidrográfica do Ribei-
rão da Mata, não há pre-
servação do meio ambiente 
na região das minas, como 
a proteção da Lagoa Gran-
de e dos córregos Cafundó 
e José Maria. “Precisamos 
cobrar garantias e recursos 
para os projetos de recom-
posição ambiental quando 
a atividade mineradora se 
esgotar”, afirmou.

A vereadora de Ves-
pasiano, Adriana Lara, e a 
assessora do Legislativo de 
Lagoa Santa, Dorinha Al-
varenga, defenderam mais 
diálogo e transparência nas 
relações. Dorinha denun-
ciou que o projeto de ex-
pansão pode avançar para 
áreas de preservação am-

biental. Elas reconheceram 
a importância da cimen-
teira nos municípios, mas 
destacaram que deve haver 
critérios rigorosos para a 
concessão de licença para 
a expansão da mina. Atual-
mente, cerca de um milhão 
de toneladas de calcário e 
argila são retirados da cava 
e a intenção é que a capa-
cidade seja aumentada em 
50% em um ano.

Para o geólogo Carlos 
Von Sperling, a empresa te-

rá dificuldades para realizar 
a expansão se for decidido 
que a mina vai se aproximar 
dos conjuntos habitacio-
nais, como apresentado pe-
la cimenteira em documento 
para obter o licenciamento 
ambiental. Ele relatou que 
muitas casas estão apre-
sentando rachaduras e os 
vidros das janelas tremem 
durante as explosões na mi-
na. “Há outras possibilida-
des de exploração em áreas 
não povoadas”, comentou.

Diretor afi rma que comunidade foi ouvida
O diretor da Cimentos 

Liz, Bruno Borer, informou 
que a instituição “sempre 
operou dentro dos mais rigo-
rosos controles operacionais”. 
Ele destacou que a qualidade 
da água na mina e a quanti-
dade de partículas lançadas 
ao ar são monitoradas e estão 
em conformidade com o exigi-
do pela legislação. Conforme 
Bruno, a quantidade de pó 
permitida é de 70 miligramas 
por metro cúbico e a empresa 
libera, em média, 20 miligra-
mas. O nível de ruídos também 
é controlado: a média produzi-
da é de 120 decibéis, enquan-
to o permitido é de 134.

Bruno afi rmou, ainda, 
que, todos os dados são re-

passados aos órgãos de fi sca-
lização ambiental. Além disso, 
em relação à ampliação da ca-
pacidade da mina, a empresa 
realizou entrevistas com os 
moradores em fevereiro e mar-
ço deste ano para elaborar o 
estudo de impactos.

Segundo o assessor da 
Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável (Semad), Ilmar 
Bastos Santos, a licença pa-
ra a ampliação ainda não foi 
concedida porque os docu-
mentos estão em fase de aná-
lise. Conforme Ilmar, houve 
audiência pública em Lagoa 
Santa em fevereiro, quando 
foram recolhidas sugestões da 
comunidade. Elas serão ane-

xadas ao pedido da Cimentos 
Liz. “O estudo de impacto dá 
alternativas para o empreen-
dimento e a menos prejudicial 
será a escolhida”, garantiu.

O presidente da Comis-
são de Direitos Humanos, de-
putado Durval Ângelo, salien-
tou que a população de Lagoa 
Santa e Vespasiano “passa 
por violação de seus direitos 
fundamentais” e que o debate 
terá continuidade na ALMG, 
nas comissões de Direitos 
Humanos, de Saúde e de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável. 

Ele apresentou um do-
cumento elaborado por con-
sultores do Legislativo minei-
ro, a pedido do presidente, de-

putado Dinis Pinheiro (PSDB), 
que indica que a produção de 
cimento pode interferir na 
saúde da população. Conforme 
o levantamento, o pó emitido 
pelas chaminés contém metais 
pesados, como chumbo e arsê-
nio, que podem causar câncer, 
má-formação congênita e pro-
blemas neurológicos.
Presenças – Deputado Durval 
Ângelo (PT), presidente. Além 
dos convidados citados na ma-
téria, participaram o secretário 
de Planejamento e o presidente 
da Câmara Municipal de Lagoa 
Santa, Breno Salomão e Joa-
quim Rufi no de Carvalho, res-
pectivamente, e o coordenador-
-geral do Projeto Manuelzão, 
Marcus Vinícius Polignano.

População está preocupada com risco à saúde e ao ambiente

Guilherme Dardanhan
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PBH afi rma que não há destinação 
concreta para Mercado de Santa Tereza

Fechado há quatro 
anos, o Mercado Distrital de 
Santa Tereza, no bairro de 
mesmo nome, Região Leste 
de Belo Horizonte, ainda não 
tem destinação prevista pe-
la prefeitura. Mas, qualquer 
que seja o seu destino, ele 
só será defi nido após consul-
ta à comunidade. Essas con-
clusões foram apresentadas 
ontem na audiência conjunta 
da Comissão de Participação 
Popular e de Turismo, Indús-
tria e Comércio. 

O encontro foi pedido 
pelo deputado Fred Costa 
(PHS) para discutir a situa-
ção do mercado e, em todos 
os pronunciamentos, foi en-
fatizada a ideia do diálogo 
entre prefeitura de Belo Ho-
rizonte e moradores do bair-
ro Santa Tereza. 

Os representantes dos 
moradores se queixaram do 
longo tempo de fechamen-
to daquele espaço, pedindo 
para ser ouvidos pela admi-
nistração municipal. Os re-
presentantes da prefeitura 
garantiram que não há ne-
nhum projeto pronto e que 
apenas aguarda as sugestões 
dos movimentos sociais da 
região.

A Comissão de Par-
ticipação Popular, por seu 
presidente, deputado André 
Quintão (PT), que conduziu 
a audiência, vai apresentar 
requerimentos na próxima 
reunião, para que a comis-
são faça visitas ao mercado 
e ao grupo designado pelo 
prefeito para coordenar o 
processo de reabertura, com 
a fi nalidade de apresentar 
sugestões para seu melhor 
aproveitamento.

A importância de se 
ouvir a comunidade foi en-
fatizada sucessivamente nas 
intervenções dos deputados 
Fred Costa, Paulo Lamac 
(PT), Carlin Moura (PCdoB) 
e André Quintão, bem como 
dos representantes da Asso-
ciação Comunitária do Bair-

ro Santa Tereza, Yé Borges 
e Henrique Robert. E ainda 
dos integrantes de outros 
movimentos, como o Santa 
Tereza Viva, Alan Vinícius 
Jorge. Muitos enfatizaram o 
lado cultural, boêmio e tra-
dicional do bairro como a 
característica determinante 
para qualquer ação da admi-
nistração municipal.
Projetos – Se a prefeitu-
ra não apresentou projetos 
concretos, segundo as inter-
venções dos representantes 
da Secretaria Municipal de 
Fiscalização e da de Desen-
volvimento, João Bastista de 
Souza e Rodrigo Perpétuo, 
respectivamente, os mo-
vimentos sociais do bairro 
mostraram que querem inter-
ferir defi nitivamente. 

O representante da 
Associação Comunitária do 
Bairro Santa Tereza, Yé Bor-

ges, defendeu projeto já 
apresentado há pelo menos 
cinco anos à prefeitura: o 
da implantação do Merca-
do Mineiro do Santa Tereza, 
aproveitando o espaço hoje 
existente, “com algumas in-
tervenções arquitetônicas, 
onde haveria local para fei-
rantes, bares, áreas de con-
vivência e cultura”. 

A outra entidade, o 
Santa Tereza Viva, defi niu 
que há dois pontos que unem 
todos os interessados: “o 
mercado tem de ser reaberto. 
E a administração do espaço 
deve ser da comunidade de 
comerciantes, a exemplo do 
modelo de gestão da Feira 
dos Produtores e do Mercado 
Central”. 

O autor do requerimen-
to da audiência, Fred Costa, 
disse que a reunião mostrou 
um total amadurecimento 

por parte dos moradores e 
suas entidades representati-
vas. E que os debates suge-
rem que há uma disposição 
da prefeitura em entender 
que o poder público tem de 
estar a serviço do cidadão. 

Carlin Moura disse que 
o exemplo das discussões so-
bre o mercado Santa Tereza 
mostra que naquele bairro, 
“nada funciona na marra. 
Para vingar tudo tem de ser 
dialogado”. Já o vereador  de 
Belo Horizonte, Arnaldo Go-
doy argumentou que é pre-
ciso pensar a cidade “como 
um espaço de lazer e prazer 
e não só de negócios”. 

O deputado André 
Quintão falou que há dispo-
sição da Regional Leste em 
dialogar a respeito não só 
do mercado distrital, mas de 
outras questões, como a in-
tegração das Vilas Dias, São 
Vicente e do conjunto Torres 
Gêmeas, que fi cam no bairro. 
Ele destacou que é preciso 
que o prefeito entenda que 
a audiência tem o espírito de 
colaborar com o diálogo.  E 
Paulo Lamac destacou que a 
prefeitura não pode repetir o 
erro que cometeu com os mo-
radores do Cruzeiro, quanto 
ao mercado daquele bairro. 
História – O mercado Dis-
trital do Santa Tereza foi 
construído entre 1969/1970, 
num projeto municipal de 
regionalizar o setor de abas-
tecimento da cidade, período 
em que também surgiram os 
distritais do Cruzeiro e da 
Barroca. Com o declínio des-
sa modalidade, os problemas 
se acentuaram e houve ações 
da prefeitura para encerrá-la, 
o que acabou acontecendo 
integralmente só com o mer-
cado da Barroca. O de Santa 
Tereza foi fechado em 2007, 
e o do Cruzeiro ainda está 
em funcionamento, em con-
dições precárias e com um 
projeto de reaproveitamento 
para a construção de um ho-
tel ao lado.

Representante da PBH informou que aguarda sugestões

Willian Dias
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Lei de Diretrizes Orçamentárias será
tema de audiência pública conjunta 
A Comissão de Parti-

cipação Popular aprovou, 
em reunião ontem, cinco 
requerimentos, quatro de-
les apresentados por seu 
presidente, deputado André 
Quintão (PT), e o outro pelo 
deputado Fred Costa (PHS). 
Um deles solicita audiên-
cia pública conjunta com 
a Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária 
(FFO) para debater o pro-
jeto da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO), aten-
dendo ao que estabelece o 
Regimento Interno da Casa. 
Requerimento de igual teor 
já foi aprovado pela FFO.

Outra audiência públi-
ca também foi solicitada por 
André Quintão, em conjunto 
com as seguintes comissões: 
de Turismo, Indústria, Co-
mércio e Cooperativismo; do 
Trabalho, da Previdência e 
da Ação Social; e de Esporte, 
Lazer e Juventude. O obje-
tivo é discutir os impactos 
sociais para o Estado na re-
alização da Copa de 2014 e 
a elaboração de um plano de 
sustentabilidade social para 
o evento.

O mesmo deputado 
solicita que seja enviado 
ao secretário de Desenvol-
vimento Regional e Política 
Urbana, Olavo Bilac Pinto 
Neto, providências para re-
parar um poço artesiano 
que não está funcionando 
na comunidade de Palmita, 
no distrito de Ravena, zona 
rural de Sabará. O último re-

querimento do parlamentar 
solicita à Mesa da Assem-
bleia que altere a denomi-
nação da Comissão do Tra-
balho, da Previdência e da 
Ação Social, para Comissão 
do Trabalho, da Previdência 
e da Assistência Social.
Oxi – Em seu requerimen-
to, o deputado Fred Costa 
sugere audiência pública 

conjunta com a Comissão 
de Segurança Pública pa-
ra discutir política pública 
de combate e prevenção às 
drogas, especialmente ao 
crack e ao oxi, a nova droga 
que surgiu no mercado.
Presenças – Deputados An-
dré Quintão (PT), presiden-
te; Carlin Moura (PCdoB) e 
Duarte Bechir (PMN).

Comissão é favorável a criar data 
de conscientização sobre autismo

A Comissão de Defesa 
dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência aprovou ontem 
parecer favorável ao Proje-
to de Lei (PL) 908/11, que 
tramita em turno único e 
que institui a data de 2 de 
abril como o dia de cons-
cientização sobre o autismo 
em Minas Gerais. O autismo 
é uma alteração cerebral 
que afeta a capacidade da 
pessoa de se comunicar e 
interagir com o meio, pre-
judicando o seu convívio 
social.

A proposição, de au-
toria do deputado Gilberto 
Abramo (PRB), foi relatada 
pelo deputado Sargento Ro-
drigues (PDT), que afi rmou em 
justifi cativa que a instituição 
da data em questão contribui 
para a conscientização social 
acerca da enfermidade, possi-
bilitando a soma de esforços 
para esclarecer a população 
sobre o tema.
Nova data de reunião – A 
partir da próxima semana, a 
comissão passará a se reu-
nir ordinariamente todas as 

quartas-feiras, às 10h30, 
conforme anunciou seu pre-
sidente, deputado Doutor 
Wilson Batista (PSL).

Durante a reunião, 
também foram defi nidos 
os relatores de três propo-
sições. O PL 936/11, que 
torna obrigatório o ofere-
cimento de cardápios em 
braille nos restaurantes e 
bares do Estado, terá como 
relator o deputado Wilson 
Batista. O PL 997/11, que 
dispõe sobre a adaptação de 
computadores em lan houses 

e estabelecimentos simila-
res para pessoas com defi -
ciência visual, será relatado 
pelo deputado Elismar Prado 
(PT). Já o deputado Marques 
Abreu (PTB) fará a relatoria 
do PL 1079/11, que versa 
sobre a obrigatoriedade das 
escolas disponibilizarem ca-
deiras específi cas para os 
alunos com defi ciência.
Presenças – Deputados 
Doutor Wilson Batista 
(PSL), presidente; Sargento 
Rodrigues (PDT); e Marques 
Abreu (PTB).

Guilherme Bergamini

Comissão de Participação Popular aprovou cinco requerimentos durante reunião
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Críticas ao Governo
O deputado Rogério Cor-
reia (PT) rebateu as crí-
ticas feitas pelo deputa-
do João Leite (PSDB) ao 
Governo Federal. Segundo 
o parlamentar, há mui-
tos investimentos fede-
rais programados para Mi-
nas. Segundo o deputado, 
as verbas do Programa de 
Aceleração do Crescimento 
destinadas para o Estado 

Frente Parlamentar
A deputada Luzia Ferreira 
(PPS) falou sobre a implan-
tação da Frente Parlamentar 
da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte (RMBH), que 
tem seu lançamento marca-
do para a próxima quinta- 
-feira. Ela disse que a RMBH 
é uma das mais articuladas 
do País, pois já tem estrutu-
rados órgãos como agência 

de desenvolvimento, asso-
ciação de prefeitos e assem-
bleia de municípios. Segun-
do a deputada, já existem 
recursos para a elaboração 
do plano diretor da RMBH, 
mas falta articular uma 
agenda de debates para pro-
mover o desenvolvimento da 
região. “A frente parlamen-
tar é um instrumento do Le-
gislativo para a articulação 

com outros entes federados 
em função de um objetivo 
comum”, explicou. Em apar-
te, os deputados João Vítor 
Xavier (PRP) e Fred Costa 
(PHS) manifestaram apoio 
à proposta de Luzia Ferrei-
ra. Já o deputado Anselmo 
José Domingos (PTC) propôs 
a unifi cação das frentes par-
lamentares que tratam de 
assuntos metropolitanos.

Homossexualismo
A elaboração, pelo Governo 
Federal, de um kit anti-ho-
mofobia para ser distribuído 
nas escolas foi alvo de críti-
cas do deputado João Leite 
(PSDB). “O Estado acha que 
está acima das famílias e da 
igreja”, afirmou. Em aparte, 
o deputado Vanderlei Mi-
randa (PMDB) chamou o kit 
de material “pernicioso” e 

de apologia ao homossexu-
alismo. “O movimento gay 
nos trata como extremistas 
religiosos, como se não ti-
véssemos direito ao contra-
ditório”, declarou. Para o 
deputado Sargento Rodri-
gues (PDT), a distribuição 
do kit nas escolas seria um 
desrespeito à família brasi-
leira. O deputado João Lei-
te também criticou a falta 

de investimentos do Gover-
no Federal em Minas Gerais. 
Ele apresentou ainda dados 
levantados pelo senador 
Clésio Andrade (PR-MG), 
que apontam a falta de re-
presentação de mineiros 
nos tribunais superiores. Em 
aparte, o deputado Ulysses 
Gomes (PT) rebateu as críti-
cas à falta de investimentos 
federais em Minas.

Balanço de mandato
O deputado Fabiano Tolen-
tino (PRTB) foi à tribuna 
para fazer um balanço de 
100 dias de mandato. Ele 
citou três projetos de lei 
(PLs) de sua autoria em 
tramitação: o PL 1.719/11, 
que inclui o ensino de no-
ções de agronegócio na 
grade curricular das escolas 
rurais; o PL 636/11, que 
regulamenta a produção 

de leite de cabra; e o PL 
1.681/11, que reserva 5% 
das vagas de empresas que 
recebem doações de imó-
veis do Estado ao progra-
ma Primeiro Emprego. Ele 
destacou a viabilização de 
investimentos do Governo 
do Estado na região centro-
-oeste. Tolentino citou como 
exemplo o compromisso da 
Secretaria de Defesa Social 
de garantir aportes de R$ 500 

mil para a instalação do pro-
grama Olho Vivo em Divinó-
polis. A cidade também deve 
receber R$ 2 milhões para a 
ampliação do número de lei-
tos de CTI no Hospital São 
João de Deus, segundo o 
deputado. Em apartes, a de-
putada Luzia Ferreira (PPS) 
e os deputados João Leite 
(PSDB) e Anselmo José Do-
mingos (PTC) parabenizaram 
as iniciativas do deputado.

são da ordem de R$ 60,8 
bilhões. Ele citou também 
o exemplo do Programa Na-
cional de Acesso ao Ensino 
Técnico e ao Emprego (Pro-
natec), lançado recente-
mente pela presidente Dil-
ma Roussef, e o anúncio de 
investimentos de R$ 4 bi-
lhões para obras de sanea-
mento básico em pequenas 
cidades. O parlamentar fez 
duras críticas ao Governo 

do Estado. Ele condenou os 
baixos salários dos profes-
sores e a decisão de repas-
sar o prédio do Ipsemg na 
Praça da Liberdade para o 
Hotel Fasano. Em aparte, 
o deputado Antônio Júlio 
(PMDB) também criticou o 
acordo do Estado com o Fa-
sano. Já a deputada Maria 
Tereza Lara (PT) disse que 
a oposição tem o papel de 
fiscalizar o Governo.
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Governo envia à ALMG projeto 
sobre seringas de agulha retrátil 

O governador Antonio 
Anastasia encaminhou à As-
sembleia projeto para alterar 
a lei que exigiu a utilização 
de seringas de agulha retrátil 
nos estabelecimentos de saú-
de do Estado. A mensagem 
com o projeto foi recebida na 
Reunião Ordinária de Plenário  
de ontem. 

A Lei 18.797, de 2010, 
obrigou todos os estabeleci-
mentos de saúde, públicos e 
privados, a utilizar somente a 
seringa de agulha retrátil em 
seus procedimentos. Essas se-
ringas não oferecem risco aos 
profi ssionais de saúde porque, 
depois de utilizadas, têm suas 
agulhas acopladas automati-
camente dentro do êmbolo.

O objetivo do PL 
1.916/11 é permitir também o 
uso de seringas e agulhas com 
dispositivos de segurança. “A 
alteração proposta permitirá 
a utilização de outros mode-
los de seringa, que igualmente 
ofereçam segurança na ins-
trumentalização em pacientes 
e na coleta de lixo especial, 
por possuírem dispositivos de 
segurança e certifi cação pela 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária”, justifi ca o gover-
nador.
Kit – A tentativa de distri-
buição, pelo Governo Federal, 
de um kit anti-homofobia nas 
escolas motivou discussões 
durante a Reunião Ordinária. 
O deputado Antônio Genaro 
(PSC) fez duras críticas à ela-
boração do material. De acor-
do com ele, foi uma tentativa 
de agradar somente os gays. 
“A gana de ter os votos dos 
homossexuais levou o governo 
a querer agradar essa classe, 
que, infelizmente, faz parte da 
sociedade”, afi rmou.

Para o deputado, o ho-
mossexualismo é “antinatu-
ral” e, portanto, prejudicial à 
sociedade. “Deus me livre de 
ter na minha família alguém 
assim. É por isso que o mundo 
vai de mal a pior. Mas graças 
aos cristãos verdadeiros, o 

mundo é uma carne que ainda 
tem sal para não apodrecer to-
talmente”, arrematou.

O deputado Adelmo Car-
neiro Leão (PT) refutou as de-
clarações de Antônio Genaro. 

Cessão de prédio do Ipsemg para 
instalação de hotel gera polêmica

processo licitatório.
Quem saiu em defesa 

do Governo do Estado foi o 
deputado João Leite (PSDB). 
“O Governo agiu com zelo pa-
ra com o patrimônio público”, 
afi rmou. O deputado Duarte 
Bechir  também defendeu a 
lisura do processo licitatório. 
Ele justifi cou o baixo valor a 
ser cobrado pelo aluguel com 
a necessidade de realização de 
vultosos investimentos para a 
transformação do prédio em 
hotel. “Ao fi nal de 35 anos, 
esses investimentos serão so-
mados ao patrimônio do Esta-
do”, lembrou.

O deputado Carlin Mou-
ra (PCdoB), por sua vez, cri-
ticou o Governo do Estado e 
defendeu a necessidade de um 
“choque de crescimento eco-
nômico”, em contraposição ao 
choque de gestão implantado 

na gestão Aécio Neves. Já o 
deputado Ulysses Gomes (PT) 
se disse incomodado com o 
nível do debate entre governo 
e oposição. “Não conseguimos 
discutir a fundo os problemas 
de Minas Gerais. O que a gente 
precisa é unir forças”, con-
temporizou.
Policiais – O deputado Sar-
gento Rodrigues (PDT) fez 
um apelo para que o gover-
nador antecipe o anúncio do 
reajuste salarial que deve ser 
concedido aos bombeiros e 
PMs. Segundo o parlamentar, 
no dia 8 de junho haverá uma 
assembleia da categoria, para 
deliberar se será aceita ou não 
a proposta a ser apresentada. 
Ele disse contar com a sensi-
bilidade do governador para 
atender à reivindicação dos 
militares, de piso salarial de 
R$ 4 mil. 

Outra polêmica na reu-
nião foi a cessão do antigo pré-
dio do Instituto de Previdência 
dos Servidores de Minas Gerais 
(Ipsemg), na Praça da Liber-
dade, ao grupo Fasano, para a 
instalação de um hotel de luxo. 
Na última quarta-feira (25), o 
Tribunal de Contas (TCE) derru-
bou a liminar que suspendia a 
licitação, por entender que não 
houve problemas no processo.

O deputado Rogério Cor-
reia (PT) cobrou imparcialida-
de do TCE. “Minas  não merece 
que se alugue um prédio pú-
blico de 12 andares pela baga-
tela de R$ 15 mil, apenas para 
agradar um amigo do senador 
Aécio Neves (PSDB-MG)”, cri-
ticou. O deputado Antônio 
Júlio (PMDB) afi rmou que o 
parecer do TCE foi feito pelo 
Ipsemg, e se disse chocado 
com a decisão de avalizar o 

Na opinião do parlamentar, 
a intenção do Ministério da 
Educação foi mostrar que não 
existem apenas “machos e fê-
meas”. “Sou contra qualquer 
atitude que reforce o precon-

ceito”, afi rmou. Já o deputa-
do Duarte Bechir (PMN) disse 
acreditar que a presidente 
Dilma Roussef foi traída, pois 
não sabia do conteúdo do kit 
anti-homofobia.

Alair Vieira

Reunião foi marcada também por embates entre oposição e governistas
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COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Em sua primeira reunião, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Defi ciência, re-
cém-instalada na Assembleia, ouviu representantes de entidades e aprovou requerimento para 
realização de audiência pública sobre a carência de profi ssionais qualifi cados para atuar na 
equoterapia. Representantes de pessoas com defi ciência elogiaram a instalação da comissão, 
e pontuaram algumas ações que consideram importantes. A TV Assembleia gravou o encontro 
e o exibe hoje, às 10h55.

VIA JUSTIÇA
O Via Justiça desta semana discute a reforma política e o papel do Judiciário. Frente às possí-
veis mudanças, uma pergunta se impõe: a reforma proposta tornará o modelo político-eleitoral 
brasileiro mais justo? Para debater essa e outras questões, participam do programa o juiz Sér-
gio Henrique Cordeiro Caldas Fernandes, da 1ª Vara da Fazenda Estadual de Minas Gerais, e o 
jornalista Paulo Lott. O Via Justiça vai ao ar hoje, às 23h, no sábado, às 16h20, e no domingo, 
às 22h30.

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
A difi culdade em obter a titularidade das áreas de extração de argila seria o principal entrave 
para a legalização da atividade dos pequenos oleiros do centro-oeste e do sul de Minas. A afi r-
mação foi feita durante audiência sobre a situação desses trabalhadores, que correm o risco de 
terem suas olarias interditadas por não cumprirem todos os requisitos legais. Para o deputado 
Duarte Bechir (PMN), que solicitou o debate, a audiência marca a necessidade de conciliar 
proteção ambiental com viabilidade de produção. Assista amanhã, às 9h.

MINAS É MUITAS
O Minas é Muitas vai mostrar por que Carmo do Cajuru, centro-oeste do Estado, tem um impor-
tante polo moveleiro. O setor começou a se desenvolver na cidade a partir da década de 1940 
e hoje emprega boa parte da população. Em conversas com alguns profi ssionais, descobriu-se 
que o ofício une avanço tecnológico e antigas habilidades dos artesãos. O episódio inédito vai 
ser exibido neste domingo, às 19h, na TV Assembleia.

TV ASSEMBLEIA

Destaques do fi m de semana

 7h Panorama – Vaidade

 7h30 Horário Reservado à Câmara Municipal de Belo Horizonte / 
Assembleia Debate

 8h30 Resenha

 9h Comissão de Meio Ambiente (inédito) – Situação de olarias no 
Estado

 10h55 Comissão de Educação – Situação do ensino em Muriaé

 13h Resenha 

 13h30 Brasil Eleitor (Inédito) 

 14h Plenário – Reunião Ordinária de 25/5

 15h50 Zás – Grupo “As Comédia”

 16h20 Via Justiça – Reforma Política 

 17h Mundo Político – Retrospectiva da semana

 17h30 Horário Reservado à Câmara Municipal de Belo Horizonte / 
Sala de Imprensa

 18h30 Panorama – Vaidade

 19h Parlamento Brasil 

 19h30 Zás – Grupo “As Comédia” 

 20h Memória e Poder – Padre Alberto Antoniazzi

 21h Sala de Imprensa – A lei e as uniões homoafetivas

 22h Resenha

 22h30 Assembleia Debate – Aeroportos

 23h30 Segunda Musical – Conservatório Cora Pavan Capparelli

 0h Plenário – Reunião Ordinária de 24/5

 3h Curso Vereadores – Responsabilidade Fiscal, com Carlos Alberto 

Nunes 

 4h45 Formação do Povo Mineiro – O urbano e o rural nas Minas Gerais 

entre os séculos XVIII e XIX, com Alexandre Cunha 

 6h30 Brasil Eleitor

 7h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte / Segunda 
Musical / Mundo Político

 8h Plenário – Reunião Extraordinária de 24/5

 8h30 Zás – Grupo “As Comédia”

 9h Comissões de Segurança Pública e de Educação – Violência nas 
escolas 

 12h30 Zás Especial – Wilson Sideral 

 13h Assembleia Debate – Aeroportos

 14h Resenha

 14h30 Panorama – Violência contra crianças e adolescentes   

 15h Segunda Musical – Conservatório Cora Pavan Capparelli

 15h30 Memória e Poder – Padre Alberto Antoniazzi

 16h30 Visão Parlamentar / Pinga-Fogo

 17h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte / Brasil Elei-
tor / Mundo Político

 18h Sala de Imprensa – A lei e as uniões homoafetivas

 19h Minas é Muitas – Carmo do Cajuru

 19h45 Palestra – Estresse e promoção da saúde nas organizações: quali-

dade de vida no trabalho

 22h Panorama – Violência contra crianças e adolescentes

 22h30 Via Justiça – Reforma Política

 23h Brasil Eleitor

 23h30 Mundo Político

 0h Zás – Grupo “Os Comédia”

 0h30 Plenário – Reunião Ordinária de 26/5

 2h55 Curso Vereadores – Organização e competências dos legislativos 

municipais, com Antônio Calhau 

 6h Brasil Eleitor

sábado domingo
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE

PROCON

10 horas

• Comissão de Cultura (Contagem) – visita ao casarão colonial do século 
XIX para conhecer a obra de revitalização do referido imóvel. Convi-
dados: secretária de Estado de Cultura, Eliane Parreiras. Requerimento: 
deputado Carlin Moura (PcdoB)

• Programa Vida – edição 2011 (Espaço Democrático José Aparecido de 
Oliveira)

12 horas

• Zás (Teatro) – apresentação de Silvia Gomes, “Uma Voz e uma Intenção”  

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

 7h30 Repórter Assembleia (reprise)

 8h Mundo Político 

 8h30 Panorama – Manifestações nas redes sociais

 9h Comissão de Educação (inédito) – Educação em Betim

 10h55 Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Defi ciência 
(inédito) – Vários convidados

 12h Sala de Imprensa – A lei e as uniões homoafetivas

 13h Mundo Político 

 13h30 Comissões de Meio Ambiente e de Defesa do Consumidor – 
Sacolas plásticas

 17h30 Parlamento Brasil 

 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte / Mundo 
Político / Brasil Eleitor

 19h Panorama – Manifestações nas redes sociais

 19h30 Resenha 

 19h55 Trabalho de Base 

 20h Segunda Musical (inédito) – Conservatório Cora Pavan Cappa-

relli 

 20h30 Minas é Muitas – Monte Alegre de Minas 

 21h Assembleia Debate – Aeroportos

 22h Resenha

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

sobre a movimentação política no País

 23h Via Justiça (inédito) – Reforma Política

 23h30 Zás (inédito) – Grupo “Os Comédia”

 0h Sala de Imprensa – A lei e as uniões homoafetivas

 1h Brasil Eleitor

 1h30 Resenha

 2h Fórum Democrático – Painel “Esporte e Juventude”

 5h30 Curso Vereadores – Acompanhamento e fi scalização de políticas 

públicas, com Cláudia Botrel

 6h30 Brasil Eleitor

Preço de estacionamento em 
BH sobe até 25,7% no semestre

O preço dos estacio-
namentos em Belo Horizon-
te subiu pelo menos 18,86% 
nos últimos seis meses. É 
o que aponta pesquisa do 
Procon da Assembleia, re-
alizada entre os dias 18 e 
24 de maio de 2011, em 85 
estabelecimentos. 

Na comparação com 
a pesquisa de novembro de 
2010, a menor alteração foi 
para a fração de 30 minu-
tos. Para o período de uma 

hora, porém, a alta chega 
a 25,70%, a maior apurada 
no levantamento. As oscila-
ções para diárias e mensais 
foram de 21,79% e 20,86%, 
respectivamente.

A variação de preços 
apurada entre os estabele-
cimentos foi ainda maior, 
chegando a 400% para 
a fração de 15 minutos. 
Nesse caso, o consumidor 
pode pagar entre R$ 1 e 
R$ 5. Para estacionar por 
30 minutos, os preços os-
cilam de R$ 2 a R$ 7, com 
variação de 250%, a mes-
ma observada para a fração 

de 45 minutos (R$ 3 a R$ 
10,50) e também para o 
período de uma hora (R$ 4 
a R$ 14). Para o pagamento 
de diárias, os preços fi caram 
entre R$ 14 e R$ 45, osci-
lando 221,43%, e a mensa-
lidade custa de R$ 150 até 
R$ 400, variação de 166,67%.

O Procon verifi cou 
preços em sete bairros e em 
quatro hospitais da Capital 
e informa que os valores 
podem variar em razão do 
horário de estacionamento. 
Pode haver ainda aumento 
nos valores sem aviso pré-
vio. O Procon orienta o con-

sumidor a verifi car se o valor 
cobrado está de acordo com 
a tabela e se corresponde 
ao tempo de permanência. 
O órgão lembra também que 
a empresa responde, peran-
te o cliente, pela reparação 
de dano ou furto de veículo 
ocorridos em seu estaciona-
mento, conforme a Súmula 
130 do Superior Tribunal de 
Justiça.

A pesquisa completa, 
com os valores cobrados em 
cada estacionamento e para 
cada fração, está disponível 
na página do Procon no site 
www.almg.gov.br.


