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Sarney recebe PEC de presidentes 
de Legislativos e promete celeridade
Ao receber a Proposta de 

Emenda à Constituição (PEC) 
que amplia a competência 
legislativa dos Estados e do 
Distrito Federal, entregue por 
presidentes de assembleias 
legislativas do País, o presi-
dente do Congresso Nacional, 
senador José Sarney (PMDB-
-AP), prometeu celeridade para 
o tema. A entrega foi feita on-
tem, no gabinete da Presidên-
cia do Senado, quando Sarney 
prometeu ainda adotar todos 
os procedimentos para que a 
PEC tramite no Congresso. 

A PEC foi  entregue pelo 
presidente da Assembleia de 
Minas, deputado Dinis Pinhei-
ro (PSDB), acompanhado dos 
dirigentes das assembleias de 
São Paulo, Pernambuco, Ma-
to Grosso e Piauí e da União 
dos Legisladores e dos Legis-
lativos do Brasil (Unale). De 
Minas Gerais, participaram do 
encontro, ainda, os deputados 
Gustavo Corrêa, Carlos Mosco-
ni, Bonifácio Mourão, todos 
do PSDB, Tiago Ulisses (PV) e 
Duarte Bechir (PMN).
Consolidação – Atual presi-
dente do Colegiado de  Presi-
dentes de Assembleias, Dinis 
Pinheiro disse que o Brasil 
já tem uma jovem democra-
cia consolidada, “mas precisa 
fortalecer os Estados para ter 
uma Federação de fato”. 

Ele considera a aprova-
ção da PEC fundamental para 
reverter o processo de esva-
ziamento dos Legislativos dos 
Estados, iniciado pela ditadu-
ra e mantido pela Constitui-
ção de 1988.

O movimento para forta-
lecer os Parlamentos Estadu-
ais foi iniciado em 2007 pelo 
Colegiado de Presidentes de 
Assembleias Legislativas, en-
tão presidido pelo atual vice-
-governador de Minas, Alberto 
Pinto Coelho (PP). Desde en-

tão, 15 Parlamentos aprova-
ram projetos de resolução que 
ofi cializam seu apoio ao texto 
elaborado na ALMG, tendo si-
do alcançado o número exigi-
do para que a proposta fosse 
recebida pelo Congresso.

“É um grande avanço 
nesse caminho de fortaleci-
mento de nossa Federação e 
de revigoramento dos Legis-
lativos. Assim, teremos me-
lhores condições de respon-
der aos anseios e às inquie-
tações da nossa população”, 
afi rmou Pinheiro.
Conteúdo – O texto da PEC mo-
difi ca a competência legislativa 
sobre direito processual, assis-
tência social, trânsito e trans-
porte, propaganda comercial e 
direito agrário. Esses temas são 
excluídos do artigo 22, que es-
tabelece a competência privati-
va da União para elaboração de 
leis, e são incluídos no artigo 
24, que enumera os assuntos 
sobre os quais a União, os Esta-
dos e o Distrito Federal podem 
legislar de forma concorrente. 

Os temas da licitação e 
contratação e das diretrizes e 
bases da educação nacional 
também são excluídos do ar-
tigo que trata da competência 
privativa da União, adequando 

Proposta foi recebida no Senado. Deputados estaduais de Minas e presidentes de assembleias também participaram

Jonas Pereira

Dinis Pinheiro defendeu o fortalecimento dos Parlamentos Estaduais
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o texto constitucional de for-
ma a confi rmar uma situação 
que já existe hoje, qual seja a 
competência concorrente so-
bre esses assuntos.

Também é modifi cado 
pela PEC o artigo 61, que re-
gulamenta as matérias sobre 
as quais apenas o presidente 
da República pode apresen-
tar proposições de lei. Esse 

artigo serve de modelo para 
defi nir também a iniciativa 
privativa de governadores, 
nas constituições estaduais. 

Por fi m, é alterado o 
artigo 220 da Constituição da 
República, eliminando a com-
petência exclusiva do Congres-
so para regular diversões e 
espetáculos públicos (inclusive 
sua classifi cação etária). 
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Alencar da Silveira Jr. (PDT), 
o texto original obriga a de-
volução do valor integral da 
matrícula, no ato da desis-
tência, desde que ela ocorra 
antes do início das aulas, 
prevendo multa, em favor do 
consumidor, equivalente a 
cinco vezes o valor da matrí-
cula, por infração.

O projeto já havia rece-
bido o substitutivo nº 1, da 
CCJ, que considerou mais ra-
zoável a devolução de 80% do 
valor, no prazo de 30 dias, por 
considerar que a desistência 
de matrícula gera despesas 
operacionais e administra-

tivas para a instituição, que 
também estaria impossibili-
tada de fazer a devolução na 
hora. O texto também retira 
o valor de multas, remetendo 
o infrator às penalidades já 
previstas no Código de Defesa 
do Consumidor.

O relator, contudo, 
considerou improcedente 
alegar que os custos admi-
nistrativos de uma desistên-
cia, tais como telefone, có-
pia de documentos e corres-
pondência, possam chegar a 
20% do valor das matrículas, 
que variam, em sua maioria, 
entre R$ 500 e R$ 2.000. 

O substitutivo que apresen-
tou, além de fi xar em cinco 
dias o prazo de devolução, 
defi ne que a instituição po-
derá descontar até 5% do 
valor a ser devolvido, contra 
os 20% sugeridos na CCJ. A 
matéria já pode entrar na 
pauta do Plenário. 

A comissão aprovou 
ainda requerimentos para 
realização de audiências. 
Íntegra na internet 
Presenças – Deputados Dal-
mo Ribeiro Silva (PSDB), 
vice-presidente; Carlin Moura 
(PCdoB), Paulo Lamac (PT) e 
Pompilio Canavez (PT).

A Comissão de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia é 
favorável a que os estabele-
cimentos de ensino superior 
sejam obrigados a devolver 
aos alunos desistentes pe-
lo menos 95% do valor da 
matrícula, no prazo de 10 
dias contados da desistência 
feita antes do início das au-
las. Esse foi o parecer de 1º 
turno dado ao Projeto de Lei 
(PL) 466/11 votado ontem, 
quando o relator, deputado 
Carlin Moura (PCdoB), apre-
sentou o substitutivo nº 2 
ao projeto original.

De autoria do deputado 

Educação analisa projeto sobre 
devolução de matrícula a desistentes

dados do censo demográfi co 
do IBGE de 2000, segundo 
os quais aproximadamente 
10% da população total do 
Estado declarou ser incapaz 
ou enfrentar difi culdade per-
manente de enxergar, mesmo 
utilizando óculos ou lentes 
de contato.
Copa – Durante a reunião, o 
deputado Marques (PTB) co-
memorou o anúncio feito na 
última segunda-feira (6), du-
rante o II Fórum Legislativo 

nas Cidades-Sedes da Copa 
de 2014, realizado na ALMG, 
de que o estádio do Mineirão 
será modernizado e adaptado 
para receber todas as pes-
soas, inclusive aquelas com 
algum tipo de defi ciência. 
Íntegra na internet
Presenças – Deputados Dou-
tor Wilson Batista (PSL), 
presidente; Elismar Prado 
(PT); Marques Abreu (PTB); 
e deputada Ana Maria Resen-
de (PSDB). 

tera o inciso IV do artigo 2° 
da Lei 16.685, especifi cando 
que os referidos estabele-
cimentos fi cam obrigados a 
possibilitar o acesso de pes-
soas com defi ciência, confor-
me as normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT), responsável pela de-
fi nição das normas técnicas 
de acessibilidade. 

De acordo com o rela-
tor, a alteração desse inciso, 
que trata da acessibilidade, 
já contemplaria a previsão 
de instalação de piso espe-
cial que facilite a locomoção; 
assim, essa previsão seria 
desnecessária. Além disso, 
o substitutivo modifi ca, no 
mesmo inciso, o termo “por-
tadores de defi ciência física”, 
alterando-o para “pessoas 
com defi ciência”.

O substitutivo também 
mantém a alteração propos-
ta pela CCJ, que acrescen-
ta o inciso VI ao artigo 2° 
da lei, de forma a prever a 
adaptação de um computa-
dor, em cada grupo de dez, 
para o uso de pessoas com 
defi ciência visual. 

Segundo o deputado 
Elismar Prado, essa propor-
ção está coerente com os 

A Comissão de Defesa 
dos Direitos da Pessoa com 
Defi ciência aprovou ontem 
parecer de 1° turno favorá-
vel ao Projeto de Lei (PL) 
997/11, na forma do subs-
titutivo n° 2. A proposição 
original, do presidente Dinis 
Pinheiro (PSDB), dispõe que 
lan houses e estabelecimen-
tos similares que possuírem 
dez ou mais computadores 
deverão adaptá-los para que 
possam ser utilizados por 
pessoas com necessidades 
visuais. A proposição prevê 
também que os estabele-
cimentos com 20 ou mais 
computadores fi cam obriga-
dos a instalar um piso espe-
cial, para a melhor locomo-
ção dessas pessoas.

De acordo com o relator 
do projeto, deputado Elismar 
Prado (PT), o substitutivo n° 
2 mantém a adequação pro-
posta pela CCJ, na forma do 
substitutivo n° 1, que incor-
pora o conteúdo do projeto 
original à Lei n° 16.685, de 
2007, que trata do funciona-
mento de estabelecimentos 
que oferecem serviços de lo-
cação de computadores para 
acesso à internet.

O substitutivo n° 2 al-

Parecer sobre adaptação de lan houses 
para defi cientes visuais é aprovado

Projeto, que tramita em 1º turno, recebeu modifi cações da comissão 

Marcelo Metzker 
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Leishmaniose está em expansão
em Minas, afi rmam especialistas

Em dez anos, aumentou o 
índice de transmissão da leish-
maniose visceral nos municípios 
mineiros: em 2000, 46 cidades 
apresentaram casos da doença; 
e, em 2010, quase 200, sendo 
que as cidades da RMBH, além 
de Unaí, Paracatu e Montes Cla-
ros são as que têm mais ocor-
rências. A notifi cação dos casos 
aos órgãos de controle de saúde 
é obrigatória. Por outro lado, as 
mortes humanas causadas pela 
doença em Minas diminuíram. 
Em 2010, a taxa foi de 10%, 
enquanto em 2009 o número 
chegou a 13%.

Os dados foram apre-
sentados ontem pelo superin-
tendente de Epidemiologia da 
Secretaria de Estado de Saú-
de (SES), Francisco Leopoldo 
Lemos, durante audiência da 
Comissão de Saúde. A reunião 
foi solicitada pelo deputado 
Fred Costa (PHS), para discu-
tir a prevenção e o controle 
da leishmaniose no Estado.

De acordo com a SES, 
em Minas, entre 2009 e 2010, 
foram registrados 1.232 casos 
e 132 mortes; em 2008, o ín-
dice foi de 1.450 casos e 33 
mortos. Segundo Francisco 
Lemos, a Secretaria de Saúde 
trabalha no mapeamento de 
áreas de transmissão, deli-
mitadas em alto, moderado e 
baixo risco, para aplicar inse-
ticidas e melhorar o diagnósti-
co. Além disso, há o sacrifício 
de animais contaminados com 
o parasita para evitar a repro-
dução do ciclo de transmissão.

A leishmaniose é uma 
doença crônica, que se mani-
festa na pele ou nas vísceras, 
causada por protozoários. Nos 
humanos, a doença causa fe-
bre, emagrecimento, anemia, 
aumento do fígado e do baço 
e imunodefi ciência. Nos cães, 
os principais hospedeiros do 
parasita, os sintomas são ane-
mia, feridas na pele e cresci-
mento exagerado das unhas.
Ações – O secretário adjunto 
de Saúde de BH, Fabiano Pi-
menta, afi rmou que 60% das 
pessoas que morrem por leish-

Deputados alertaram para a importância de se combater a doença

Alair Vieira 

Políticas públicas são criticadas
que o cão “não deve ser visto 
como uma praga urbana, mas 
como bioindicador de que al-
go está errado”. 

O professor da PUC Be-
tim, Vítor Ribeiro, defendeu o 
uso de vacinas para diminuir 
o sacrifício de cães e criticou 
a capacitação de agentes de 
saúde. Segundo ele, muitos 
deles afi rmam que o produ-
to não funciona. “Isso é um 
desrespeito ao Ministério da 
Agricultura, que aprovou a va-
cina. Por que eles dizem que 
ela não é boa?”, questionou. 

O professor afi rmou que 
duas vacinas já foram desen-
volvidas no Brasil, mas não 
há divulgação ou ela é colo-
cada em descrédito.

Segundo Vítor, muitos 
países não exterminam os 
animais contaminados e a Eu-
ropa, por exemplo, divulgou, 
em 2010, uma vacina efi caz 

para controlar a doença. 
Comparação – O deputado 
Fred Costa (PHS) reconheceu 
o esforço do poder público 
para melhorar o quadro, mas 
pediu para que sejam desen-
volvidas outras ações. Ele 
citou que a mídia, por exem-
plo, não dá o mesmo desta-
que à doença, ao contrário do 
que ocorre com a dengue.

Conforme o superin-
tendente da Secretaria de Es-
tado da Saúde, Francisco Le-
mos, nos últimos oito anos, 
198 morreram em decorrên-
cia de dengue e mais de 400 
por leishmaniose visceral. 

O deputado Doutor 
Wilson Batista (PSL) ponde-
rou que, embora o número de 
mortes causadas por dengue 
seja menor nessa compara-
ção, há mais casos da do-
ença causada pelo mosquito 
Aedes aegypti no Estado.

Veterinários e defensores 
dos animais criticaram as polí-
ticas públicas desenvolvidas 
para cuidar da leishmaniose. 

O presidente do Conse-
lho Regional de Veterinária de 
Minas Gerais, Nivaldo da Sil-
va, afi rmou que o assunto não 
despertava muita atenção do 
poder público e da mídia por-
que “antes era uma doença de 
cães pobres, mas agora se tor-
nou uma doença de cão rico”. 

Ele considerou que não 
há campanhas educativas pa-
ra conscientizar a população 
e também há muitas dúvidas 
sobre o motivo da expansão 
em todo o Brasil. “A metodo-
logia de tratamento deve ser 
mudada”, ressaltou.

A OAB, por meio do nú-
cleo de Meio Ambiente, ma-
nifestou-se contra os sacrifí-
cios de animais. O represen-
tante, Sérgio Cruz, ponderou 

maniose visceral têm outras 
doenças como complicadores, 
como o HIV e a tuberculose. 

Ele salientou a castra-
ção gratuita, as campanhas 
para guarda responsável e as 
feiras de adoção como ações 
da Prefeitura para aumentar a 
proteção de cães. Atualmen-
te, há cerca de 28 mil animais 

vivendo nas ruas da Capital. 
Além disso, cerca de 360 pro-
fi ssionais estão envolvidos em 
aplicações de inseticidas e 
eutanásia de animais contami-
nados, conforme diretrizes do 
Ministério da Saúde. 
Presenças – Deputados Carlos 
Mosconi (PSDB), presidente; 
Doutor Wilson Batista (PSL); 

Neider Moreira (PPS); e Fred 
Costa (PHS). Também parti-
ciparam o superintendente da 
ONG Núcleo Fauna de Defesa 
Animal, Franklin Oliveira, a 
promotora de Justiça de De-
fesa de Saúde de Barbacena, 
Giovanna Araújo Attanásio, e 
o representante da OAB, Ri-
cardo Assis Alves Dutra.
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Burocracia impede agricultores de 
Itamarandiba de cultivar suas terras

Biodiversidade – A Serra 
Negra integra a Cordilhei-
ra do Espinhaço, formação 
rochosa única no País. Com 
1,1 mil quilômetros de ex-
tensão, o Espinhaço, onde 
se encontram os biomas da 
mata atlântica, do cerrado e 
da caatinga, abriga grandes 
reservas de água e mais de 4 
mil espécies de plantas. 

Segundo o professor da 
UFMG, Geraldo Wilson Fernan-
des, o Parque da Serra Negra 
tem grande beleza cênica e 
foi criado para conter a dete-
rioração ambiental da região, 
agravada pela monocultura 
do eucalipto e pelo avanço da 
mineração. “Muitas espécies 
já devem ter sido extintas e 
não sabemos, porque até ho-
je não foi feito nenhum estu-
do”, lamentou.
Presenças – Deputados Dur-
val Ângelo (PT), presidente; e 
Délio Malheiros (PV). Também 
participaram da reunião o re-
presentante da prefeitura de 
Itamarandiba, sargento Sílvio 
Henrique Bravo; e o padre Ri-
cardo César da Costa.

milhão, já estariam com os 
processos concluídos pelo 
Instituto Estadual de Flores-
tas (IEF). Mas esses proces-
sos tiveram que ser remetidos 
à Advocacia-Geral do Estado 
(AGE), que assumiu a respon-
sabilidade pelas indenizações 
após o escândalo de corrup-
ção envolvendo a diretoria do 
IEF em agosto do ano passa-
do, conforme Délio Malheiros.

A situação encontrada 
em Itamarandiba se repete 
em todo o Estado. Ao todo, 
320 mil hectares de terras 
de parques estaduais ainda 
não foram regularizadas, de 
acordo com o diretor de áre-
as protegidas do IEF, Ronaldo 
José Ferreira Magalhães. 

Na avaliação do ex-
conselheiro estadual de Polí-
tica Ambiental, Eduardo Nas-
cimento, o problema é que o 
Estado pode fazer as desapro-
priações sem ter um levanta-
mento do número de pessoas 
atingidas pela criação dos 
parques. Ele estima em 15 mil 
o número de pessoas atingi-
das em todo o Estado.

Délio Malheiros e Durval Ângelo cobraram solução do IEF

Gleidson Batista

Há quatro anos o agri-
cultor José Raimundo da Sil-
va está impedido de plantar 
café e criar gado em sua pe-
quena propriedade rural. Ele 
vive no entorno do Parque 
Estadual da Serra Negra, em 
Itamarandiba (Vale do Jequi-
tinhonha), teve suas terras 
desapropriadas, não recebeu 
indenização e não tem mais 
de onde tirar o sustento da 
família. “Meu pasto acabou, 
minha lavoura acabou, não 
tenho como pagar minhas dí-
vidas”, lamentou o agricultor, 
em reunião da Comissão de 
Direitos Humanos realizada 
ontem em Itamarandiba.

A situação de José Rai-
mundo da Silva se repete com 
cerca de 150 famílias, segun-
do o deputado Délio Malhei-
ros (PV). O representante da 
Associação dos Defensores e 
Amigos da Serra Negra, Luiz 
Fernando Alves, relatou que 
muitas dessas famílias, impe-
didas de continuar praticando 
agricultura de subsistência 
em suas pequenas proprieda-
des rurais, chegam a passar 
fome e se veem obrigadas a 
emigrar para a cidade. 

Guardas fl orestais esta-
riam ameaçando multar os que 
insistem em plantar, de acordo 
com o presidente da associa-
ção, Délcio Aparecido. “O Esta-
do nos colocou numa situação 
de ilegalidade e não diz quan-
do vai nos pagar”, reclamou.

O Parque da Serra Negra 
foi criado em 1998, mas até ho-
je apenas três agricultores que 
tiveram as terras desapropria-
das para compor a unidade de 
conservação foram indenizados 
pelo Estado, de acordo com o 
deputado Délio Malheiros. 

Segundo o parlamentar, 
nove proprietários, cujas in-
denizações somam R$ 1,498 

A vice-diretora do IEF, 
Adriana Ferreira da Silva, que 
assumiu o cargo há dez dias, 
disse não saber de onde partiu 
a ordem com a impedição dos 
agricultores de continuarem 
cultivando suas terras enquan-
to esperam pela indenização. 

Segundo ela, a AGE 
precisa de 15 técnicos, co-
mo agrônomos e topógrafos, 
para vistoriar as terras de-
sapropriadas antes de pro-
ceder às indenizações. Ela 
informou que estão sendo 
revistos os limites do Parque 
da Serra Negra, que abarcou 
áreas sem valor ambiental, 
e pediu sensibilidade do Mi-
nistério Público, para que os 
agricultores tenham o direito 
de continuar plantando até 
serem indenizados.

O presidente da Comis-
são de Direitos Humanos, de-
putado Durval Ângelo (PT), que 
solicitou a reunião, chamou de 
“molecagem” a atuação do IEF 
e cobrou que as indenizações 
sejam pagas sem tanta buro-
cracia. Ele disse que vai cobrar 
do órgão um prazo para esses 
pagamentos e assumiu o com-
promisso de apresentar uma 
emenda ao Orçamento do Esta-
do com a previsão da destina-
ção de recursos para indeniza-
ções aos proprietários rurais da 
Serra Negra.

O deputado Délio Ma-
lheiros disse que as terras fo-
ram subavaliadas e defendeu a 
revisão dos valores que serão 
pagos aos agricultores. Ele 
também garantiu que vai co-
brar da AGE explicações para o 
atraso nos pagamentos.

IEF revê 
limites do 

parque 
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Instituto Estadual de Florestas (IEF)
 Presidente: Célio Moreira (PSDB)
 Vice-presidente: Fabiano Tolentino (PRTB)
 Relator: Célio Moreira (PSDB)
• Comissão Especial para emitir parecer sobre a indicação 

de Ivonei Abade Brito para a diretoria-geral do Institu-
to de Terras do Estado (Iter)

 Presidente: Luiz Henrique (PSDB)
 Vice-presidente: Arlen Santiago (PTB)
 Relator: Arlen Santiago (PTB)
• Comissão Especial para emitir parecer sobre a indicação 

de Rúbio de Andrade para a diretoria-geral do Instituto de 
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas (Idene)

 Presidente: Luiz Henrique (PSDB)
 Vice-presidente: André Quintão (PT)
 Relator: Ana Maria Resende (PSDB)

Quatro comissões destinadas a analisar indicações 
do governador para as direções de autarquias elegeram os 
deputados que vão ocupar os cargos de presidente e vice. 
Depois de eleitos, os presidentes dessas comissões tam-
bém designaram os relatores que vão emitir parecer so-
bre cada indicação. As reuniões ocorreram ontem. Confi ra 
abaixo os resultados:
• Comissão Especial para emitir parecer sobre a indica-

ção de Júnia Guimarães Mourão Cioffi  para a presidên-
cia da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia 
(Hemominas)

 Presidente: Doutor Wilson Batista (PSL)
 Vice-presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
 Relator: Doutor Viana (DEM)
• Comissão Especial para emitir parecer sobre a indicação 

de Marcos Affonso Ortiz Gomes para a diretoria-geral do 

Comissões especiais elegem presidente e vice:

efetiva da ETE, ação consi-
derada fundamental para o 
processo de despoluição dos 
afl uentes do Rio das Velhas 
que cortam a cidade. 

Ele informou, ainda, 
que a prefeitura tem busca-
do apoio junto aos Governos 
Estadual e Federal para im-
plementar outros projetos na 
área ambiental e que uma das 
metas de sua gestão é promo-
ver a despoluição das lagoas 
da cidade. “Não estamos pa-
rados”, declarou. 
Apoio – Muitos participantes 
falaram da necessidade de 
apoio do Governo do Estado e 
do Governo Federal aos muni-
cípios, para a implementação 
de políticas públicas essen-
ciais, como é o caso do sane-
amento básico. 

Nesse sentido, o presi-
dente da comissão, deputado 
Célio Moreira, anunciou que 
será votado um requerimento 
que encaminhe à Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Susten-
tável um pedido para aper-
feiçoamento e ampliação de 
parcerias com os municípios 
para o planejamento e a im-
plantação de projetos e em-
preendimentos destinados à 
preservação e melhoria das 
condições ambientais. 

Destinado à mesma se-

cretaria, a comissão deverá 
também apreciar, em próxi-
ma reunião, um requerimento 
para isentar os municípios do 
pagamento de taxas referen-
tes à análise de projetos na 
área ambiental. A motivação  
foi a observação feita pelo 
prefeito de Papagaios, Mário 
Reis Filgueiras, de que as ta-
xas têm valores elevados, in-
viabilizando a iniciativa dos 
municípios na proposição de 
projetos dessa natureza.

A falta de metas claras e 
prazos defi nidos para seu cum-
primento foi apontada pelo co-
ordenador do Projeto Manuel-
zão, Apolo Heringer Lisboa, 
como uma das razões de não 
haver avanços signifi cativos 
com relação ao esgotamento 
sanitário em Sete Lagoas. 

Para ele, o município 
precisa investir nessa área, 
para não prejudicar outras 
cidades que dependem das 
águas do Rio das Velhas. “Os 
municípios rio abaixo também 
pagam o preço. Sete Lago-
as precisa tomar consciência 
do que está fazendo”, aler-
tou. Ele convocou a popula-
ção para que cobre do SAAE 
um cronograma de ações.
Íntegra na internet
Presenças – Deputados Célio 
Moreira (PSDB), presidente; 
e Duilio de Castro (PMN).

disse que o objetivo era ouvir 
todos os convidados e propor 
soluções para a despoluição 
dos afl uentes do Rio das Ve-
lhas que cortam a cidade, co-
mo o córrego do Matadouro e 
o Ribeirão Jequitibá. O depu-
tado lembrou que, depois que 
foi implementada a Estação 
de Tratamento no Ribeirão 
do Onça, em Belo Horizonte, 
o município de Sete Lagoas 
passou a ser o maior poluidor 
do Rio das Velhas. 
Primeiro passo – O prefeito 
Mário Márcio esclareceu que 
a verba é apenas um primeiro 
passo, mas que se faz neces-
sário para a implementação 

Sete Lagoas (Região 
Central) deve receber da se-
gunda fase do Programa de 
Aceleração do Crescimento 
(PAC) um aporte de R$ 1,2 
milhão para a elaboração do 
projeto executivo de uma Es-
tação de Tratamento de Es-
goto (ETE), a ser construída 
na cidade. O anúncio foi feito 
ontem pelo prefeito do muni-
cípio, Mário Márcio Campoli-
na Paiva, durante a audiência 
pública da Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável na cidade. 

O deputado Duilio de 
Castro (PMN), autor do re-
querimento para a audiência, 

PAC 2 prevê recursos para projeto
executivo de ETE em Sete Lagoas

Apolo Heringer pediu que população cobre cronograma de ações do SAAE

Willian Dias 
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Comenda Antônio Secundino 
é entregue em Patos de Minas

Na companhia do go-
vernador de Minas, Antonio 
Anastasia, o presidente da 
ALMG, deputado Dinis Pi-
nheiro (PSDB), participou, na 
noite de terça-feira (7), da 
solenidade de entrega da Co-
menda Antônio Secundino de 
São José. O evento foi reali-
zado em Patos de Minas (Alto 
Paranaíba), durante a progra-
mação da 53ª Festa Nacional 
do Milho (Fenamilho), que 
acontece desde 3 de junho.

Criada em 1991, a co-
menda é entregue anualmen-
te pelo Governo do Estado a 
personalidades e instituições 
que prestaram serviços pelo 
desenvolvimento sustentável 
da agricultura, da pecuária e 
do abastecimento e pela pre-
servação do meio ambiente 
em Minas e no Brasil. 

Em entrevista antes do 
início da solenidade, o pre-
sidente Dinis Pinheiro disse 
que reverenciava a cidade de 
Patos de Minas pela força de 
seu agronegócio. E que esta-
va muito feliz por participar 
de momento tão solene, com 
a homenagem a pessoas que 
dão grande contribuição para 
o desenvolvimento sustentá-
vel do Estado. 

Discursando no fi m do 
evento, o governador Anasta-
sia destacou que 2010 tinha 
sido um ano de ouro para a 
agricultura mineira. “Mas isso 
não quer dizer que podemos 
sossegar”, alertou ele, acres-
centando que era importan-
te o Estado continuar com 
sua revolução verde. “Vamos 
continuar com nossa ‘âncora 
verde’, que sustenta este País 
e contribui para alimentar o 
mundo”, disse. 

Além do presidente 
Dinis Pinheiro, estiveram 
presentes ao evento os de-
putados Bosco (PTdoB), Hely 
Tarqüínio (PV), Antônio Car-
los Arantes (PSC) e Inácio 
Franco (PV). Entre outros, 
compuseram a mesa: o se-
cretário Elmiro Nascimento; 
a prefeita de Patos de Minas, 

Maria Beatriz de Castro; o 
presidente do Sindicato Ru-
ral de Patos de Minas, Cláu-
dio Nasser de Carvalho; e os 
deputados federais Antônio 
Andrade (PMDB-MG), Pau-
lo Piau (PMDB-MG) e José 
Humberto (PHS-MG).
Agraciados – Este ano, os 
agraciados foram os seguin-
tes: o vice-presidente do 
Banco do Brasil, Robson Ro-
cha; o reitor da Universidade 
Federal de Uberlândia, Alfre-
do Júlio; o professor da Uni-
versidade Federal de Viçosa, 
Lino Ferreira; o presidente 
da Copasa, Ricardo Simões; 
o vice-presidente da Federa-
ção da Agricultura (Faemg), 
Antônio Pitangui; o profes-
sor da Universidade Federal 
de Lavras, Moacir Pascoal; 
o prefeito de Lagoa Grande, 
José Francelino; o jornalista 
da Rede Globo, José Hamil-
ton Ribeiro; o pecuarista 
e presidente do Grupo Ban-
deirantes de Comunicação, 
João Carlos Saad; o presi-
dente da Federação dos Ca-
feicultores do Cerrado, Fran-
cisco Sérgio de Assis; e o 
juiz federal Gláucio Ferreira 

Medalha foi entregue durante programação da Festa Nacional do Milho, em Patos de Minas

Guilherme Bergamini 

A Comenda Antônio Se-
cundino de São José foi criada 
por meio da Lei 10.573/91, 
sancionada pelo governador 
Hélio Garcia, a partir de pro-
jeto do então deputado Elmiro 
Nascimento (DEM), hoje secre-
tário de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento. O 
parlamentar justifi ca a home-
nagem apontando Antônio Se-
cudino como um “incansável 
trabalhador e líder inconteste, 
por tudo que realizou em prol 
da agricultura brasileira”. 

Antônio Secundino nas-
ceu na Fazenda do Onça, no 
então distrito de Santa Rita 
dos Patos, hoje município de 
Presidente Olegário. Em 1931, 
formou-se engenheiro agrô-
nomo pela Escola Superior de 
Agricultura de Minas Gerais, 
em Viçosa. Foi estudar no 
exterior e, quando retornou, 

fundou a Agroceres, empresa 
que introduziu o milho híbri-
do no Brasil. 
Conselho – Fazem parte do 
Conselho Diretor da comenda 
representantes: da Assembleia 
Legislativa; das Universida-
des Federais de Minas Gerais 
(UFMG), de Lavras (Ufl a) e de 
Viçosa (UFV); das Federações 
da Agricultura (Faemg) e dos 
Trabalhadores da Agricultura 
(Fetaemg); do Sindicato dos 
Produtores Rurais de Patos de 
Minas; da Associação dos Pro-
dutores de Sementes e Mudas 
de Minas Gerais (Apsemg); das 
Prefeituras de Patos de Minas e 
de Presidente Olegário; das Se-
cretarias de Estado de Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento 
(Seapa) e de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável 
(Semad); e do Cerimonial do 
Governo do Estado.

Honraria foi 
criada em 1991

Maciel Gonçalves, indicado 
pelo governador. 

Quase todos os home-
nageados estiveram presen-

tes à solenidade, com exce-
ção do jornalista José Hamil-
ton Ribeiro e do empresário 
João Carlos Saad.
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Presidente pede engajamento 
no combate à pobreza em Minas

Durante solenidade de 
apresentação da carteira de 
11 projetos para o biênio 
2011-2012 do Direcionamen-
to Estratégico da ALMG, o 
presidente da Casa, deputado 
Dinis Pinheiro (PSDB), reafi r-
mou o engajamento de parla-
mentares e servidores na luta 
pela melhoria das condições 
de vida de milhares de brasi-
leiros que vivem em situação 
de miséria. 

Com a presença de de-
putados e representantes de 
todos os setores envolvidos 
nos projetos, a solenida-
de, que aconteceu no Salão 
Nobre, foi marcada também 
pela assinatura do “Compro-
misso de Resultados” para os 
próximos dois anos e pelo 
balanço dos projetos em an-
damento desde 2010.

O Direcionamento Es-
tratégico é uma ação de mé-
dio prazo, criada pela Resolu-
ção 5.334/10, com o objetivo 
de fazer com que, em 2020, 
o Parlamento mineiro seja 
“reconhecido como o poder 
do cidadão na construção de 
uma sociedade melhor”. 

Dinis Pinheiro desta-
cou sua confi ança nos de-
putados e no corpo técnico 
da Assembleia e pediu o 
envolvimento de cada um 
nas iniciativas para melho-
rar o acesso a uma vida me-
lhor a milhares de mineiros. 
“Tenho esperança de que a 
Casa possa dar uma belíssi-
ma contribuição a esse pro-
cesso de desenvolvimento 
socioeconômico de Minas 
Gerais”, afi rmou.
Contribuição – A importân-
cia da participação engajada 
de cada servidor e deputado 
também foi ressaltada pelo 
diretor-geral da Assembleia, 
Eduardo Vieira Moreira. “Se 
a gente contribuir da forma 
que puder para que as desi-
gualdades diminuam, cada 
minuto dos 31 anos que de-
diquei à ALMG terão valido a 
pena”, disse. Moreira ressal-
tou que a contribuição vinda 

de cada um, por menor que 
seja, é importante, desde 
que vá ao encontro das dire-
trizes determinadas.

De acordo com a Re-
solução 5.334/10, as mesas 
da ALMG, eleitas a cada dois 
anos, devem defi nir em deli-
beração suas prioridades de 
atuação e os projetos a se-
rem executados no período 
correspondente. 

Para o biênio 2011-
-2012, a Mesa defi niu co-
mo diretriz central a meta 
de “ser a voz dos mineiros 
no enfrentamento das desi-
gualdades e na promoção da 
cidadania”. Eduardo Moreira 
explicou que, dentro dessa 
diretriz, foram eleitas dez 
prioridades, que se desdo-
braram em 11 projetos.
Balanço – O diretor de Pla-
nejamento e Coordenação, 
Alaôr Messias Marques, fez 
um balanço dos 16 projetos 
iniciados no ano passado, 
destacando os avanços já ob-
tidos em cada um deles. Essas 
informações estão detalhadas 
no hotsite Assembleia 2020 – 
Planejamento Estratégico. 

Ele explicou que al-
guns desses projetos também 
compõem a carteira do biê-
nio 2011-2012, dada a sua 

O diretor-geral Eduardo Vieira Moreira ressaltou a importância da contribuição vinda de cada um

Marcelo Metzker

importância estratégica pa-
ra a Casa. 

Mais que os resultados 
em si, o diretor considerou 
fundamental o desenvolvi-
mento de uma cultura de pla-
nejamento estratégico para a 
Assembleia. “É um aprendi-
zado constante, mas o gran-
de resultado do momento é 
a mobilização de deputados 
e servidores em torno des-
ses objetivos estratégicos”, 
disse Alaôr.

A carteira de projetos 
para o biênio 2011-2012 é 
a seguinte: Assembleia de 
Todos, Cidadania Ribeirinha, 

A Lei a Serviço do Cidadão 
(Fase II), Minas nos Gabi-
netes Parlamentares, Portal 
de Monitoramento e Ava-
liação de Políticas Públicas, 
Aprimoramento dos Eventos 
da Assembleia, Informação 
de Contexto para o Parla-
mentar, Memória do Legis-
lativo Mineiro, Gestão de 
Competências em Recursos 
Humanos, Gestão e Gover-
nança em Processos e Pla-
no Diretor de Ocupação de 
Espaços. Todos eles já estão 
sendo trabalhados por seus 
respectivos gestores desde 
abril deste ano.

Servidores acompanham apresentação da carteira de projetos

Marcelo Metzker
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9 horas

• Ciclo de Debates Estratégias para Superação da Pobreza (Plenário). Aber-
tura ofi cial. Requerimento: deputado André Quintão

• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho I) – averiguar denúncias de 
servidores do Detran, sobre possíveis violações de direitos humanos. Re-
querimento do deputado Durval Ângelo. Convidados: diretor interino do 
Denatran e presidente do Contran, Orlando Moreira da Silva; corregedor-
geral da Polícia Civil, Cylton Brandão da Matta; procurador de justiça e 
cordenador do Centro de Apoio Operacional de Combate ao Crime Orga-
nizado de Minas Gerais – CAO Crimo, André Estêvão Ubaldino Pereira; 
delegado-geral de polícia e chefe do Detran, Oliveira Santiago Maciel; 
ouvidor de polícia Paulo Vaz Alkmin; promotor de justiça e coordenador 
do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e Defesa dos 
Direitos Humanos e de Apoio Comunitário – Cao/DH, Rodrigo Filgueira 
de Oliveira; delegado regional da Federação Nacional dos Despachantes 
Públicos, Antônio Lúcio da Silva; investigador de polícia, Lucas Gomes 
Arcanjo; e advogada Simone Aida de Carvalho

• Comissão Especial de Indicação ao IGA (Plenarinho IV) – eleger presi-
dente e vice. Comissão vai emitir parecer sobre a indicação do nome de 
Cláudia Lúcia Leal Werneck para o cargo de diretor-geral do Instituto de 
Geociências Aplicadas 

9h15

• Comissão Especial PEC 22/11 (Plenarinho IV) – eleger presidente e vice. A 
PEC, de autoria da deputada Rosângela Reis e outros, altera os arts. 61, 90, 
171 e 173 da Constituição para instituir a obrigatoriedade da elaboração e 
o cumprimento do plano de metas e prioridades pelos poderes Executivo 
Estadual e municipal, com base nas propostas da campanha eleitoral

9h30

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV) – discussão e vota-
ção de pareceres a proposições sujeitas ao Plenário 

• Ciclo de Debates Estratégias para Superação da Pobreza (Plenário) – “O 
caráter multifacetado da pobreza: destituição econômica e aspectos de 
direitos humanos”. Jorge Arahão de Castro, doutor em Ciência Econômica 
pela Universidade Estadual de Campinas, e Carla Bronzo Ladeira Carneiro, 
doutora em Sociologia e Política pela Universidade Federal de Minas Gerais

10 horas

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho III) – ouvir a intendente 
a respeito de problemas estruturais enfrentados pelos servidores da Cidade 
Administrativa, em especial no que se refere a alimentação, transporte, 
saúde, segurança, estacionamento, creche e fornecimento de energia. 
Requerimento do deputado Rogério Correia. Convidados: intendente da 
Cidade Administrativa, Kênnya Kreppel Dias Duarte; promotora de justiça 
de Defesa do Patrimônio Público, Elizabeth Cristina dos Reis Vilela; coor-
denadora do Sind-UTE, Beatriz da Silva Cerqueira; diretor do Sind-Saúde, 
Renato Barros; presidente do Sindifi sco, Lindolfo Fernandes de Castro; e 
diretora do Sindipúblico, Miriam Regina Cardoso de Oliveira. 

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório) – debater 
os Projetos de Lei nº 552/2011, que dispõe sobre o prazo de adequação 
para serviço fretado de transporte intermunicipal de pessoas no Estado 

e dá outras providências, e de Resolução nº 279/2011, que revoga o 
art. 24 do Decreto nº 44.035, de 1º de junho de 2005, que disciplina a 
autorização para prestação de serviço fretado de transporte rodoviário 
intermunicipal de pessoas, e, ainda, altera o Decreto nº 32.656, de 14 de 
março de 1991, ambos de autoria do Deputado Paulo Guedes, em tramita-
ção nesta Casa. Convidados: secretário de Estado de Transportes e Obras 
Públicas, Carlos Melles; coordenador administrativo da Agência Nacional 
de Transportes Terrestres, Ewerton Laranjo Mendonça; diretor-geral do 
DER, José Elcio Santos Monteze; presidente da Associação dos Taxistas 
de Montes Claros e Região, Antônio José Souto; presidente da Associação 
dos Taxistas de Januária e Região, Paulo Sergio Magalhães Silva; presi-
dente da Associação dos Taxistas de Brasília de Minas, Luislândia, Ponto 
Chique e Ubaí, Walber Natalino Oliveira; e presidente da Associação dos 
Taxistas de São Francisco, Antônio Wilson Conceição Almeida

10h30

• Comissão de Saúde (Muriaé) – Debater o trabalho da Fundação Cristiano 
Varella – Hospital do Câncer de Muriaé, referência no tratamento do cân-
cer pelo SUS em todo o Estado, e também as condições de atendimento 
dos setores de urgência e emergência do Hospital São Paulo de Muriaé, 
referência na Zona da Mata, e que atende a dezenas de municípios da 
região. Requerimento do deputado Doutor Wilson Batista. Convidados: 
prefeito de Muriaé, José Braz; deputado federal Lael Varella; secretário 
de Estado de Saúde, Antônio Jorge de Souza Marques; secretário munici-
pal de saúde de Muriaé, Marcos Guarino de Oliveira; presidente do Con-
selho Regional de Medicina de Minas Gerais, Manuel Maurício Gonçalves; 
presidente da Sociedade Médica de Muriaé, Manoel Torres Neves Neto; 
diretor clínico da Casa de Caridade de Muriaé – Hospital São Paulo, Rai-
mundo Soares de Paula; e presidente da União das Associações Médicas, 
Delano Carlos Carneiro. 

11 horas

• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho IV) – discussão e votação de 
proposições da comissão 

• Ciclo de Debates Estratégias para Superação da Pobreza (Plenário) – de-
bate

14 horas

• Ciclo de Debates Estratégias para Superação da Pobreza (Plenário) – “O 
combate à pobreza extrema no Brasil e em Minas Gerais: o tamanho do 
desafi o e as estratégias em curso”. Rômulo Paes, secretário-executivo 
do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e Marcelo 
Garcia, assessor-chefe de Articulação, Parceira e Participação Social do 
Governo do Estado

14h30

• Comissão de Participação Popular (Auditório) – discussão e votação de 
proposições de comissão 

16 horas

• Ciclo de Debates Estratégias para Superação da Pobreza (Plenário) – debate
19 horas

• Encontro de Corais 2011 (Teatro)

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte – Memória e 

Poder

 7h30 Repórter Assembleia

 8h Mundo Político

 8h30 Panorama (ao vivo) – Políticas públicas para os idosos

 9h Assembleia ao Vivo – Debate Público: “Estratégias para a Supera-

ção da Pobreza”

 12h Assembleia Debate – Os Partidos e a Reforma Política 

 13h Mundo Político

 13h30 Parlamento Jovem no Intervalo – Módulo III 

 13h45 Visão Parlamentar (ao vivo)

 14h Plenário (ao vivo) – Interrupção da Reunião Ordinária para o  

Debate Público “Estratégias para a Superação da Pobreza”  

 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte – Memória e 

Poder

 19h Panorama – Políticas públicas para os idosos

 19h30 Repórter Assembleia (ao vivo) – O que acontece na Assembleia 

e as principais notícias do Estado

 19h55 Trabalho de Base

 20h Compacto Pinga-Fogo

 20h10 Formação do Povo Mineiro – Antes das Minas Gerais, com Adriana 

Romeiro 

 21h Sala de Imprensa (inédito) – Obras em Minas para a Copa

 22h Repórter Assembleia 

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

sobre a movimentação política no País

 23h Plenário (reprise)

 1h Panorama – Políticas públicas para os idosos

 1h30 Repórter Assembleia

 2h Fórum Democrático – Painel “Educação”

 5h30 Segunda Musical – Adão Oliveira e Quarteto de Flautas

 6h Brasil Eleitor

TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE


