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Deputados constatam problemas de 
manutenção na rede elétrica em BH

Deputados das Comis-
sões de Minas e Energia e de 
Assuntos Municipais percorre-
ram ontem ruas e avenidas da 
Capital para verifi car a situação 
da rede elétrica. Em vários pon-
tos, foi constatada a falta de 
manutenção da rede, postes 
apodrecendo ou sem sistema 
de proteção e ligações fora dos 
padrões técnicos. Em locais co-
mo o Barreiro, a energia só foi 
reestabelecida nesta segunda-
feira, depois da forte chuva que 
atingiu Belo Horizonte na últi-
ma quinta-feira (9). A falta de 
pessoal para a manutenção é 
uma das causas dos problemas, 
segundo os parlamentares.

À tarde, a Comissão de 
Minas e Energia voltou a se 
reunir para discutir o programa 
“Energia do Bem”, do Governo 
do Estado. Páginas 2 e 3Deputada Liza Costa e deputados Rogério Correia e Pompílio Canavez foram acompanhados pelo Sindieletro

Guilherme Bergamini 

Reforma na Praça da Assembleia 
já recebe sugestões de população 

O primeiro passo para a 
requalifi cação da Praça Carlos 
Chagas (ou Praça da Assem-
bleia) foi dado no domingo 
passado (12), quando foi aber-
ta a consulta popular para re-
colher sugestões dos frequen-
tadores do local. 

Pela manhã, o presidente 
da ALMG, deputado Dinis Pi-
nheiro (PSDB), conversou com 
as famílias que passeavam  na 
praça e convidou as pessoas a 
darem suas sugestões. A ex-
pectativa é que as obras se 
iniciem em janeiro de 2012 e 
que sejam concluídas até o fi m 
do ano. Para setembro de 2011 
está prevista a divulgação do 
projeto arquitetônico. Página 6 Presidente Dinis Pinheiro e deputado Alencar da Silveira Jr. pedem colaboração de frequentadores da praça 

Marcelo Metzker

Parlamentares apoiam transformação do Cefet em universidade. Página 4
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Deputados discutem questões sobre 
Cemig e programa “Energia do Bem”
Voltada originalmente 

para tratar de um programa 
de efi ciência energética da 
Cemig, “Energia do Bem”, a 
audiência da Comissão de Mi-
nas e Energia, ontem, acabou 
se voltando para o debate das 
defi ciências da empresa ener-
gética do Estado. 

O autor do requerimento 
pela reunião, deputado Rogé-
rio Correia (PT), aproveitou a 
oportunidade para criticar a 
atuação da Cemig para corrigir 
os danos causados pelo tem-
poral da última quinta-feira 
(9), que caiu em vários muni-
cípios da RMBH.

Quanto aos programas 
de efi ciência energética da 
Cemig, Rogério Correia citou 
matéria do jornal Hoje em Dia,  
a qual afi rma que cerca de 30 
políticos, a maioria ex-prefei-
tos de partidos da base gover-
nista, teriam sido contratados 
para divulgar esses projetos. 
Ele disse que o coordena-
dor do programa “Energia do 
Bem”, Higino Zacarias de Sou-
za, tem processos na Justiça, 
um deles já julgado, o que es-
taria em desacordo com a Lei 
de Ficha Limpa estadual. Na 
avaliação do deputado, todos 
esses fatos caracterizariam o 
uso eleitoreiro do programa.

O gestor do programa 
“Energia Inteligente”, da Ce-
mig, Rodolfo de Souza Montei-
ro, explicou que o programa é 
voltado para entidades fi lan-
trópicas e tem ações  volta-
das para ampliação do uso de 
aquecimento solar e de me-
lhoria de iluminação pública e 
equipamentos hospitalares. 

O programa doa equi-
pamentos para aquecimento 
solar e troca os chuveiros con-
vencionais em asilos e hospi-
tais. Essa mudança propicia, 
de acordo com ele, redução 
de 65% a 75% nas contas de 
luz. Os hospitais também se 
benefi ciam com outras ações, 
como a troca de equipamentos 
velhos de iluminação pública e 
de autoclaves (para esterelizar 
instrumentos cirúrgicos). 

Fazendo um balanço do 
programa, o gestor disse que, 
nos últimos três anos, foram 
investidos R$ 198 milhões, 
propiciando uma economia 
anual de 100 mil megawat-
ts/hora, “o correspondente à  
produção de 21 usinas Mar-
melo, a primeira hidrelétrica 
construída pela Cemig”. 
Sindieletro – Jairo Nogueira 
Filho, coordenador do Sindicato 
dos Eletricitários (Sindieletro), 
mesmo reconhecendo o tra-
balho do gestor do programa, 
considerou a proposta tímida 
e aquém do que a população 
necessita. “Desde 2000, faze-
mos propostas pela efi ciência 
energética na Cemig, mas não 
somos ouvidos”, reclamou. 

O deputado Pompílio 
Canavez (PT) lembrou que ele, 
Rogério Correia e Liza Prado 
(PSB) visitaram, ontem de 
manhã, o Barreiro e outros 
bairros da Capital, e puderam 
constatar a indignação da po-
pulação com o atendimento 
da Cemig. “O cliente liga vá-
rias vezes para a empresa e é 
atendido por uma gravação. 
Além disso, quedas de ener-
gia não ocorreram só depois da 
ventania de quinta-feira; o pro-
blema é recorrente”, concluiu.
Defesa – Vários deputados 
saíram também em defesa do 

programa e da Cemig como 
um todo. Tiago Ulisses (PV) 
criticou o que considerou um 
desvio do tema da audiência 
por parte do deputado Rogé-
rio Correia. Ulisses elogiou o 
programa “Energia do Bem” 
por ter o foco na efi ciência 
energética, considerado por 
ele o “combustível do futuro”. 

Rebatendo a denúncia de 
que o programa estaria contra-
tando políticos, Ulisses disse 
que essa prática também seria 
comum em Furnas e na Petro-
brás, e Rogério Correia não a 
condenava. Sobre o assunto, o 
deputado Arlen Santiago (PTB) 
lembrou que Furnas contrata 
não apenas ex-prefeitos, mas 
também candidatos que per-
dem a eleição, caso do Padre 
Preguinho, que disputou em 
João Pinheiro. Ele negou ain-
da que o projeto tenha caráter 
eleitoreiro, “já que benefi ciou 
também cidades governadas 
por prefeitos do PT”.

Duarte Bechir valorizou 
o que chamou de transparên-
cia e disposição para o debate 
por parte da Cemig, por vir a 
ALMG cinco vezes nos últimos 
dois meses. O deputado Gusta-
vo Valadares (DEM) reafi rmou 
que “a Cemig tem a melhor 
energia do Brasil e uma das 
melhores do mundo”. 

João Vitor Xavier (PRP) 
garantiu que o “Energia do 
Bem” é vencedor e que por 
isso deve ser ampliado pa-
ra benefi ciar mais famílias. 
O deputado Antônio Carlos 
Arantes (PSC) também dis-
se que o projeto deve ser 
ampliado. E criticou o rumo 
que o debate tomou em de-
terminado momento.
Oposição – Sávio Souza Cruz 
lamentou que a audiência 
tenha mostrado “mais uma 
vez como a base do Gover-
no vem atuando para impor 
sua vontade. A maioria está 
cerceando o direito consti-
tucional de os deputados 
da oposição solicitarem in-
formações. Todos os reque-
rimentos nesse sentido, de 
parlamentares da oposição, 
são derrotados”. 
Presenças – Deputados Sávio 
Souza Cruz (PMDB), presi-
dente, Tiago Ulisses (PV), 
vice, Antônio Carlos Aran-
tes (PSC), João Vítor Xavier 
(PRP), Rogério Correia (PT), 
Duarte Bechir (PMN), Pom-
pílio Canavez (PT), Gustavo 
Valadares (DEM) e Bonifácio 
Mourão (PSDB). Também par-
ticiparam da reunião o técni-
co do Servas, Dener Nolasco, 
e o vereador de Belo Hori-
zonte Totó Teixeira. 

 Parlamentares da base e da oposição divergiram sobre atuação da Cemig no Estado

Alair Vieira 
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Assuntos Municipais e Minas e Energia 
inspecionam rede elétrica na Capital
A falta de segurança e 

de pessoal para realizar a ma-
nutenção preventiva da rede 
elétrica de Belo Horizonte fo-
ram dois dos problemas cons-
tatados por deputados que per-
correram, na manhã de ontem, 
bairros da capital mineira. 

A visita das Comissões 
de Assuntos Municipais e Re-
gionalização e de Minas e 
Energia foi acompanhada por 
representantes do Sindicato 
dos Eletricitários (Sindieletro) 
e por moradores locais, que de-
nunciaram  o descaso no aten-
dimento prestado pela Cemig e 
o risco para a população.

Os deputados Rogério 
Correia (PT) e Pompílio Ca-
navez (PT) e a deputada Liza 
Prado (PSB) visitaram ruas 
dos bairros Salgado Filho, 
Santo Agostinho e Barreiro, 
onde encontraram postes de 
luz apodrecendo, falta de re-
de de energia e de sistema de 
proteção da rede, utilização 
de materiais e de ligações 
fora do padrão técnico. Outro 
problema constatado foi a de-
mora na religação da energia 
elétrica após a chuva da noi-
te de quinta-feira (9): alguns 
moradores tiveram a energia 
ligada apenas ontem.
Barreiro – No Barreiro, na Av. 
Olinto Meirelhes, foi encon-
trado um poste de luz podre e 
sem o sistema de proteção de 
rede instalado. De acordo com 
os representantes da diretoria 
do Sindieletro, Jairo Nogueira 
Filho e Leonardo Timoteo An-
tunes, esse poste representa 
um grande risco para a po-
pulação local. “Se por acaso 
o poste cair ou tivermos um 
cabo rompido, devido à falta 
do sistema de proteção esse 
cabo continuará energizado”, 
afi rmou Leonardo Antunes. 

De acordo com Jairo 
Nogueira, a situação demons-
tra a falta de manutenção 
preventiva na rede, que deve-
ria ser realizada pela Cemig. 
“Não há pessoal sufi ciente 
para fazê-la”, resumiu. Ele 
explicou que o poste já deve-

ria ter sido trocado, pois é da 
década de 70. “Esse poste es-
tá com o tempo de vida ven-
cido. Ele pode cair a qualquer 
momento”, alertou.

Outro problema consta-
tado no Barreiro foi a falta de 
rede elétrica para instalação de 
energia nas residências. Na Vi-
la Bernadete, os deputados en-
contraram instalações elétricas 
clandestinas. De acordo com os 
representantes do Sindieletro, 
essas instalações foram feitas 
devido à falta da rede elétrica 
para instalação de energia nas 
casas. “Entretanto, é preciso 
lembrar também que a ener-
gia da Cemig é muito cara, e 
as pessoas com menos recursos 
não podem pagar”, considerou 
Leonardo Antunes.
No escuro – Outro problema 
constatado na visita foi a falta 
de pessoal para resolver os pro-
blemas de falta de energia após 
a tempestade de quinta-feira 
(9). No Barreiro, os parlamen-
tares encontraram moradores e 
comerciantes que fi caram sem 
energia até a manhã de ontem, 
enquanto no Salgado Filho, foi 
necessário que a população 
organizasse uma manifestação 
para que a energia fosse ligada 
no sábado (11).
Cronograma – O deputado Ro-
gério Correia explicou que será 
apresentado requerimento, so-
licitando que a Cemig forneça 
um cronograma de manuten-
ção preventiva da rede elétrica 
em Minas. “Desde o acidente 
de Bandeira do Sul, estamos 
denunciando a falta de manun-
tenção. Essa visita serviu para 
mostrar a gravidade dos pro-
blemas”, considerou.

Rogério Correia afi r-
mou também que vai cobrar 
a contratação de pessoal para 
a realização da manutenção 
preventiva, além de um rela-
tório com as localidades em 
que não há rede disponível 
para a população e um cro-
nograma para que seja feita 
essa instalação.

Para o deputado Pompí-
lio Canavez, a visita mostrou 

a insatisfação e a inseguran-
ça da população em relação 
à rede elétrica da Cemig. Ele 
criticou o descaso e a demo-
ra da empresa para religar a 
energia após a tempestade. 
“E esse problema não está 
acontecendo somente em Be-
lo Horizonte, mas no Estado 
inteiro”, considerou. 

Já a deputada Liza 
Prado defendeu que a Ce-
mig desenvolva um projeto 
social voltado para resolver 

o problema das famílias que 
não têm como pagar a con-
ta de luz. “As pessoas têm 
o direito de ter energia e a 
Cemig deve desenvolver um 
projeto social para resolver 
essa situação”, defendeu.
Presenças – Deputados 
Pompílio Canavez (PT), vice-
-presidente da Comissão de 
Assuntos Municipais, Rogério 
Correia (PT), a deputada Liza 
Prado (PSB) e o deputado fe-
deral Weliton Prado (PT).

Guilherme Bergamini 

Guilherme Bergamini 

Rogério Correia cobrará cronograma de manutenção preventiva da Cemig

Ligações clandestinas foram encontradas com frequência no Barreiro
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Projeto que transforma Cefet em 
universidade recebe apoio de deputados

A Comissão de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia 
manifestou apoio ao projeto 
de transformação do Centro 
Federal de Educação Tecno-
lógica de Minas Gerais (Ce-
fet-MG) em universidade. Os 
cinco membros efetivos da 
comissão visitaram ontem 
o Campus 1 da instituição 
de ensino, no bairro Nova 
Suíça, em Belo Horizonte. 
A declaração de apoio foi 
dada durante reunião com 
o diretor-geral do Cefet-MG, 
Flávio Antônio dos Santos. 
Eles também acertaram a 
realização de uma audiência 
sobre o assunto.

O projeto do Cefet-MG 
prevê a transformação do 
centro na Universidade Tec-
nológica Federal de Minas 
Gerais, nos moldes do que 
ocorreu com o Cefet do Para-
ná, em 2005. De acordo com 
o diretor-geral, o Cefet-MG 
cumpre todos os requisitos 
para se tornar uma institui-
ção de ensino superior. Ele 
destacou a tradição da escola 
na formação de mão de obra, 
a estrutura física e a existên-
cia de 17 cursos de graduação 
e sete programas de mestra-
do. Afi rmou, ainda, que cerca 
de 80% dos professores têm 
mestrado ou doutorado.

Santos declarou que a 
transformação em universida-
de resultaria em maior acesso 
a recursos federais e na am-
pliação da oferta de vagas 
nos ensinos profi ssional (de 
nível médio) e superior. “O 
projeto implica ampliar não 
só a autonomia do Cefet, 
mas também suas possibili-
dades de atuação. Para Belo 
Horizonte, talvez mude pou-
co, mas para o interior do Es-
tado o impacto vai ser muito 
grande”, disse. 

O Cefet-MG tem campi 
em Belo Horizonte, Leopoldi-
na, Araxá, Divinópolis, Timó-
teo, Varginha, Nepomuceno e 
Curvelo. Também oferece cur-
sos em Contagem e Itabirito, 
em parceria com as prefeitu-
ras desses municípios.

O diretor-geral afi rmou 
que o Ministério da Educação 
(MEC) é contra o projeto do 
Cefet-MG. Para ele, no entanto, 
a demanda é legítima e o apoio 
da ALMG pode ajudar a mudar a 
posição do ministério. 

Santos disse que, após 
a criação da Universidade 
Tecnológica Federal do Para-
ná, o caminho natural seria 
fazer o mesmo com os Cefets 
de Minas e Rio de Janeiro, 
que estavam, segundo ele, no 
mesmo patamar da institui-
ção paranaense. 
Presenças – Deputados Bos-
co (PTdoB), presidente, Dal-
mo Ribeiro Silva (PSDB), 
vice-presidente, Carlin Moura 
(PCdoB), Neilando Pimenta 
(PHS) e Paulo Lamac (PT).

Destaque para formação de mão de obra
O vice-presidente da 

Comissão de Educação, de-
putado Dalmo Ribeiro Silva 
(PSDB), destacou a contri-
buição do Cefet-MG para o 
Estado e prometeu apoiar o 
projeto. Segundo ele, a As-
sembleia tem peso político 
signifi cativo para interferir 
na questão, embora a deci-
são se dê em âmbito fede-
ral. “Chegou o momento de 
buscarmos ações para que 
o Governo Federal atenda 
à voz de Minas, que é pela 
transformação do Cefet em 
universidade”, declarou Dal-
mo Ribeiro Silva.

O presidente da comis-
são, deputado Bosco (PTdoB), 
lembrou o papel do Cefet-MG 
na formação de mão de obra 
qualifi cada. Ele também des-
tacou a participação de todos 
os membros efetivos da co-
missão na visita, o que, se-
gundo o deputado, reforça a 
demanda da instituição.

O deputado Carlin 
Moura (PCdoB) também ma-
nifestou apoio ao projeto, 
mas disse que ele não pode 
entrar em contradição com a 
vocação do Cefet-MG, que é 
o ensino tecnológico e profi s-
sional. “Nós vemos com bons 

olhos a transformação do Ce-
fet em universidade, desde 
que não comprometa a for-
mação técnica”, disse. 

O deputado Neilando 
Pimenta (PHS) afi rmou que a 
mudança de status da institui-
ção terá impacto positivo na 
formação de mão de obra no 
interior do Estado. Segundo o 
deputado Paulo Lamac (PT), o 
Cefet-MG tem importante pa-
pel na criação de quadros de 
nível médio e superior, o que é 
fundamental para sustentar o 
desenvolvimento do País.

No fi m do encontro, o 
diretor-geral e os deputados 

acertaram a realização de 
uma audiência pública da co-
missão, na ALMG, em data a 
ser marcada. O objetivo é dis-
cutir e dar maior visibilidade 
ao projeto de transformação 
do Cefet-MG em universidade 
tecnológica. O diretor pediu 
apoio dos parlamentares para 
uma ação coordenada em fa-
vor do projeto. De acordo com 
Santos, a transformação em 
universidade tem também o 
apoio do Governo do Estado, 
de deputados federais minei-
ros, de prefeitos e de dirigen-
tes de instituições federais de 
ensino superior.

Intenção é transformar o Cefet em Universidade Tecnológica Federal de Minas Gerais

Lia Priscila
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Parlamentares visitam hoje Estádio do
Independência e Secretaria de Cultura

As comissões permanen-
tes da ALMG têm duas visitas 
agendadas para hoje. A Comis-
são de Cultura vai à Secretaria 
de Estado de Cultura, na Cidade 
Administrativa, às 9h30, co-
nhecer os principais projetos e 
programas da área e iniciar um 
diálogo com a nova titular da 
Pasta, Eliane Parreiras. 

A Comissão de Espor-
te, Lazer e Juventude, por sua 
vez, vai ao Estádio Raimundo 
Sampaio (Independência), às 
14h30, acompanhar o anda-
mento das obras. No dia 5 de 
maio, a comissão esteve no Mi-
neirão, onde recebeu informa-
ções do secretário de Estado Ex-
traordinário da Copa do Mundo, 

Sérgio Barroso, de que as obras 
estão dentro do cronograma e 
que devem fi car prontas antes 
do prazo estabelecido.

A visita ao Indepen-
dência não pôde ser realizada 
na mesma data, ou em data 
próxima, pelo andamento das 
obras. Na época, o estádio 
estava sendo demolido, e por 
isso não se encontrava segu-
ro. Assim como na visita an-
terior ao Mineirão, o secretá-
rio de Estado Sérgio Barroso 
também estará presente no 
acompanhamento das obras 
da segunda praça de esporte 
da Capital e do Estado.
Audiências – Também ho-
je serão realizadas quatro 

audiências públicas. As Co-
missões de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável 
e de Assuntos Municipais e 
Regionalização se reúnem, 
às 10h15, para tratar dos im-
pactos ambientais causados 
pelas atividades de minera-
ção nas Serras da Gandarela, 
da Moeda, do Rola Moça, da 
Piedade, do Curral, do Capão 
Xavier, entre outras.

A Comissão de Trans-
porte, Comunicação e Obras 
Públicas faz reunião com 
convidados, às 14h30, para 
analisar a aplicação da Lei 
Estadual 19.445, de 2011, 
que estabelece normas para 
coibir o transporte metropo-

litano e intermunicipal clan-
destino de passageiros no Es-
tado e a fi scalização por par-
te dos órgãos responsáveis.

A importância da valo-
rização da cultura junina do 
Estado será tema da audiên-
cia da Comissão de Cultura, 
às 15 horas.

Ainda hoje, às 16 horas, 
a Comissão Extraordinária de 
Acompanhamento da Reforma 
Política recebe o vice-presi-
dente da Academia Mineira 
de Letras, Francelino Perei-
ra, os ex-deputados federais 
Ibrahim Abi-Ackel, Pimenta 
da Veiga e Sandra Starling, e 
o ex-deputado estadual An-
tônio Faria Lopes.

SEMINÁRIO LEGISLATIVO

Começa a preparação de evento sobre 
erradicação da pobreza no Estado

 Representantes de ór-
gãos governamentais e de mo-
vimentos sociais participaram, 
ontem, na Assembleia Legisla-
tiva, da primeira reunião pre-
paratória do seminário legis-
lativo sobre políticas públicas 
para a erradicação da pobreza 
e das desigualdades sociais. 

Após o encontro, a Ge-
rência-Geral de Projetos Insti-
tucionais da ALMG vai conso-
lidar as propostas preliminares 
de eixos de discussão do even-
to, para análise dos represen-
tantes das entidades parceiras. 
Esse esboço será colocado em 
discussão na próxima reunião 
preparatória, que será realiza-
da na segunda-feira (20), às 
14h30, no Plenarinho I.  

O deputado André Quin-
tão (PT), que coordenou a 
reunião, defendeu que as pro-
postas de políticas públicas a 
serem discutidas no seminá-
rio têm que estar vinculadas 
aos instrumentos de plane-
jamento do Estado. “Vamos 
derrubar as estatísticas para 

que Minas Gerais seja o pri-
meiro Estado a eliminar a po-
breza extrema”, afi rmou, em 

referência às projeções ofi ciais 
de que Minas pode ser o quin-
to Estado a erradicar a misé-

ria, em 2013. Também parti-
cipou da reunião a deputada 
Luzia Ferreira (PPS).

Guilherme Dardnanhan
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População participa de enquete sobre 
projeto de  reforma da Praça da ALMG

Na primeira manhã de 
consulta sobre o projeto de 
requalifi cação da Praça Car-
los Chagas, ou Praça da As-
sembleia, as sugestões de 
seus frequentadores enche-
ram quase totalmente a ur-
na instalada em um estande 
próximo ao coreto. 

A coleta de sugestões, 
iniciada neste domingo 
(12), é a primeira iniciati-
va do projeto de reforma da 
Praça e contou com a par-
ticipação do presidente da 
Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais, deputado Di-
nis Pinheiro (PSDB), do 2º-
-secretário, deputado Alen-
car da Silveira Jr. (PDT), e 
do 1º-vice-presidente, José 
Henrique (PMDB).

A consulta aos fre-
quentadores da Praça é o 
primeiro passo da requali-
ficação. “Para termos um 
projeto que possa satisfazer 
a população e atender suas 
necessidades, nada melhor 
que consultar as famílias, 
todos os que aqui se encon-
tram, jovens, idosos, crian-
ças, para que possamos 
concluir um belo projeto. A 
Praça é patrimônio da po-
pulação e cabe a nós cuidar 
dela com carinho”, afirmou 
Dinis Pinheiro.

Neste domingo, o pre-
sidente conversou com as 
famílias que passeavam no 
local e convidou as pessoas a 
darem suas sugestões. Para 
ele, um dos objetivos é in-
tegrar ainda mais a Assem-
bleia e a Praça, adequan-
do os dois espaços para 
receber toda a população, 
inclusive pessoas com ne-
cessidades especiais. “O 
projeto pode incluir, por 
exemplo, um jardim senso-
rial”, sugeriu o deputado.

Os interessados podem 
depositar suas sugestões 

nas urnas localizadas pró-
ximo ao coreto da Praça e 
no saguão de entrada da As-
sembleia, até o dia 19/6/11. 
Outra alternativa é apresen-
tá-las por e-mail, no endere-
ço pracadaassembleia@almg.
gov.br. A Assembleia deixa 
claro que as sugestões serão 
avaliadas e incorporadas ao 
projeto, de acordo com sua 
viabilidade e interesse para 
todos os públicos.

A expectativa é que 
as obras se iniciem em 
janeiro de 2012 e que se-
jam concluídas até o final 
do ano. Para setembro de 
2011, está prevista a di-
vulgação do projeto arqui-
tetônico. As obras serão 
financiadas pela iniciativa 
privada, em parcerias que 
estão sendo articuladas 
pela direção do Legislativo 
e serão divulgadas após a 
definição dos custos e do 
projeto. Não serão utiliza-
dos recursos públicos.

Urnas estão no coreto da praça e no saguão de entrada da ALMG até o dia 19 de junho  

Marcelo Metzker 

Marcelo Metzker 

Urna fi cou cheia na primeira manhã de consulta
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8 horas
• Mostra “Próximo Futuro” – Léo Piló (Galeria de Arte)

9 horas
•Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I) – discutir e votar propo-

sições que dispensam o Plenário
•Comissão Especial de Indicação de Cláudia Lúcia Leal Werneck para o IGA 

(Plenarinho IV) – eleger o presidente e o vice 
9h15

• Comissão Especial de Proposta de Emenda à Constituição nº 22/11 (Ple-
narinho IV) – eleger o presidente o vice. A PEC, que tem a deputada Ro-
sângela Reis como primeira signatária, altera os artigos 61, 90, 171 e 173 
da Constituição do Estado para instituir a obrigatoriedade da elaboração 
e cumprimento do plano de metas e prioridades pelos Poderes Executivos 
Estadual e Municipal, com base nas propostas da campanha eleitoral

9h30
•Comissão de Cultura (Belo Horizonte) – visitar a Secretaria de Cultura do Esta-

do para iniciar diálogo com a nova titular da Pasta e conhecer os principais 
projetos e programas da área. Requerimento: deputado Rômulo Veneroso

10 horas
•Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenarinho 

I) – discussão e votação de proposições da comissão 
•Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte ( Plenarinho II) – 

discutir e votar parecer de 1º turno do PL 22/11, do deputado Elismar 
Prado, que torna obrigatória a comunicação dos repasses de recursos 
fi nanceiros estaduais para os municípios às respectivas câmaras mu-
nicipais e a disponibilização, na Internet, de informações sobre as 
atividades da administração pública – Minas Transparente

•Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo (Plenarinho 
III) – discussão e votação de proposições da comissão 

•Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV) – discutir e votar pare-
ceres sobre a proposições sujeitas ao Plenário. Entre elas, o PLC 3/11 (1º 
turno), do deputado Elismar Prado, que altera o artigo 8º da Lei Comple-

ACONTECE HOJE

Reunião Ordinária (14 horas) 
Requerimento 221/11

Da Comissão de Direitos Humanos, que solicita seja encaminhado ao 
secretário de Fazenda pedido de informações sobre a arrecadação 
tributária total do Estado, por tributo, no município de Contagem, 
bem como os repasses anuais respectivos a esse município, no pe-
ríodo de 2005 a 2010

Requerimento 254/11 
Da Comissão de Defesa do Consumidor, que solicita seja encaminhado 
ao governador do Estado pedido a fi m de que o DER-MG envie cópia 
dos estudos técnicos que demonstram a viabilidade da instalação de 
radares fi xos e móveis nas rodovias do Estado

Requerimento 275/11 
Da Comissão de Direitos Humanos, que solicita seja encaminhado ao 
chefe da Polícia Civil e ao Comandante-Geral da Polícia Militar pedido 
de informações sobre os resultados dos inquéritos instaurados para a 
apuração da morte de Renilson Veriano da Silva e de Jefferson Coelho 
da Silva, ocorrida em fevereiro de 2011, na Vila Marçola, no Bairro Serra

Requerimento 299/11
Do deputado Celinho do Sinttrocel, que solicita seja encaminhado ao 
presidente da Cemig pedido de informações sobre as quedas de forneci-
mento de energia elétrica em Coronel Fabriciano, de 2009 a 15/3/2011

Requerimento 307/11
Do deputado Marques Abreu, que solicita seja encaminhado à Secre-
taria de Esportes e da Juventude pedido de informações sobre os re-
cursos, repasses e aplicações respectivas concernentes ao estatuído na 
Lei Federal 9.615/98, em especial a destinação dos recursos de que 
trata o art. 6º, recebidos do Ministério do Esporte nos últimos 12 me-
ses, bem como os relatórios e projetos detalhados, que se encontram 
em vigor, de aplicação de verba

Requerimento 312/11
Do deputado Rogério Correia, que solicita seja encaminhado à Secreta-
ria de Desenvolvimento Social pedido de informações sobre o Convênio 
de Cooperação Financeira nº 5/2011, fi rmado entre a EMG – Sedese e 
a Associação Preparatória Cidadãos do Amanhã de Lagoa Santa, para 
a implementação e o monitoramento das atividades do Programa Pou-
pança Jovem em Ibirité, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes 
Claros, Ribeirão das Neves, Sabará, Esmeraldas e Teófi lo Otôni, no valor 
global de R$1.364.362,04

Requerimento 313/11
Do deputado Rogério Correia, que solicita seja encaminhado à Secre-
taria de Planejamento pedido de informações sobre o Convênio de Co-
operação Técnica nº 1/2011, em que fi guram como partes o Escritório 
de Prioridades Estratégicas e a Prodemge, para a cessão da servidora 
da Prodemge Diully Soares Cândido Gonçalves

Requerimento 340/11

Da Comissão de Segurança Pública, que solicita seja encaminhado ao 
chefe da Polícia Civil pedido de informações sobre o ingresso do dele-
gado Leonardo Moreira Pio na Polícia Civil

Requerimento 341/11
Da Comissão de Segurança Pública, que solicita seja encaminhado ao 
subsecretário de Administração Prisional pedido de informações sobre 
as condições físicas de Willian Adriano de Castro no momento em que 

foi recluso no Presídio Floramar, bem como cópia da documentação 
referente ao preso, entregue pela Polícia Civil

Indicação Arsae
Votação da indicação do nome de Antônio Abrahão Caram Filho para o 
cargo de diretor da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de 
Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (Arsae-MG)

Indicação Utramig
Votação da indicação do nome de Jorge Periquito para o cargo 
de presidente da Fundação de Educação para o Trabalho de Minas 
Gerais (Utramig)

Indicação Fucam
Votação da indicação do nome de José Geraldo Oliveira Silva para o 
cargo de presidente da Fundação Educacional Caio Martins (Fucam)

Indicação Faop
Votação da indicação do nome de Ana Maria Pacheco para o cargo de 
presidente da Fundação de Arte de Ouro Preto (Faop)

Indicação Imprensa Ofi cial
Votação da indicação do nome de Carlos Alberto Pavan Alvim para o 
cargo de diretor-geral da Imprensa Ofi cial

Indicação IPSM
Votação da indicação do nome do coronel Eduardo Mendes de Sousa para o car-
go de diretor-geral do Instituto de Previdência dos Servidores Militares (IPSM)

Indicação IMA
Votação da indicação do nome de Altino Rodrigues Neto para o cargo 
de diretor-geral do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA)

Indicação Ruralminas
Votação da indicação do nome de Luiz Afonso Vaz de Oliveira para o 
cargo de presidente da Fundação Rural Mineira (Ruralminas)

PL 540/11
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado ao município 
de Itueta. Discussão em 2o turno

PL 541/11
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado ao município 
de Itueta. Discussão em 2o turno

PL 542/11
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado ao município 
de Itueta. Discussão em 2o turno

PL 549/11
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado ao município 
de Itueta. Discussão em 2o turno

PL 667/11
Do governador, que altera a Lei 17.987, de 2008, que autorizou doação 
de imóvel do Estado à União. Discussão em 2o turno

PL 874/11
Do deputado José Henrique, que autoriza doação de imóvel do Estado 
ao município de Frei Inocêncio. Discussão em 1o turno

PL 879/11
Do deputado Almir Paraca, que autoriza doação de imóvel do Estado ao 
município de Itajubá. Discussão em 1º turno

Reunião Extraordinária (20 horas) – pauta idêntica à da Reunião 
Ordinária, com exceção dos requerimentos 
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE (continuação)
mentar nº 64, de 25 de março de 2002, que dispõe sobre o Regime 
Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de 
Minas Gerais

10h15
•Reunião conjunta das Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável e Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório) – de-
bater os impactos ambientais causados pelas atividades de mineração 
nas Serras da Gandarela, da Moeda, do Rola Moça, da Piedade, do 
Curral, Capão Xavier e outras. Convidados: secretário de Estado de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Adriano Magalhães 
Chaves; promotora de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, Patrimô-
nio Histórico e Cultural, Habitação e Urbanismo, Lilian Maria Ferreira 
Marotta  Moreira; presidente da ONG Abrace a Serra da Moeda, Beatriz 
Vignolo Silva; participante da ONG Abrace a Serra da Moeda e da 
Associação de Defesa do Meio Ambiente e Desenvolvimento do Vale 
do Paraopeba, Vinícius Barbosa de Assis; representante do Movimen-
to Capão Xavier Vivo, Frei Gilvander Luís Moreira; representante do 
Movimento pelas Serras e Águas de Minas, Gustavo Tostes Gazzinelli. 
Requerimento: deputado Rogério Correia

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h15
•Comissão Especial de Proposta de Emenda à Constituição n° 20/2011 

(Auditório) – eleger o presidente e o vice. A PEC, que tem como pri-
meiros signatários o deputado Elismar Prado e a deputada Liza Prado, 
acrescenta parágrafo ao artigo 38 da Constituição do Estado. (Dispõe 
sobre a redução de cinco anos no tempo necessário para aposentado-
ria de servidora policial civil)

14h30
•Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas ( Plenarinho 

I) – discutir a aplicação da Lei Estadual 19.445/2011, que estabelece 
normas para coibir o transporte metropolitano e intermunicipal clan-
destino de passageiros no Estado e a fi scalização por parte dos órgãos 
responsáveis. Convidados: diretor-geral do DER, José Élcio Santos 
Monteze; superintendente regional substituto da Polícia Rodoviária 
Federal, Helênio Romualdo Almeida; presidente da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil/OAB – Seção Minas Gerais, Luís Cláudio da Silva Chaves; 
comandante do Batalhão de Polícia Militar Rodoviário do Estado de 
Minas Gerais, ten. cel. PM Sebastião Olímpio Emídio Filho; presidente 
do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros  no Esta-
do de Minas Gerais, Luiz Carlos Gontijo; presidente do Sindicato das 

Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano, Rubens Lessa 
Carvalho. Requerimento: deputado Adalclever Lopes

•Comissão Especial de Indicação de Paulo Roberto Menecucci para a 
Loteria do Estado de Minas Gerais – Lemg (Plenarinho II) – eleger o 
presidente e o vice

•Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar 
de proposições sujeitas ao Plenário

•Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Auditório) – dis-
cutir e votar pareceres sobre proposições sujeitas ao Plenário 

•Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Belo Horizonte) – visitar as 
obras do  Estádio Raimundo Sampaio – Independência. Convidado: 
secretário de Estado da Copa do Mundo, Sérgio Alair Barroso. Reque-
rimento: deputado Adelmo Carneiro Leão

15 horas
•Comissão de Esporte, Lazer e Juventude ( Plenarinho I) – discutir e 

votar  proposições da comissão 
•Comissão de Proposta de Emenda à Constituição 21/11 (Plenarinho 

III) – eleger o presidente e o vice. A PEC, que tem como primeiro 
signatário o deputado Paulo Guedes, dá nova redação ao artigo 256 
da Constituição do Estado, que dispõe sobre as datas magnas e a 
transferência simbólica da Capital de Minas

•Comissão de Cultura (Teatro) – debater a importância da valorização 
da cultura junina no Estado. Convidados: secretária de Estado de 
Cultura, Eliane Denise Parreiras Oliveira; secretário de Estado de Tu-
rismo, Agostinho Patrús Filho; Câmara de Belo Horizonte, vereador 
Bruno Miranda; presidente da Belotur, Antonio Fernando Terra Rios 
da Silveira; presidenta da Fundação Municipal de Cultura, Taís Veloso 
Congo Pimentel; presidente da Comissão Mineira de Folclore, Carlos 
Felipe Melo Horta. Requerimento: deputado Paulo Lamac

16 horas
• Comissão Extraordinária de Acompanhamento da Reforma Política 

(Plenarinho IV) – debater a pauta da reforma política em discussão 
no Congresso Nacional. Convidados: ex-governador do Estado de Mi-
nas Gerais, Rondon Pacheco; vice-presidente da Academia Mineira 
de Letras, Francelino Pereira; ex-deputado federal Ibrahim Abi-Ackel; 
ex-deputado federal Pimenta da Veiga; ex-deputada federal Sandra 
Starling; ex-deputado estadual Antônio Faria Lopes. Requerimento: 
deputada Luzia Ferreira e deputados Antônio Júlio, Carlos Mosconi, 
Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Cherem, Rogério Correia, Romel Anízio

20 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte – Assembleia Debate

 7h30 Repórter Assembleia

 8h Mundo Político

 8h30 Panorama (ao vivo) – Combate à pobreza

 9h Assembleia ao Vivo – Comissões

 12h30 Via Justiça – Desafi os do Direito Administrativo

 13h Mundo Político

 13h30 Parlamento Jovem no Intervalo – Módulo I

 13h45 Visão Parlamentar (ao vivo)

 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com os pronunciamen-

tos, discussão e votação de proposições 

 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte – Assembleia Debate

 19h Panorama – Combate à pobreza

 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 Assembleia ao Vivo – Reunião Extraordinária de Plenário

 21h Memória e Poder – Historiador Michel Le Ven

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

sobre a movimentação política no País

 23h Plenário (reprise)
 1h Panorama – Combate à pobreza

 1h30 Repórter Assembleia
 2h Fórum Democrático – Painel “Defesa Social”

 6h Brasil Eleitor


