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A partir de setembro, o 
Centro de Tecidos Biológicos 
de Minas Gerais (Cetebio) já 
deve começa a oferecer, atra-
vés do Sistema Único de Saú-
de (SUS), pele para as vítimas 
de queimaduras. Ontem, a Co-
missão de Saúde da ALMG rea-
lizou audiência pública para 
tratar do assunto. 

A assessora de Projetos 
Internacionais e pesquisadora 
da Fundação Hemominas, An-
na Bárbara de Freitas Carneiro 
Proietti, explicou que, enquan-
to a sede do Cetebio está sen-
do construída em Lagoa Santa 
(Região Central), os pesquisa-
dores já estão desenvolvendo 
paralelamente bancos piloto 
para disponibilizar os tecidos 
para a população. Página 3

Centro de Tecidos Biológicos oferecerá
pele para vítimas de queimaduras 

Marcelo Metzker

Especialistas, convidados pela Comissão de Saúde, explicaram a atuação do Cetebio

Pacientes correm risco
de fi car sem equoterapia

Pessoa com Defi ciência. 
Método que utiliza o 

cavalo para fi ns terapêuticos, 
a equoterapia envolve vários 
profi ssionais de saúde e, se-
gundo o comandante do Regi-
mento, major William Reimer 
Rathje, a equipe multidisci-
plinar mantida na unidade 
por convênio fi rmado com 
a Fhemig foi reduzida pela 
metade de um ano para cá. 
Página 5

A equoterapia oferecida 
no Regimento de Cavalaria 
Alferes Tiradentes, em Belo 
Horizonte, corre o risco de ter 
as atividades encerradas. As 
razões seriam entraves legais 
que estão impedindo a con-
tratação de pessoal de saúde 
para dar suporte ao atendi-
mento, segundo justifi cou 
ontem a Fhemig, na primeira 
audiência pública da Comis-
são de Defesa dos Direitos da 

Deputados vão 

a Três Marias 

defender 

incentivo à 

pesca esportiva

Agenda

Aprovado em 

1º turno projeto

que extingue 

pensão de

ex-governadores

Página 14
Deputados não admitem fi m das atividades no Regimento de Cavalaria

Alair Vieira 
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As políticas públicas 
para a prevenção e o trata-
mento do uso de drogas no Es-
tado, especialmente o crack, 
serão tema da audiência pú-
blica que será realizada pela 
Comissão de Direitos Huma-
nos no dia 28 de junho. O 
requerimento, aprovado na 
manhã de ontem, é do presi-
dente da comissão, deputado 
Durval Ângelo (PT).

Durante a reunião, o 
presidente da ONG Defesa So-
cial, Robert William de Car-
valho, relatou difi culdades 
enfrentadas pelos usuários 
de crack em Minas Gerais. 
Segundo Robert, levanta-
mento feito pela organização 
em 2010 indica que existem 
268 mil viciados na droga na 
Região Metropolitana, sendo 
144 mil em Belo Horizonte. 
Ele criticou a postura do Es-
tado em relação às políticas 
desenvolvidas e mencionou 
que os usuários precisam de 
leitos para internação, os 
quais não seriam garantidos 
pelo Governo. 

Robert entregou aos 
parlamentares um documen-
to com pedidos para que o 
Ministério Público determi-
ne a internação compulsória 
de casos urgentes, para que 
a Secretaria de Estado de 
Saúde forneça os documen-
tos necessários para os que 
conseguem vaga em clínicas 
terapêuticas e para que se-
ja criada uma comissão com 
representantes da sociedade 
civil, dos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário e da 
Ordem dos Advogados do Bra-
sil (OAB), para elaborar polí-
ticas públicas para combater 
o crack no Estado.  

O casal Murilo e Rosa-
lina Arantes relatou o caso 
do fi lho, de 27 anos, vicia-
do em crack, que não con-
segue se curar em clínicas 
terapêuticas, embora tenha 
sido internado mais de dez 
vezes. Ele usa a droga há 12 
anos. Murilo afi rmou que não 
sabe explicar por que os tra-

Direitos Humanos debaterá políticas 
para combate ao crack em Minas

Parlamentares aprovaram audiência pública para o dia 28 de junho

Guilherme Bergamini 

Recebida denúncia sobre o Detran
Os parlamentares tam-

bém receberam denúncia fei-
ta pelo advogado Sebastião 
Alexandre Ramos, que man-
tém uma empresa prestadora 
de serviços para o Departa-
mento de Trânsito de Minas 
Gerais (Detran-MG). 

Ele alegou que estaria 
sofrendo perseguição por par-
te do órgão por ter denuncia-
do supostas irregularidades. 
Segundo Ramos, o Detran es-
taria descumprindo um man-
dado de segurança expedido 
pela 3ª Vara de Fazenda Públi-
ca e Autarquias do Estado para 
garantir que a empresa tenha 
acesso ao banco de dados. 

A comissão aprovou o 
encaminhamento da denúncia 

à 3ª Vara, para que ela tome 
providências, e ao Departamen-
to Nacional de Trânsito (Dena-
tran), para que também apure o 
informado e comunique à ALMG 
as medidas sobre o caso. As so-
licitações foram feitas pelo de-
putado Durval Ângelo. 

Além disso, foram apro-
vados requerimentos do presi-
dente da comissão sobre outras 
denúncias contra o Detran-MG, 
apresentadas em audiência pú-
blica de 9 de junho. 
Caixa Econômica – Também 
a pedido de Durval Ângelo, 
será enviado ofício ao presi-
dente e à ouvidoria da Caixa 
Econômica Federal, além das 
superintendências do banco 
em Minas Gerais, para que 

apurem denúncia feita pelo 
aposentado Dirceu Palhano 
de Souza, de 70 anos, que 
afi rma que as agências esta-
riam descumprindo o Estatu-
to do Idoso. Segundo Dirceu, 
a Caixa não disponibilizaria 
guichês preferenciais, garan-
tidos pela lei, nas unidades 
no Estado.

O relatório da audiên-
cia pública realizada em 6 de 
abril, sobre a Guerrilha do Ara-
guaia, também foi aprovado. 
Íntegra na internet
Presenças – Deputados Dur-
val Ângelo (PT), presidente; 
Duarte Bechir (PMN); Celinho 
do Sinttrocel (PCdoB); e Se-
bastião Costa (PPS); e depu-
tada Liza Prado (PSB). 

tamentos não funcionaram e 
que as clínicas difi cultariam 
o acesso dos parentes às ins-
talações onde os internados 
são tratados, já que as visi-
tas seriam permitidas apenas 
uma vez ao mês.
Sindicato – A comissão 
também vai realizar audi-
ência pública para apurar 
suposta violação do direito 

de petição do 3° sargento 
Vanderlei Geraldo de Melo, 
da Polícia Militar. Segundo 
o autor do requerimento, 
deputado Sargento Rodri-
gues (PDT), o policial res-
ponde a Processo Adminis-
trativo Disciplinar por ter 
denunciado irregularidades 
no trabalho.

A requerimento do de-

putado João Leite (PSDB), 
será feita reunião conjunta 
das comissões de Direitos Hu-
manos, de Segurança Pública 
e do Trabalho, da Previdência 
e da Ação Social para discu-
tir possíveis irregularidades 
no processo eleitoral do Sin-
dicato dos Trabalhadores em 
Transportes Rodoviários de 
Belo Horizonte.
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Em setembro de 2011, 
o Centro de Tecidos Biológicos 
de Minas Gerais (Cetebio) já 
deve começa a oferecer pele 
para as vítimas de queimadu-
ras, através do Sistema Único 
de Saúde (SUS). A informa-
ção foi trazida pela assessora 
de Projetos Internacionais e 
pesquisadora do Hemominas, 
Anna Bárbara de Freitas Car-
neiro Proietti, que participou 
ontem de audiência pública da 
Comissão de Saúde. 

Ela explicou que, en-
quanto a sede do Cetebio está 
sendo construída em Lagoa 
Santa (Região Central), os 
pesquisadores já estão desen-
volvendo paralelamente ban-
cos piloto para disponibilizar 
os tecidos para a população.

Segundo Anna Bárbara 
de Freitas, o Cetebio, que faz 
parte da estrutura do Hemo-
minas, será o maior centro 
público integrado de tecidos 
biológicos da América Latina. 
Serão criados bancos de san-
gue raros, de sangue de cor-
dão umbilical e placentário, 
de medula óssea, de pele, de 
tecidos musculoesqueléticos 
e de válvulas cardíacas. “Em 
relação ao banco do cordão 
umbilical, nós fazemos parte 
da rede mundial, que reúne os 
bancos de vários países, au-
mentando as possibilidades 
de tratamento dos pacien-
tes”, explicou. 

O centro vai oferecer pa-
ra a população usuária do SUS 
hemácias fenotipadas raras, 
células-tronco hematopoéti-
cas, pele alógena, peças ósse-
as, tecidos musculares e válvu-
las cardíacas. Os tecidos pode-
rão ser usados na recuperação 
e no tratamento de pacientes 
com doenças como leucemia e 
anemia, queimaduras de alto 
grau, doenças degenerativas 
e cardiovasculares, vítimas de 
politraumatismo, entre outros. 
Sede – A primeira fase das 
obras de construção da sede 
do Cetebio deve terminar no 
fi m de 2012, sendo que estão 
sendo utilizados R$ 12 mi-

Implantação do Cetebio em Lagoa Santa  
trará benefícios para pacientes mineiros

lhões, disponibilizados pelo 
Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social 
(BNDES) e pela Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado 
de Minas Gerais (Fapemig). 

Na segunda fase, está 
previsto o investimento de 
R$ 8 milhões. O coordenador 
administrativo do Centro de 
Tecidos Biológicos, Alexandre 
Vertelo, destacou que, por se 
tratar de um banco com te-
cidos diferentes, são vários 
os desafi os enfrentados pela 
equipe de pesquisadores e 
pela  administrativa.
Custos – Em relação ao banco 
de pele, a bióloga e pesqui-
sadora da Hemominas, Flávia 
Marques de Mello, explicou 
que o único banco do Brasil 
fi ca em Porto Alegre. Assim, 
de acordo com ela, todas as 
peles utilizadas hoje no Hos-
pital João XXIII são trazidas 
da capital gaúcha. “O novo 
banco de pele irá reduzir os 
custos para a saúde pública 
de Minas Gerais”, considerou. 
Íntegra na internet
Presenças – Deputados Car-
los Mosconi (PSDB), presi-
dente; Hely Tarqüínio (PV), 
vice-presidente; Doutor Wi-
son Batista (PSL) e Neider 
Moreira (PPS); e a deputada 
Luzia Ferreira (PPS).

Parlamentares que participaram da audiência elogiaram a atuação do Centro de Tecidos Biológicos

Marcelo Metzker

Questionada pelos par-
lamentares e por outros convi-
dados, Anna Bárbara de Freitas 
ainda explicou que os tecidos 
serão disponibilizados na rede 
de hospitais do SUS por meio 
da demanda dos médicos. 

“O funcionamento será 
semelhante ao que acontece 
com o banco de sangue hoje. 
Os médicos verifi cam a ne-
cessidade e fazem o pedido”, 
explicou. Em relação à coleta, 
ela também será feita dentro 
dos hospitais parceiros da re-
de do SUS, de acordo com de-
terminações da Coordenação 
Estadual do Sistema Nacional 
de Transplantes.

A autora do requeri-
mento para a reunião, de-
putada Luzia Ferreira (PPS), 
destacou a importância do 
centro para a saúde pública 
e seu pionerismo no Brasil. 
“O Cetebio vai preencher uma 
lacuna”, considerou. 

O presidente da comis-
são, deputado Carlos Mosconi 
(PSDB), afi rmou que a criação 
do Cetebio é uma iniciativa 
inovadora. “O centro será de 
grande importância não só 

para Minas Gerais, mas para 
todo o País”, afi rmou. Já o 
deputado Neider Moreira (PPS) 
considerou que Minas ainda 
deve avançar na questão da 
captação dos órgãos e tecidos.

A professora do Depar-
tamento de Morfologia da 
UFMG, Luciana de Oliveira 
Andrade, também elogiou a 
iniciativa e considerou que 
será um grande avanço para 
o Estado. O representante do 
Conselho Regional de Biolo-
gia, Igor Noronha, destacou 
que o Cetebio irá representar 
um novo mercado de trabalho 
para os biólogos mineiros. 

Tecidos serão ofertados
sob demanda de médicos

Anna Bárbara, da Hemominas

Marcelo Metzker
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famílias que não têm dinhei-
ro para viver neles. “É preci-
so fazer mais por quem pode 
menos”, afi rmou.

Já o vice-presidente da 
Associação Comunitária do 
Bairro Quintas da Serra, em 
Caeté, Luiz Humberto Carva-
lho de Lorena, acusou os po-
deres Executivo e Legislativo 
da cidade de serem coniven-
tes com supostos abusos pra-
ticados pelos empreendedo-
res do condomínio Quintas da 
Serra. Entre as irregularidades 
apontadas estão a cobrança 

indevida pelo fornecimento 
de água proveniente de poços 
artesianos perfurados em via 
pública e fraude no registro 
junto ao Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica (CNPJ).

O objetivo da reunião, 
de acordo com a autora do 
requerimento, deputada Li-
za Prado, foi colher subsí-
dios para a possibilidade de 
o Estado criar uma legisla-
ção que contemple todos os 
lados da questão. Ela lem-
brou que o processo de ur-
banização desordenada traz 

problemas “gravíssimos” de 
ordem social, econômica e 
ambiental.
Requerimentos – A comissão 
aprovou vários requerimentos 
durante a reunião, a maioria 
para a realização de audiências 
públicas. Íntegra na internet 
Presenças – Deputados Al-
mir Paraca (PT), presidente, 
Pompilio Canavez (PT), vice; 
e deputada Liza Prado (PSB). 
Participou também o diretor 
da Associação dos Condomí-
nios de Lagoa Santa, Amaury 
de Araújo Colen.

A audiência contou 
também com a participação 
de moradores de bairros de 
Lagoa Santa e Caeté (Região 
Metropolitana de Belo Hori-
zonte), que se sentem pre-
judicados pela presença dos 
loteamentos fechados em 
suas cidades. 

Fernando Pereira Gomes 
Neto, ex-vereador de Lagoa 
Santa, reclamou do que cha-
mou de “avanço desordena-
do” dos condomínios, o que 
provoca a expulsão para áreas 
cada vez mais periféricas das 

Vizinhos reclamam de exclusão social 

de Belo Horizonte), realizada 
ontem, a diretora do Institu-
to dos Arquitetos do Brasil, 
Dorinha Alvarenga, voltou a 
garantir que as leis munici-
pais que disciplinam os cha-
mados “condomínios fecha-
dos” são inconstitucionais. 
O debate foi solicitado pela 
deputada Liza Prado (PSB).

A diretora explicou que 
o Direito Urbanístico é uma 
atribuição da União, citan-
do toda a legislação federal 
que trata do uso e do par-
celamento do solo. Apesar 
disso, ela reconheceu que 
os loteamentos fechados são 
uma realidade e que não dá 
para simplesmente suprimir 
esses espaços. “O desafi o é 
fazer com que o que acontece 
de fato tenha um respaldo le-
gal”, afi rmou, garantindo que 
não tem uma postura pessoal
contrária à existência dos 
condomínios.

O presidente da Asso-
ciação dos Condomínios de 
Lagoa Santa, Paulo Roberto 
Delgado Costa Reis, tem uma 
visão diferente. Ele disse que 
os loteamentos na cidade são 

submetidos a uma lista muito 
grande de exigências legais 
antes de serem autorizados. 
“Lutamos há 30 anos para 
ter uma base legal que legiti-
masse os condomínios”, disse 
ele, citando as leis municipais 
construídas inclusive com a 
participação do Ministério 
Público local.

Costa Reis destacou 
ainda a integração dos lote-
amentos à vida da cidade. Se-
gundo ele, os condomínios de 
Lagoa Santa empregam dire-
tamente 4.800 pessoas. Além 
disso, os moradores desses 
espaços contribuem com uma 
taxa anual que chega a R$ 
700 mil aos cofres munici-
pais, além do IPTU.

Ao concordar com as 
palavras do presidente da 
associação, a secretária ad-
junta de Desenvolvimento 
Econômico de Lagoa Santa, 
Célia Cafaggi, destacou que 
a existência dos loteamen-
tos fechados no município 
tem sido positiva. A cidade 
teve um crescimento popula-
cional da ordem de 39% nos 
últimos 10 anos.

sobre a legalidade dos lote-
amentos fechados em Lagoa 
Santa (Região Metropolitana 

Em audiência públi-
ca da Comissão de Assuntos 
Municipais e Regionalização 

Leis sobre condomínios são
inconstitucionais, diz especialista

Liza Prado: urbanização desordenada traz problemas

Guilherme Bergamini

Dorinha Alvarenga, do IAB

Guilherme Bergamini

Paulo Reis, da Associação 

Guilherme Bergamini
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ele defendeu que não devem 
faltar recursos também para 
projetos importantes e de 
cunho social. 

O deputado Marques 
Abreu (PTB) defendeu que as 
difi culdades enfrentadas pelo 
Regimento da Cavalaria sejam 
tratadas diretamente com o 
governador e com a Seplag. 

O presidente da comis-
são, deputado Doutor Wilson 

Batista (PSL), ressaltou que 
a equoterapia é um méto-
do terapêutico reconhecido 
pela comunidade científi ca 
e pelo Conselho Federal de 
Medicina, resultando em be-
nefícios psíquicos e sociais. 
Ele defendeu que a terapia 
passe a fazer parte das mo-
dalidades de atendimento 
oferecidas pelo SUS.
Debates – Familiares de pes-

soas com necessidades es-
peciais também deram seu 
testemunho sobre a efi cácia 
da equoterapia para autistas 
e mesmo jovens com hipera-
tividade. Íntegra na internet
Presenças – Deputados Dou-
tor Wilson Batista (PSL), 
presidente; Sargento Rodri-
gues (PDT), vice-presidente; 
Elismar Prado (PT) e Marques 
Abreu (PTB).

O deputado Elismar 
Prado (PT) defendeu a mo-
bilização da Assembleia para 
solucionar o problema. “Se 
há entraves legais ou buro-
cráticos eles não são irreme-
diáveis”, ressaltou. Fazendo 
alusão aos gastos do Esta-
do para a Copa de 2014 e à 
recente delegação dada ao 
governo para fazer a refor-
ma administrativa do Estado, 

Deputados criticam fechamento

Apontada como o úni-
co serviço do tipo totalmen-
te fi lantrópico no Brasil, a 
equoterapia oferecida no Re-
gimento de Cavalaria Alferes 
Tiradentes (Recat), em Belo 
Horizonte, corre o risco de 
fechar as portas, segundo 
admitiu ontem o comando da 
unidade da PM. 

As razões seriam entra-
ves legais que estão impe-
dindo a contratação de pes-
soal de saúde para dar supor-
te ao atendimento, segundo 
justifi cou a Fundação Hos-
pitalar do Estado de Minas 
Gerais (Fhemig) na primeira 
audiência pública da Comis-
são de Defesa dos Direitos da 
Pessoa com Defi ciência.

Método que utiliza o 
cavalo para fi ns terapêuticos, 
a equoterapia envolve vários 
profi ssionais de saúde e, se-
gundo o comandante do Regi-
mento, major William Reimer 
Rathje, a equipe multidisci-
plinar mantida na unidade por 
convênio fi rmado com a Fhe-
mig foi reduzida pela metade 
de um ano para cá. Dos 12 
profi ssionais que lá atuavam, 
hoje há apenas seis. 

Com a redução de pes-
soal, ele afi rmou que o aten-
dimento, antes de 180 pacien-
tes, caiu para 113. Outras 488 
pessoas estão na fi la de espe-
ra. “Temos sete cavalos à dis-
posição, nove policiais milita-
res em condições de auxiliar o 
serviço e instalações próprias. 
Mas sem técnicos em saúde 
não sei como fi cará o atendi-

Parlamentares vão à Seplag para 
garantir equoterapia no Estado

Deputados e convidados vão lutar para que serviço não seja interrompido

Alair Vieira 

mento”, frisou o major.
Seplag – Defendendo que se 
cobre uma solução do gover-
no, o vice-presidente e autor 
do requerimento do debate, 
deputado Sargento Rodrigues 
(PDT), considerou alarmante 
a possibilidade de fechamen-
to do serviço dada a impor-
tância reconhecida da equo-
terapia. Ele ainda criticou o 
fato de empecilhos legais 
estarem pondo em risco um 
serviço importante.

A comissão aprovou 
requerimentos para envio de 
ofício à secretária de Plane-
jamento e Gestão (Seplag), 
pedindo a disponibilização 
de pessoal sufi ciente para a 
manutenção do atendimen-

to, bem como de visita para 
tratar diretamente do assun-
to. Outro requerimento é para 
que a comissão faça gestões 
visando à inclusão da equote-
rapia entre as modalidades de 
terapias oferecidas pelo SUS.
Entrave – Segundo o chefe 
de gabinete da presidência 
da Fhemig, Fernando Eduardo 
Guimarães, a fundação está 
impedida pela Lei 18.185, de 
2009, de contratar pessoal 
nos moldes que permitiam o 
convênio com a PMMG para 
o serviço de equoterapia. Se-
gundo ele, o convênio foi fi r-
mado antes da lei, em 2005, 
quando ainda era permitido 
ao Estado manter contratos 
temporários em caso de ex-

cepcionalidade por seis me-
ses, podendo renová-los uma 
vez, por mais seis meses.

Guimarães frisa que a 
nova lei prevê contratos de 
dois anos, prorrogáveis por 
um ano, mediante proces-
so seletivo e somente para 
ocupar cargos quando não 
há servidor concursado cor-
respondente. Além de haver 
concursados nas especialida-
des relacionadas à equotera-
pia (médicos, fi sioterapeutas, 
psicólgos e outros), a Fhemig 
somente poderia chamá-los 
para uma de suas 22 unidades 
hospitalares. “A Cavalaria Al-
feres Tiradentes não é unida-
de da Fhemig, e sim da Polícia 
Militar”, frisou Fernando.
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O Projeto de Lei (PL) 
717/11, que altera a estrutu-
ra organizacional do Tribunal 
de Contas do Estado, recebeu 
ontem parecer favorável na 
Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária. 

A nova estrutura do 
TCE-MG passa a ter 41 cargos 
de provimento em comissão 
de direção, chefi a e assesso-
ramento, mais os cargos de 
assistentes administrativos, 
cujo quantitativo é calculado 
por meio de pontos, num to-
tal de 680 pontos. O projeto 
está pronto para a apreciação 
do Plenário, em 1º turno.

 O parecer do deputa-
do Antônio Júlio (PMDB) foi 
aprovado na forma do subs-
titutivo nº 1 da Comissão de 
Constituição e Justiça, com: 
duas subemendas às emen-
das nºs 1 e 2; as emendas 
nºs 3 e 4 apresentadas pela 
Comissão do Trabalho; e com 
as emendas nºs 5 a 7 da FFO. 
A aprovação das subemendas 
torna sem efeito as emendas 
nºs 1 e 2.

De acordo com o rela-
tor, o impacto fi nanceiro da 
aplicação do projeto, confor-
me o substitutivo nº 1, cor-
responde a R$ 15,6 milhões 
anuais. Esse valor, segundo o 
parecer, somado às despesas 
com pessoal do Tribunal de 
Contas, representa 0,7245% 
da Receita Corrente Líquida 
projetada pela Secretaria de 
Estado de Planejamento e 
Gestão para o ano, ou seja, é 
inferior ao limite prudencial.

Originalmente, o pro-
jeto propõe também a cria-
ção de funções gratificadas, 
graduadas em seis níveis, 
de acordo com a escolari-
dade exigida. A cada nível 
corresponde uma pontua-
ção e um valor, totalizando 
1.980 pontos. 

Projeto que cria cargos no TCE 
está pronto para o Plenário

Parecer foi aprovado ontem à tarde pela Fiscalização Financeira e Orçamentária

Guilherme Bergamini 

O servidor ocupante de 
cargo efetivo com função gra-
tifi cada receberá sua remunera-
ção acrescida do valor da fun-
ção para a qual foi designado. 
Já o servidor efetivo nomeado 
para o cargo de provimento em 
comissão poderá optar pelo 
vencimento do cargo comissio-
nado ou a sua remuneração no 
cargo de origem acrescida de 
65% do valor do vencimento 
do cargo comissionado.

Há ainda a previsão de 
se criarem funções gratifi -
cadas com atribuições bási-
cas defi nidas, destinadas ao 
desempenho de funções de 
direção, chefi a e assessora-
mento, a serem atribuídas a 
servidores ocupantes de car-
gos de provimento específi co. 
Serão extintos 130 cargos.
Emendas da FFO – As emen-
das nº 6 e 7, apresentadas 
pelo deputado Antônio Júlio, 
defi nem as atribuições do 
consultor-geral e do consul-
tor-geral adjunto do Tribunal 

de Contas, visando a evitar 
confusão com as atribuições 
da Advocacia-Geral do Esta-
do. A emenda nº 7 determi-
na que o total de cargos de 

assistente administrativo não 
pode ultrapassar 18% do to-
tal de cargos de provimento 
efetivo da Secretaria do Tri-
bunal de Contas.

Também recebeu pa-
recer pela aprovação o PL 
530/11, dos deputados Nei-
lando Pimenta e Fred Costa, 
ambos do PHS, que institui a 
Política Estadual de Incentivo 
à Cadeia Produtiva do Biodie-
sel. A proposição foi aprova-
da na forma do substitutivo 
nº 2, da Comissão de Minas 
e Energia, e pela rejeição do 
substitutivo nº 1, da CCJ. O 
projeto está pronto também 
para apreciação do Plenário, 
em 1º turno.

A alteração da Co-
missão de Minas e Energia 
acrescenta um inciso à Lei 

15.976, de 2006, que dis-
põe sobre a política estadu-
al de apoio à produção e à 
utilização do biodiesel e de 
óleos vegetais. O objetivo é 
incluir, entre os objetivos da 
Política Estadual do Biodie-
sel, o incentivo à pesquisa 
sobre combustíveis renová-
veis. Já a FFO concluiu que 
o projeto não cria despesas 
para os cofres públicos.
Presenças – Deputados Zé 
Maia (PSDB), presidente; 
Ulysses Gomes (PT), Duarte 
Bechir (PMN), Dalmo Ribeiro 
Silva (PSDB) e Rômulo Vie-
gas (PSDB).

Política do biodiesel 
também recebe parecer 
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Realização de estu-
dos técnicos, por parte da 
Secretaria de Estado de Fa-
zenda e do próprio Gover-
no do Estado, para permi-
tir que empresas incluídas 
no regime de substituição 
tributária sejam abrangi-
das pela Lei de Incentivo à 
Cultura Estadual. Essa foi a 
principal proposta defendi-
da ontem por participantes 
da audiência pública da Co-
missão de Cultura. 

Requerido pelo de-
putado Fabiano Tolentino 
(PRTB), o encontro reuniu 
artistas, produtores cultu-
rais e representantes da Se-
cretaria de Estado de Cultura 
(SEC) e do Conselho Regio-
nal de Contabilidade.

Fabiano Tolentino de-
fendeu a inclusão das empre-
sas optantes pela substitui-
ção tributária (as chamadas 
STs) no escopo da lei estadu-
al. O regime de ST é um insti-
tuto jurídico por meio do qual 
um contribuinte faz o recolhi-
mento do imposto relativo a 
sua atividade e, ainda, do im-
posto de outra empresa para 
quem ele fornece. 

O deputado sugeriu 
ainda que as micro e peque-
nas empresas também pos-
sam patrocinar a cultura, o 
que é inviabilizado pela Lei 
17.615/08, a qual inclui 
apenas empresas com fatu-
ramento de, no mínimo, R$ 
2,4 milhões. “Muitas vezes, 
o artista sai a campo para 
buscar patrocínio cultural, 
mas não consegue captar 
junto às empresas, que não 
se enquadram nos critérios 
da lei”, criticou.

O deputado Dalmo Ri-
beiro Silva (PSDB) lembrou 
que já se encontra na Secre-
taria de Estado de Fazenda 
(SEF) o requerimento 0333, 
de 10/5/11, de autoria de-
le, solicitando estudos téc-
nicos por parte do órgão 
para permitir que as STs 
possam participar da Lei de 
Incentivo à Cultura.

Ampliação de patrocinadores 
culturais é defendida em reunião

Já a vice-presidente 
da comissão, deputada Lu-
zia Ferreira (PPS), defendeu 
o fi m da contrapartida fi nan-
ceira por parte das empresas 
que incentivam algum pro-
jeto cultural. Pela lei atual, 
do valor total de um projeto 
aprovado pela lei de incen-
tivo, 80% é custeado pelo 
Governo por meio da renún-
cia fi scal, fi cando os 20% 
restantes para a empresa 
custear. Ela propôs ainda 
que as propostas apresen-
tadas na audiência sejam 
encaminhadas ao Governo 
para aprimorar a legislação 
sobre o tema. 

A respeito do assunto, 
a superintendente de Fomen-
to e Incentivo à Cultura da 
SEC, Nora Vaz de Melo, co-
municou que já existe uma 
minuta de projeto de lei na 
Secretaria de Estado de Go-
verno. A minuta foi elabo-
rada com base em sugestões 
de mudanças na legislação 
feitas por um grupo de tra-
balho que reuniu artistas, 
produtores culturais, órgãos 
governamentais e outros.

Segundo ela, pela pro-
posta, a contrapartida das 
empresas patrocinadoras da 
cultura cairia de 20% pa-
ra 10% do valor do projeto. 
Outra sugestão seria a elimi-
nação da barreira do fatura-
mento mínimo da empresa, 
previsto na lei de incentivo 
estadual. Sobre a inclusão 
das empresas no regime de 
ST, Nora disse que isso foge 
a sua competência, cabendo 
à SEF esse estudo.
Difi culdade – Sérgio Dias Be-
biano, integrante do Conse-
lho Regional de Contabilida-
de de Minas Gerais (CRC-MG), 
foi radical ao dizer que “se a 
atual Lei de Incentivo à Cul-
tura não for alterada, os pro-
jetos culturais estão fadados 
ao fracasso”. Isso porque as 
empresas no regime de subs-
tituição tributária no Estado 
correspondem a mais de 90% 
do total. Por isso, continuou 

ele, o foco das mudanças tem 
que ser a inclusão dessas 
fi rmas, o que seria, em sua 
opinião, “mais que sufi ciente 
para atender à demanda da 
área cultural”. 

Ele ressalvou que não 
é contra o regime de ST, uma 
vez que ele inibe a sonega-
ção fi scal, mas deve haver 
brechas para que as empresas 
nesse sistema possam partici-
par do incentivo à cultura. 

Sérgio afi rmou tam-
bém que essas brechas não 
provocarão qualquer prejuí-
zo arrecadatório ao Governo 
do Estado, porque a própria 
Lei de Incentivo à Cultura 
prevê o limite máximo de re-
núncia fi scal nessa área. “A 
lei prevê o limite de 0,3% 
sobre a receita líquida anual 
do ICMS, que pode ser apli-
cado em projetos culturais. 
Então, não há o que temer, 
pois não haverá perda para 
o erário”, concluiu. 

O conselheiro do CRC-
-MG praticamente descartou 
a inclusão de pequenas e 
micro empresas no escopo 
da Lei Estadual de Incenti-
vo à Cultura. Ele esclareceu 

Na próxima reunião, serão votados requerimentos sobre o tema

Alair Vieira 

Sérgio Dias: mudança na lei

Alair Vieira 

que a maioria das micro e 
pequenas empresas está en-
quadrada no regime do Sim-
ples Nacional. E a lei que 
regula esse regime proíbe as 
empresas optantes de parti-
ciparem de qualquer meca-
nismo de incentivo cultural. 
Íntegra na internet
Presenças – Deputados Elis-
mar Prado (PT), presidente; 
Luzia Ferreira (PPS), vice; 
Tenente Lúcio (PDT), Fabiano 
Tolentino (PRTB) e Dalmo Ri-
beiro Silva (PSDB).
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menclatura atual de “pessoa com defi ciência”, no lugar 
de “pessoa portadora de defi ciência”. Ele mantém o dis-
posto no Substitutivo nº 1, da CCJ, que substitui a edi-
ção de uma nova norma por alterações na Lei 11.666,  
de 1994, a qual já trata do tema. Com isso, segundo o 
parecer, fi ca prejudicado o Substitutivo nº 1.

• PL 786/11, do deputado João Leite (PSDB): O texto origi-
nal cria as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes 
(Cipas) nas escolas de ensino médio da rede pública es-
tadual. O relator, Celinho do Sinttrocel, opinou pela apro-
vação na forma do Substitutivo nº 2 e pela rejeição do 
Substitutivo nº 1, da CCJ, que faz adequações jurídicas e 
institui política pública com o objetivo de conscientizar a 
comunidade escolar sobre a prevenção de acidentes e da 
violência, em vez de determinar a criação das Cipas, o que 
é competência do Poder Executivo.

Os outros três projetos que receberam pareceres fa-
voráveis também tramitam em 1º turno e terão de passar 
pela FFO antes de ir a Plenário. São eles:
• PL 353/11, do deputado Fred Costa (PHS): Torna obriga-

tória a identifi cação de crianças e adolescentes nos esta-
belecimentos hoteleiros, a fi m de combater crimes como 
a exploração sexual. O relator, deputado Duarte Bechir 
(PMN), opinou pela aprovação na forma do Substitutivo 
nº 1, que troca o termo “estabelecimentos hoteleiros” 
por “meios de hospedagem”, mais abrangente.

• PL 199/11, do deputado Elismar Prado (PT): Obriga a 
instalação de sinalização tátil, sonora e visual nas de-
pendências de bens de uso público, para possibilitar 
o acesso de defi cientes visuais e auditivos. O relator, 
Duarte Bechir, opinou pela aprovação da matéria na 
forma do Substitutivo nº 2, que adequa o projeto à no-

Outros pareceres de primeiro turno: 

COMISSÕES

Trabalho dá parecer favorável a 
projeto sobre atingidos por barragens

tifi caria a edição de uma nova 
norma. Sendo assim, a CCJ pro-
põe que medidas sugeridas no 
projeto sejam incluídas na lei. 

No parecer aprovado 
nesta quarta-feira, o relator 
concorda com o entendimen-
to da CCJ, mas propõe novas 
alterações no conteúdo da Lei 
12.812, detalhadas no substi-
tutivo nº 2. A principal delas 
estabelece que cabe ao empre-
endedor a eventual compen-
sação por danos sociais e am-
bientais. O novo texto vincula, 
ainda, a licença prévia para o 
empreendimento à apresenta-
ção de um plano de assistência 
social pela empresa responsá-
vel por construir a barragem.

O substitutivo nº 2 
também reforça os mecanis-
mos de participação popular 
no processo de licenciamen-
to de barragens e substi-
tui o programa Pró-Assiste, 
previsto na lei, pela Política 
Estadual de Apoio às Comuni-
dades Atingidas pela Constru-
ção de Barragens. 

Antes de ir ao Plenário, 
o PL 182/11 será analisado pe-
la Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária (FFO).
Rejeição – A Comissão do 
Trabalho também aprovou pa-
recer de 1º turno pela rejei-
ção do PL 657/11, do deputa-
do Wander Borges (PSB), que 
institui o Dia do Vendedor 

Ambulante. A proposição vai 
agora ao Plenário da ALMG. 

Ainda foram aprovados, 
em turno único, sete projetos 
que tratam de declarações de 
utilidade pública e um reque-
rimento de voto de congratu-
lações, que dispensam apre-
ciação do Plenário.
Requerimentos – Durante a 
reunião, foram aprovados re-
querimentos com pedidos de 
providências, para realização 
de audiências públicas e visitas. 
Íntegra na internet
Presenças – Deputados Tadeu 
Martins Leite (PMDB), que 
presidiu a reunião; Celinho do 
Sinttrocel (PCdoB) e Duarte 
Bechir (PMN).

Quatro projetos de lei 
(PLs) sujeitos a votação em 
Plenário receberam ontem pa-
receres favoráveis da Comissão 
do Trabalho, da Previdência e 
da Ação Social. Entre eles, es-
tá o PL 182/11, dos deputados 
Elismar Prado e Almir Paraca, 
ambos do PT, que institui a 
Política Estadual de Apoio às 
Comunidades Atingidas pela 
Construção de Barragens. O 
relator, deputado Celinho do 
Sinttrocel (PCdoB), opinou pe-
la aprovação do projeto em 1º 
turno, na forma do substitutivo 
nº 2, e pela rejeição do subs-
titutivo nº 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ).

Em sua forma original, 
o PL 182/11 determina a ado-
ção pelo Estado de medidas 
para reparar danos sofridos 
por comunidades expulsas de 
suas terras para a construção 
de usinas hidrelétricas. Na 
justifi cativa da proposição, o 
deputado cita dados da Co-
missão Mundial de Barragens, 
segundo os quais cerca de 1 
milhão de pessoas já passaram 
por essa situação no Brasil. 
Ele acrescenta que, na maioria 
das vezes, os danos não são 
reparados adequadamente.

De acordo com o subs-
titutivo nº 1, da CCJ, a Lei 
12.812, de 1998, já trata do 
assunto e, por isso, não se jus- O relator Celinho do Sinttrocel opinou pela aprovação, na forma do substitutivo nº 2

Guilherme Bergamini 



16 de junho de 2011 quinta-feira – Assembleia Informa • 9COMISSÕES

Comunidade de Contagem  
exige acesso a água, luz e esgoto

período de tempo, mesmo sem 
documentação). Ele disse que 
é impossível implantar coleta 
de lixo no Nascente Imperial 
porque os caminhões não con-
seguem transitar pelas ruas es-
treitas e cheias de ligações de 
energia clandestinas. Mas asse-
gurou que a prefeitura vai ofe-
recer a limpeza das fossas sépti-
cas do bairro. “Estamos fazendo 
o que pode ser feito”, garantiu. 
Omissão – O deputado Carlin 
Moura criticou a omissão da 
prefeitura e defendeu o direito 
dos moradores aos serviços pú-
blicos essenciais. O parlamen-
tar lembrou a recente regulari-
zação fundiária que a prefeitura 
promoveu em Nova Contagem, 
com a entrega dos títulos de 
propriedade de 1,5 mil imóveis, 
segundo ele. 

O parlamentar também 

criticou a atuação do MP. “É 
inadmisssível que o Ministério 
Público se omita em situações 
como essa”, afi rmou. Ele disse 
que vai apresentar um reque-
rimento propondo uma visita 
ao procurador-geral de Justiça, 
Alceu José Torres Marques, para 
negociar uma mudança no TAC 
que impede as ligações de água 
e luz em ocupações irregulares, 
com o estabelecimento de res-
ponsabilidades e prazos para 
prefeitura, Copasa e Cemig.
Presenças – Deputado Carlin 
Moura (PCdoB), que presidiu a 
reunião. Também participaram 
da reunião o representante 
comunitário do bairro Tropical 
2, Márcio de Oliveira Júnior, o 
presidente da Câmara Munici-
pal de Contagem, Irineu Iná-
cio, e o vereador Rogério Braz 
de Almeida.

Moradores da região 
conhecida como Nascente Im-
perial reclamaram, em reunião 
da Comissão de Participação 
Popular realizada em Conta-
gem ontem, da falta de ser-
viços básicos, como água, luz 
e esgoto. Eles cobraram uma 
solução por parte da Cemig e 
da Copasa, que, por sua vez, 
alegam que não podem aten-
der a reivindicação enquanto 
a área não for regularizada.

Para ter energia em 
casa, os moradores têm que 
improvisar ligações clandesti-
nas, os conhecidos gatos, que 
sobrecarregam a rede elétrica 
e representam risco de aciden-
tes. A água vem de ligações 
clandestinas, de cisternas e 
também de um córrego pró-
ximo, sem tratamento, en-
quanto o esgoto é lançado em 
fossas. A comunidade do Nas-
cente Imperial também não 
conta com asfalto, coleta de 
lixo, linhas de ônibus, escola 
pública e posto de saúde. 

Como o bairro nasceu 
de uma ocupação irregular, os 
moradores não têm sequer um 
endereço ofi cial. “Se alguém 
passa mal aqui à noite, é difícil. 
Quando ligamos para o Samu, 
eles não conhecem nosso en-
dereço”, reclamou o presiden-
te da Associação Comunitária 
do Nascente Imperial, Sílvio 
Márcio dos Santos. O menino 
Humberto Gomes dos Reis, de 8 
anos, reclamou dos banhos frios 
no inverno e da necessidade 
de buscar água em um córrego 
poluído. “Tem gente vendendo 
gato de água e luz”, denunciou.

Um levantamento da 
Secretaria Municipal de Saúde 
aponta que 251 famílias vivem 
no Nascente Imperial, infor-
mou o deputado Carlin Moura 
(PCdoB), que solicitou a reu-
nião. Há pessoas que moram 
no bairro há pelo menos 15 
anos, mesmo sem ter a posse 
dos terrenos registrada em car-
tório. Na Procuradoria-Geral do 
Município, não existe registro 
do bairro, apenas de uma área 
particular pertencente à Cons-

trutora Del Rei, que nunca ajui-
zou nenhuma ação de despejo 
dos moradores, de acordo com o 
administrador regional Sudoes-
te/Petrolândia, Edwaldo Novais.

A Cemig tem interesse 
em instalar iluminação pública 
e fazer as ligações de energia 
no Nascente Imperial, mas é 
impedida pela ausência de ruas 
regularizadas, segundo o agen-
te comercial Inésio de Lima e 
Souza. “Como a área foi decla-
rada de interesse social no Pla-
no Diretor do município, existe 
a possibilidade de fazer essa 
eletrifi cação em parceria com o 
poder público”, sinalizou.

Já a Copasa alega estar 
impedida de atender os mora-
dores do Nascente Imperial em 
virtude de um termo de ajus-
tamento de conduta (TAC) fi r-
mado com o Ministério Público 
(MP), que veda a realização 
de novas ligações de água em 
áreas de ocupação irregular. 
De acordo com o engenheiro 
do setor de Estudos Técnicos 
da empresa, Ronaldo Pereira 
da Costa, para a instalação da 
rede de esgoto será necessário 
construir uma estação de bom-
beamento, para evitar a polui-
ção da lagoa Várzea das Flores.

O administrador regional 
Edwaldo Novais defendeu que a 
associação de moradores ajuíze 
uma ação requerendo a posse 
dos terrenos pelo princípio do 
usucapião (posse por um longo 

Moradores de Nascente Imperial acompanham audiência pública da Comissão de Participação Popular

Lia Priscila
Carlin Moura defendeu o direito aos serviços essenciais

Lia Priscila
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A Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 12/11, 
que assegura pelo menos uma 
vaga para cada sexo na Mesa 
e nas comissões da Assem-
bleia Legislativa teve parecer 
de 1º turno aprovado ontem 
durante reunião da comissão 
que analisa a matéria. 

A PEC tem como pri-
meira signatária a deputada 
Liza Prado (PSB), seguida 
das deputadas Luzia Ferreira 
(PPS), Rosângela Reis (PV) 
e Ana Maria Resende (PSDB) 
e de outros 17 parlamenta-
res. Agora, a PEC está pronta 
para ser discutida e votada 
pelo Plenário da ALMG, em 
1º turno.

Em reunião anterior, 
a relatora da Proposta de 
Emenda, deputada Maria Te-
reza Lara (PT), leu seu pa-
recer, opinando pela apro-
vação do texto. Na ocasião, 
o presidente da comissão, 
deputado Dalmo Ribeiro 
Silva (PSDB), havia pedi-
do vista do parecer sobre a 
PEC, fi cando a votação para 
ontem. No documento, a re-
latora destacou que a propo-
sição visa a garantir a repre-
sentação proporcional entre 

Aprovado parecer de PEC para
garantir deputadas em Mesa 

deputados e deputadas.
Após a aprovação do 

parecer, a deputada Maria 
Tereza Lara falou da impor-
tância da participação femi-
nina na política, defendendo 
a “democracia de gênero”. Ela 
cumprimentou a iniciativa 

das deputadas que assinam a 
proposição e enfatizou que o 
que está sendo pleiteado pe-
la PEC é justo, pelo fato de 
as mulheres representarem a 
maioria da população. 

O deputado Dalmo Ri-
beiro Silva concordou com a 

colega, considerando impor-
tante a participação das de-
putadas na Mesa da ALMG. 
Presenças – Deputados Dal-
mo Ribeiro Silva (PSDB), pre-
sidente; Celinho do Sinttrocel 
(PCdoB); e deputada Maria 
Tereza Lara (PT).

Maria Tereza Lara ressaltou importância das mulheres na política

Marcelo Metzker

que recair o dia como Se-
mana das Gerais. 

A proposição ainda 
determina que, assim co-
mo a Capital do Estado já é 
transferida simbolicamente 
para Ouro Preto no dia 21 
de abril e para Mariana em 
16 de julho, com a aprova-
ção da PEC, Matias Cardoso 
passaria a ser Capital sim-
bólica do Estado no dia 8 
de dezembro.
Presenças – Deputados Ta-
deu Martins Leite (PMDB), 
presidente, Luiz Henrique 
(PSDB), relator, e Tenente 
Lúcio (PDT).

A Comissão Especial 
criada para emitir parecer 
sobre a Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) 
21/11 aprovou, ontem, re-
querimento, de autoria do 
deputado Tadeu Martins 
Leite (PMDB), que solicita 
reunião com pesquisadores 
e autoridades para deba-
ter a mudança sugerida na 
proposição.

A PEC dá nova redação 
ao artigo 256 da Constitui-
ção do Estado, incluindo o 
dia 8 de dezembro (Dia das 
Gerais) como data magna 
de Minas e a semana em 

Reunião com pesquisadores ajudará 
em análise de proposta de emenda

Tadeu Martins quer se reunir com especialistas

Guilherme Bergamini

COMISSÕES
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Deputados são a favor da indicação 
de Ivonei Abade Brito para o Iter

Duas comissões espe-
ciais para analisar nomes 
de indicados ao comando de 
entidades estaduais defi ni-
ram ontem seus presidentes 
e vices. 

Os deputados Sebas-
tião Costa (PPS) e Rômulo 
Viegas (PSDB) foram eleitos, 
respectivamente, presidente 
e vice da Comissão Especial 
para emitir parecer sobre a 
indicação de Cláudia Lúcia 
Leal Werneck ao cargo de 
diretora-geral do Instituto 
de Geociências Aplicadas 
(IGA). O deputado Fabiano 
Tolentino (PRTB) foi desig-
nado relator. 

A Comissão que vai 
analisar o nome de Ricardo 
Afonso Raso para o cargo de 
diretor-geral da Administra-
ção de Estádios do Estado 
de Minas Gerais (Ademg) 
terá como presidente o de-
putado Tadeu Martins Leite 
(PMDB). O vice-presidente e 
relator será o deputado Mar-
ques Abreu (PTB). 

Defi nidos 
presidentes

de comissões

COMISSÕES

Ortiz: rigor na fi scalização

Marcelo Metzker

Indicação para diretor-geral 
do IEF recebe parecer favorável

A indicação de Marcos 
Affonso Ortiz Gomes para o 
cargo de diretor-geral do Ins-
tituto Estadual de Florestas 
(IEF), recebeu parecer favo-
rável da Comissão Especial 
criada para analisar o nome. 
A votação do parecer do de-
putado Célio Moreira foi re-
alizada na manhã de ontem 
após arguição do indicado 
pelos deputados. 

Marcos Affonso Ortiz 
explicou aos parlamentares 
o funcionamento da institui-
ção. Segundo ele, a intenção 
é tornar o IEF um instituto de 
orgulho para Minas. “É preci-
so tratar o direito ambiental 
com carinho: a corresponsa-
bilidade está com a socieda-
de”, afi rmou. 
Prisão – O deputado Sávio 
Souza Cruz (PMDB) lembrou 
o episódio em que Humberto 
Candeias, ex-vice-diretor do 
instituto, foi preso por sus-
peita de corrupção e suborno 
para encobertar o desmata-
mento ilegal de mata nativa 
para produção de carvão e 

perguntou ao indicado como 
ele trataria o desmando num 
órgão público. 

Ortiz afi rmou que o 
processo ainda está em an-
damento, mas que, para evi-
tar tais acontecimentos, o 
IEF atualmente trabalha com 
servidores jovens de carreira. 
“Temos um controle de me-
tas a seguir. Vamos ver se os 
funcionários estão cumprindo 
suas metas e funções correta-
mente. Temos também acom-
panhamento jurídico para que 
um fato como esse não ocorra 
novamente”, explicou. 
Desmatamento – Outro pon-
to abordado pelo parlamentar 
foi sobre os índices de des-
matamento no Estado. Ele 
questionou os planos do IEF 
para que Minas Gerais deixe 
de ser o Estado que mais des-
trói a Mata Atlântica. 

Marcos Affonso afi rmou 
que o IEF tem atuado de ma-
neira efi ciente para a redução 
dos índices. “Temos registro 
de que Minas desmata, mas 
temos também dados que 

apontam a recuperação”. 
Já o deputado Duarte 

Bechir (PMN) questionou os 
planos relacionados ao con-
sumo do carvão vegetal. Ortiz 
afi rmou que, para evitar a des-
truição ambiental, o consumo 
não deve permanecer à revelia, 
e os mecanismos de controle 
estão sofrendo mudanças drás-
ticas. Íntegra na internet
Presenças – Deputados Célio 
Moreira (PSDB), presidente; 
Fabiano Tolentino (PRTB), 
Duarte Bechir (PMN), Sávio 
Souza Cruz (PMDB).

Ivonei quer mais recursos 

Guilherme Bergamini 

O Instituto de Terras do 
Estado de Minas Gerais (Iter) 
deverá regularizar, em 2011, 
30 mil propriedades urbanas 
e 10 mil rurais, com cresci-
mento de 43% em relação às 
28 mil titulações de 2010. Os 
números foram citados por 
Ivonei Abade Brito, ontem, 
durante arguição pública na 
ALMG. Ele é o indicado do 
governador para o cargo de 
diretor-geral do Iter e teve o 
nome aprovado na comissão 
especial que analisa a indi-
cação. A matéria segue, ago-
ra, para o Plenário.

Apesar do crescimen-
to no número de titulações, 
Ivonei solicitou apoio dos 
deputados para que a au-
tarquia receba mais recur-
sos no orçamento estadual 
e possa ampliar ainda mais 

o trabalho. “Temos 1,3 mi-
lhão de propriedades urba-
nas sem títulos, além de 250 
mil rurais. Se regularizarmos 
30 mil por ano, levaremos 
mais de 40 anos”, apontou. 
Por outro lado, Ivonei men-
cionou que até 2004 eram 
regularizados, em média, 
apenas 1.500 propriedades 
a cada ano no Estado.

Outra ação do institu-
to mencionada pelo indicado 
diz respeito ao crédito fundi-
ário. Segundo Ivonei, o foco 
está na redução de entraves 
burocráticos e de gargalos. 
“Há cidades em que a titu-
lação é mais importante do 
que a chegada de uma ou 
duas indústrias. Porque, com 
o título, o proprietário tem 
acesso direto ao crédito”, 
disse, salientando que esses 

recursos se multiplicam nos 
municípios, gerando empre-
go e renda.

O deputado Arlen San-
tiago (PTB), relator da indi-
cação e vice-presidente da 
comissão, destacou a capa-
cidade gerencial de Ivonei 
e sugeriu que a Secretaria 
Extraordinária de Regulariza-
ção Fundiária busque recur-
sos do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT), no Minis-
tério do Trabalho e Emprego, 
para os projetos de geração 
de renda, além de recursos 
no Ministério de Desenvolvi-
mento Agrário.

Luiz Henrique (PSDB), 
deputado que preside a co-
missão especial, propôs atu-
ar em parceria com o Iter, 
enquanto Antônio Carlos 
Arantes (PSC) afi rmou que 

quem ganha com a indicação 
de Ivonei para o instituto 
são os agricultores. Funcio-
nários do Iter acompanha-
ram a arguição.
Presenças – Deputados Luiz 
Henrique (PSDB), presidente, 
Arlen Santiago (PTB), vice, e 
Antônio Carlos Arantes (PSC).
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Deputados estarão hoje em Três Pontas

Outras proposições que dispensam o Plenário também foram aprovadas 

Guilherme Bergamini 

Ipatinga receberá audiência pública
sobre fabricação de queijo artesanal

os problemas enfrentados pelos 
produtores em decorrência da 
legislação sanitária vigente e as 
linhas de fi nanciamento dispo-
níveis para o setor. 

 Embora já tenha sido 
realizada, no dia 20 de abril, 

audiência pública das Comis-
sões de Saúde e de Política 
Agropecuária e Agroindustrial 
para discutir o mesmo tema, 
a proposição visa a ampliar a 
discussão do assunto para que 
possam ser formuladas políticas 

públicas voltadas para o tema. 
Presenças – Deputados Antô-
nio Carlos Arantes (PSC), pre-
sidente, Doutor Viana (DEM), 
Romel Anízio (PP), Rômulo 
Viegas (PSDB) e Cássio Soares 
(PRTB).

Deputados cobram apuração 
de irregularidades em sindicato

COMISSÕES

João Leite: autor do requerimento 

Marcelo Metzker 

A requerimento da depu-
tada Rosângela Reis (PV), a Co-
missão de Política Agropecuária 
e Agroindustrial deverá realizar 
audiência pública, no município 
de Ipatinga, para debater a co-
mercialização e a distribuição 
do queijo artesanal mineiro. 
Na reunião ocorrida na ALMG 
ontem, ainda foram aprovadas 
proposições que dispensam 
apreciação do Plenário.

O requerimento que so-
licita audiência pública em 
conjunto com as Comissões 
do Trabalho, da Previdência 
e da Ação Social e a de As-
suntos Municipais e Regiona-
lização deve ser realizada no 
próximo dia 28 de junho. 

A reunião visa a deba-
ter o processo de fabricação, 
comercialização e distribuição 
do queijo artesanal mineiro nas 
feiras livres do município e na 
região metropolitana do Vale do 
Aço; pretende, ainda, discutir 

A política econômica 
para o setor cafeeiro será 
debatida hoje na cidade de 
Três Pontas (Sul de Minas), 
em audiência pública que a 
Comissão de Política Agrope-
cuária e Agroindustrial da As-
sembleia Legislativa de Minas 

Gerais vai realizar durante a 
Expocafé 2011. 

A audiência será às 10 
horas, no auditório de eventos 
da Fazenda Experimental da 
Epamig, e vai abordar perspec-
tivas, gargalos, difi culdades e 
metas para o fortalecimento 

do setor, para buscar formas 
de melhorar a sustentabilida-
de do café no atual contexto 
socioeconômico ambiental. O 
requerimento é dos membros 
efetivos da comissão.

Segundo o presidente 
da comissão, deputado Antô-

nio Carlos Arantes (PSC), se-
rá discutida especialmente a 
criação, pelo Governo do Es-
tado, de um fundo de apoio 
à cafeicultura, por meio de 
projeto de lei que deverá ser 
enviado à Assembleia ainda 
este ano. 

processo eleitoral do Sindi-
cato dos Trabalhadores Ro-
doviários de Belo Horizonte, 
conforme denúncias da chapa 
de oposição, que alegam co-
ações e ameaças, registradas 
em boletins de ocorrências. O 
requerimento é do deputado 
João Leite (PSDB), presidente 
da comissão.

O outro requerimento 
cobra do chefe da Polícia Civil 
providências para a apuração 
do assassinato de Francisco 
Pedro de Almeida, conhecido 
como Chiquito, e da irmã dele, 

A Comissão de Segu-
rança Pública aprovou on-
tem dois requerimentos que 
tratam da apuração de as-
sassinato e de denúncias de 
irregularidades em processo 
eleitoral de sindicato. 

Um dos requerimentos 
é para realização de audiên-
cia pública da Comissão de 
Segurança Pública com as co-
missões de Direitos Humanos 
e do Trabalho, da Previdência 
e da Ação Social. 

O objetivo é apurar 
possíveis irregularidades no 

Geralda Januária de Jesus, no 
início de maio, na Serra do Ci-
pó. Além do assassinato, men-
ciona a ocorrência de outros 
delitos, como roubos e arrom-
bamentos, conforme corres-
pondência e abaixo-assinado 
anexados ao requerimento. A 
autoria é dos deputados João 
Leite, Cássio Soares (PRTB) e 
Luiz Henrique (PSDB).
Presenças – Participaram da 
reunião os deputados João Lei-
te (PSDB), presidente da co-
missão; Cássio Soares (PRTB) 
e Luiz Henrique (PSDB).
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Gestores fi scais do Estado reivindicam 
ampliação de prerrogativas funcionais

O presidente da ALMG, 
deputado Dinis Pinheiro 
(PSDB), recebeu, no início 
da tarde de ontem, o pre-
sidente do Sindicato dos 
Técnicos de Tributação, Fis-
calização e Arrecadação do 
Estado (Sinffaz), Paulo Cé-
sar Marques da Silva, e su-
perintendentes regionais da 
Fazenda. Estavam presentes 
também os deputados Nei-
der Moreira (PPS) e Dalmo 
Ribeiro Silva (PSDB).

Durante o encontro, 
que aconteceu no Salão No-
bre da ALMG, os deputados 
ouviram as reivindicações da 
categoria, que pretende recu-
perar prerrogativas funcionais 
que teriam sido limitadas pe-
la Lei 15.464, de 2009. Na 
manhã de ontem, antes da 
reunião, gestores fi scais rea-
lizaram uma assembleia geral 
do Sinffaz, em que discutiram 
o assunto.

Segundo os servidores, 
ao determinar exclusivamen-
te aos auditores fi scais as 
funções de lançar crédito 
tributário, aplicar penalida-
des e arrecadar tributos, a 
lei limita a atuação dos ges-
tores fi scais. Na avaliação do 
Sinffaz, se os gestores fi scais 
tivessem essas competências, 
a arrecadação do Estado seria 
mais efi ciente, diminuindo a 
sonegação de impostos e con-
tribuindo para o incremento 
da receita do Estado. Eles ar-
gumentam que, enquanto os 
gestores estão distribuídos 
por todo o Estado, em 149 
administrações fazendárias, 
os auditores fi scais estariam 
concentrados em apenas 15 
municípios mineiros.

José Arildo de Matos, 
diretor regional do Sinffaz 
em Varginha (Sul de Minas), 
explica que o Sinffaz apre-
sentou ao Governo do Estado, 
em 2009, um projeto de in-
cremento da arrecadação tri-
butária no Estado que, entre 
outros pontos, propõe como 
estratégia dotar os gestores 
fi scais com competências que 
hoje são exclusivas dos au-
ditores, como as atividades 
de tributar, fi scalizar e arre-
cadar. Os gestores reclamam 
que não está havendo avan-
ços no sentido de implemen-
tar a proposta.
Diálogo – O presidente Dinis 
Pinheiro ressaltou que o papel 
da Assembleia Legislativa é 
ouvir as reivindicações e “ten-
tar harmonizar o diálogo” en-
tre os setores da sociedade e a 
administração pública. 

O deputado propôs que 
o sindicato, junto com a As-
sembleia, realize um encontro 

Presidente e deputados receberam representantes da categoria no Salão Nobre

Guilherme Bergamini 

com o secretário de Estado da 
Fazenda, Leonardo Colombi-
ni, para que se chegue a um 
consenso.

Para o deputado Dalmo 
Ribeiro Silva (PSDB), a reivin-
dicação dos gestores é justa e 
contribui para o aumento da 
arrecadação estadual. 

O deputado Neider Mo-
reira (PPS) concordou com o 

colega e ainda ressaltou que 
outros Estados que optaram 
por esse caminho tiveram ga-
nhos signifi cativos na arreca-
dação, sem aumento de carga 
tributária.
Presenças – Deputados Dinis 
Pinheiro (PSDB), presidente 
da ALMG; Dalmo Ribeiro Sil-
va (PSDB); e Neider Moreira 
(PPS).

Servidores fi zeram manifestação no Hall das Bandeiras 

Ricardo Barbosa

FUNCIONALISMO
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ORADORES

Merenda escolar
O deputado Durval Ânge-
lo (PT) rebateu a crítica da 
deputada Liza Prado (PSB), 
feita no dia 7/6, sobre a 
troca da merenda na Escola 
Municipal José Diniz Costa 
Belém, em Contagem, denún-
cia também publicada pelo 
jornal Folha de Contagem. 
Ele mostrou uma cópia de 
e-mail enviado pelo endere-

ço eletrônico da escola, em 
que era solicitada a mudança 
no cardápio daquele dia. “Se 
este pedido foi montado, é 
outra questão”, ponderou. O 
parlamentar contestou a ido-
neidade da matéria, dizendo 
que a foto que a ilustra per-
tence a um banco de imagens 
da própria deputada. Defen-
deu que a prefeitura da ci-
dade vizinha preza pela qua-

lidade da merenda e oferece 
“alimentação escolar”, com 
cardápios mais nutritivos. Em 
aparte, a deputada Liza Prado 
lembrou o contrato entre a 
prefeitura e a Nutriplus, que 
está sendo investigada pelo 
Ministério Público. Em outro 
aparte, o deputado João Vítor 
Xavier (PRP) reconheceu os 
avanços obtidos pela prefeita 
Marília Campos.

Deputados aprovam revogação de 
pensão de ex-governadores, em 1º turno

Oposição lembrou que projeto semelhante havia sido apresentado pelo deputado Paulo Guedes 

A extinção da pensão 
vitalícia paga a ex-governa-
dores do Estado ou a seus 
dependentes foi aprovada 
pelo Plenário da ALMG em 
1º turno. O Projeto de Lei 
(PL) 4/11, do governador, 
que trata do assunto, foi 
um dos nove aprovados em 
1º turno na Reunião Ordi-
nária ontem. 

A reunião foi movimen-
tada, com vários pedidos de 
encaminhamento de votação, 
discussões longas dos proje-
tos e pedidos de verifi cação 
de votação (confi rmação do 
número de votos), terminan-
do por volta das 18 horas. 

A pensão que se pre-
tende extinguir foi criada 
pela Lei 1.654, de 1957. O 
PL 4/11 foi aprovado na for-

ma do substitutivo nº 1, que 
altera o termo “extingue” 
por “revoga”. Além disso, o 
substitutivo determina que 
o nome de benefi ciário de 
pensão vitalícia concedida a 
ex-governadores do Estado, 
suas viúvas ou fi lhos e o va-
lor correspondente ao bene-
fício poderão ser informados 
mediante requerimento fun-
damentado, apresentado por 
qualquer cidadão junto à Se-
cretaria de Estado de Plane-
jamento e Gestão (Seplag).

As emendas nºs 1 e 2 
que haviam sido apresentadas 
pelo deputado Antônio Júlio 
(PMDB) na fase de discus-
são do projeto, em Plenário, 
foram rejeitadas. A emenda 
nº 1 visava a assegurar aos 
atuais benefi ciários o direito 

à pensão tratada pela lei. A 
emenda nº 2 vedava aos be-
nefi ciários da pensão vitalícia 
de que trata a lei o acúmulo 
do benefício ao subsídio do 
cargo eletivo que ocupar.

O PL 4/11 segue agora 
para a Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira e Orçamentária 
para receber parecer de 2º tur-
no, antes de voltar ao Plenário 
para a segunda votação.
Discussão – Antes da vota-
ção do projeto, deputados 
do Bloco Minas Sem Censura, 
que faz oposição ao Gover-
no Estadual, afi rmaram que 
iriam votar favoravelmente 
ao projeto. No entanto, os 
deputados ressaltaram que 
projeto com conteúdo seme-
lhante havia sido apresenta-
do na Assembleia primeira-

mente pelo deputado Paulo 
Guedes (PT). 

Os parlamentares disse-
ram que o bloco de oposição 
iria obstruir a votação de pro-
jetos do Executivo “até que 
o governador se dispusesse a 
negociar de forma clara e ob-
jetiva com os professores em 
greve pela implantação do pi-
so nacional”.

Em resposta, o depu-
tado Carlos Mosconi (PSDB) 
disse que toda a pauta de 
reivindicação dos servidores 
da Fhemig, que estiveram em 
greve este ano, foi acatada 
pelo governador, o que de-
monstraria a boa vontade de 
Anastasia para o diálogo com 
os trabalhadores do Estado.
Vacinas – Também foi apro-
vado o PL 196/11, do de-
putado Elismar Prado (PT) 
que, na forma original, tor-
na obrigatória a apresenta-
ção de Cadernetas de Saúde 
da Criança ou do Cartão da 
Criança no ato de inscrição 
de crianças em creches, es-
colas maternais e jardins de 
infância do Estado. 

De acordo com o texto 
aprovado, na forma do substi-
tutivo nº 2, o projeto passa a 
facultar às escolas a solicita-
ção do cartão ou da caderneta 
no momento da matrícula dos 
alunos com até 10 anos de 
idade, bem como a orientação 
dos pais sobre a importância 
de manter esses documen-
tos atualizados e observar 
o calendário de vacinação. 
Íntegra na internet

Willian Dias 

PLENÁRIO
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Requerimento 221/11
Da Comissão de Direitos Humanos, que solicita seja encaminhado ao se-
cretário 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 período de 2005 a 2010

Requerimento 254/11 
Da Comissão de Defesa do Consumidor, que solicita seja encaminhado 
ao governador 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 che-
fe da Polícia Civil e ao Comandante-Geral da PM 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

Requerimento 299/11
Do deputado Celinho do Sinttrocel, que solicita seja encaminhado 
ao presidente da Cemig pedido de informações sobre as quedas de 
fornecimento de energia elétrica em Coronel Fabriciano

Requerimento 307/11
Do deputado Marques Abreu, que solicita seja encaminhado à Secreta-
ria de Esportes pedido de informações sobre os recursos, 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 meses

Requerimento 312/11
Do deputado Rogério Correia, que solicita seja encaminhado à Secretaria 
de Desenvolvimento Social pedido de informações sobre o Convênio de 
Cooperação Financeira nº 5/11, 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 Poupança 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 
Cooperação Técnica nº 1/11, 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 que menciona, sobre o 
ingresso do Delegado 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

PL 328/11
Do deputado Sargento Rodrigues, que acrescenta artigo à Lei 14.184, 
de 31 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o processo administrativo 
da administração pública estadual. Discussão em 1º turno

PL 717/11 
Do TCE, que altera a estrutura de cargos de direção e assessoramento 
do Tribunal e dá outras providências. Discussão em 1º turno

PL 823/11
Do governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Itueta o imóvel que especifi ca. Discussão em 1º turno

ORDEM DO DIA

ORADORES

Rede elétrica
O deputado Pompilio Canavez 
(PT) contou que a situação 
preocupante da rede elétri-
ca da Cemig e a urgência da 
modernização do sistema fo-
ram constatadas em visita da 
Comissão de Minas e Energia 
a vários pontos de Belo Hori-
zonte, na última segunda-feira 
(13). Ele destacou que, com a 
tempestade de quinta-feira 

(9), 580 mil clientes fi caram 
no escuro. “Ficamos estarre-
cidos com a demora no resta-
belecimento da energia na ca-
pital”, afi rmou. Em apartes, a 
deputada Liza Prado (PSB) de-
fendeu o afastamento do pre-
sidente da Cemig e disse que 
os lucros da empresa não são 
revertidos para a população. 
Para o deputado Paulo Gue-
des (PT), a Cemig deve voltar 

sua atenção para a população 
e não para os investidores. O 
deputado Rogério Correia (PT) 
criticou a empresa por res-
ponsabilizar o temporal pelo 
mal atendimento. O deputado 
Gustavo Valadares (DEM) de-
fendeu a empresa, alegando 
que a população reconhece a 
qualidade do serviço prestado 
pela Cemig, embora saiba que 
é possível aperfeiçoá-la.

Educação
Os trabalhos da Comissão de 
Educação foram destacados pelo 
deputado Bosco (PTdoB), que 
preside a comissão na ALMG. 
Ele destacou a importância do 
debate público sobre educação 
profi ssional e tecnológica, uma 
vez que o Estado tem se desen-
volvido no campo econômico e 
não há mão de obra qualifi cada 

para as vagas abertas. Outro 
evento citado pelo parlamentar, 
que ocorreu na Assembleia, foi 
o Seminário da Comissão Espe-
cial da Câmara dos Deputados 
criada para analisar o Plano 
Nacional de Educação (PNE). 
Bosco afi rmou que as contribui-
ções de Minas poderão ajudar a 
aperfeiçoar o projeto. Em apar-
te, o deputado Duilio de Castro 

(PMN) falou da necessidade de 
valorização dos servidores da 
Educação. O deputado Bosco 
também fez apelo aos professo-
res que estão em greve, dizendo 
que o Governo do Estado está 
aberto ao diálogo e que o movi-
mento seria desnecessário nes-
te momento. “É preciso usufruir 
e valorizar esse canal aberto de 
diálogo”, ponderou.

Rio Doce
O deputado Hélio Gomes (PSL) 
defendeu causas que julga ur-
gentes para o desenvolvimento 
da região do Vale do Rio Doce. 
Afi rmou que vai trabalhar pela 
duplicação da BR-381, que fa-
cilitará o escoamento da produ-
ção e a instalação de novas em-
presas. Também defendeu a ex-
tensão do gasoduto do Vale do 

Aço até Valadares para viabilizar 
a implantação de projetos e in-
dústrias. “Essas são medidas ur-
gentes para o desenvolvimento 
da nossa região”, afi rmou. Ele 
citou estudo da Fundação Getú-
lio Vargas que aponta a possibi-
lidade de o Brasil chegar a ser a 
quinta economia do mundo até 
2016. O deputado falou que irá 
protocolar na Casa um pedido 

de audiência pública para dis-
cutir a necessidade de inclusão 
da microrregião de Valadares e 
Aimorés na região de abrangên-
cia do Idene. Fizeram apartes 
elogiosos os deputados Rômulo 
Viegas (PSDB), Gustavo Corrêa 
(DEM), Duilio de Castro (PMN), 
Bonifácio Mourão (PSDB), Bos-
co (PTdoB), João Vítor Xavier 
(PRP) e Liza Prado (PSB).
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9 horas
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – debater a violação de 

direitos humanos dos moradores das comunidades Vila da Paz, Vila 
São José e Vila da Luz, todas localizadas no entorno do Anel Rodovi-
ário desta Capital e que se encontram em risco iminente de remoção, 
em virtude de obras na rodovia. Convidados: vice-prefeito de Belo 
Horizonte, Roberto de Carvalho; procurador da República em Minas 
Gerais, Edmundo Antônio Dias Netto Júnior; secretária nacional de 
Habitação, Inês da Silva Magalhães; Superintendente do Ministério 
do Orçamento e Gestão – Secretaria do Patrimônio da União em Minas 
Gerais, Rogério Veiga Aranha; diretor--geral do Dnit, Luiz Antonio 
Pagot; coordenador do Dnit – 6º Unidade de Infraestrutura Terrestre, 
Sebastião de Abreu Ferreira; diretor-presidente da Urbel, Claudius Vi-
nicius Leite Pereira; promotora de Justiça, Cláudia Ferreira de Souza; 
defensor público-geral do Estado, Gustavo Corgosinho; vereadoras de 
Belo Horizonte Maria Lúcia Scarpelli e Neusinha Santos. Requerimen-
to: deputado Durval Ângelo 

• Reunião Conjunta das comissões de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável e Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo 
(Três Marias) – discutir a implantação de um Programa Estadual 
de Incentivo ao Turismo da Pesca Esportiva. Convidados: prefei-
to de Três Marias, Adair Divino da Silva; presidente da Câmara de 
Três Marias, Luiz Nascimento Gaia; secretário de Estado de Turismo, 
Agostinho Patrus Filho; secretário de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, Adriano Magalhães Chaves; almiran-
te e vice-comandante do 2º Distrito Naval, Carlos Autran Oliveira 
Amaral; tenente da Polícia Militar de Minas Gerais e comandante 
da 226ª Cia., Waldeci Custódio da Luz; presidente da Federação 
de Pescadores de Minas Gerais, Valentin Quintino da Rocha; pre-
sidente da Federação Brasileira de Pesca Esportiva e presidente da 
Associação do Meio Ambiente(Amar), Regional Patrocínio, Neudom 
Veloso; diretor de Comunicação da Associação de Pesca Esportiva e 
Consciência ambiental de Uberlândia (Aspesca), Marlúcio Ferreira. 
Requerimento: deputado Tenente Lúcio

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho III) 

– discutir a situação de distritos de municípios mineiros que alegam 
não receber assistência da Fundação Nacional de Saúde (Funasa). 
Convidados: presidente da Associação Mineira de Municípios, Ângelo 
José Roncalli de Freitas; superintendente da Funasa, Ronaldo Cer-
queira Lima; médico nefrologista Lermino Pimenta. Requerimento: 
deputado João Leite

• Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial (Três Pontas) 
– discutir a política econômica para o setor cafeeiro, bem como 
suas perspectivas, gargalos, dificuldades e metas de fortalecimento 
do setor, visando a melhorar a sustentabilidade do café no atual 
contexto socioeconômico ambiental. Convidados: secretário de Es-
tado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Elmiro Nascimento; 
secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas e presidente 

da Cooperativa Regional dos Cafeicultores de São Sebastião do Pa-
raíso (Cooparaíso), Carlos Melles; presidente do Conselho Nacional 
do Café, Gilson José Ximenes Abreu; presidente da Emater, Maurílio 
Soares Guimarães; presidente da Epamig, Antônio Lima Bandeira; 
professor da Ufla – departamento de Agricultura – e coordenador 
Institucional do Consórcio Pesquisa Café pela Ufla, Rubens José 
Guimarães; presidente da Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de 
Três Pontas (Cocatrel), Francisco Miranda de Figueiredo Filho; pre-
sidente da Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda 
(Cooxupé), Carlos Alberto Paulino da Costa; diretor--presidente da 
Fundação Procafé, José Edgard Pinto Paiva; gerente do Polo de Ex-
celência do Café, Edinaldo José Abrahão. Requerimento: deputados 
Antônio Carlos Arantes, Fabiano Tolentino, Romel Anízio, Doutor 
Viana e Rômulo Viegas

• Educação para a Cidadania – visita de alunos dos 1º e 2º anos do Ensino 
Médio do Colégio Estadual Central, do bairro de Lourdes

11 horas
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho IV) – discussão e votação de 

proposições que dispensam o Plenário
13 horas

• Cessão do Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira para manifes-
tação do Sind-UTE/MG.

14h30
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho IV) – debater as ações sobre 

a exploração de gás natural na Bacia do Rio São Francisco em Minas 
Gerais. Convidados: diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis, Haroldo Borges Rodrigues Lima; pre-
sidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli de Azevedo; secretária de 
Estado de Desenvolvimento Econômico, Dorothea Fonseca Furquim 
Werneck; secretário de Estado de Desenvolvimento dos Vales do Je-
quitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas, Gil Pereira; presiden-
te da Companhia de Gás de Minas Gerais, Fuad Jorge Noman Filho; 
presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas 
Gerais, Oswaldo Borges da Costa Filho; presidente da Federação das 
Industrias do Estado de Minas Gerais; Levínio da Cunha Castilho, Pre-
sidente da Brain Tecnologia Ltda, Olavo Machado Júnior; presidente 
da Fundação Genival Tourinho, Mário Genival Tourinho; presidente da 
Associação dos Municípios do Médio São Francisco, Reinaldo Landulfo 
Teixeira; presidente da Associação dos Municípios da Área Mineira 
da (Sudene), Valmir Morais de Sá; padre e prefeito de Buritizeiro, 
Salvador Raimundo Fernandes; presidente da Associação de Câmaras 
e Vereadores da Área Mineira da Sudene, Sebastião Alves dos Santos. 
Requerimento: deputados Arlen Santiago e Luiz Henrique

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

20 horas
• Reunião Especial em comemoração dos 100 anos do Grêmio Espanhol 

de Socorros Mútuos e Instrução (Plenário) – Requerimento: deputado 
Inácio Franco

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

Poder

 7h30 Repórter Assembleia

 8h Mundo Político

 8h30 Panorama (ao vivo) – Leishmaniose

 9h Assembleia ao Vivo – Comissões 

 12h Assembleia Debate – Dívidas dos Estados com a União 

 13h Mundo Político

 13h30 Parlamento Jovem no Intervalo – Módulo III

 13h45 Visão Parlamentar (ao vivo)

 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 

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

Poder

 19h Panorama – Leishmaniose

 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 Especial: Comemoração dos 100 

anos do Grêmio Espanhol de Socorros Mútuos e Instrução 

 21h Sala de Imprensa (inédito) – O sono 

 22h Repórter Assembleia 

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

sobre a movimentação política no País

 23h Plenário (reprise)

 1h Panorama – Leishmaniose

 1h30 Repórter Assembleia

 2h Fórum Democrático – Painel “Assistência Social”

 5h30 Zás – Cia. de Dança Inspiración Flamenca 

 6h Brasil Eleitor

TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE


