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Iniciada em Juiz de Fora interiorização 
de fórum sobre segurança nas escolas

 Juiz de Fora (Zona da 
Mata) abriu ontem o primeiro 
da série de encontros regio-
nais do Fórum Técnico Segu-
rança nas Escolas – por uma 
Cultura de Paz. A promoção 
das Comissões de Segurança 
e de Educação da Assembleia 
de Minas pretende aprofun-
dar a discussão dos proble-
mas enfrentados por alunos 
e professores, decorrentes da 
violência dentro e fora do am-
biente escolar. 

Em Juiz de Fora, a ca-
pacitação e a valorização dos 
profi ssionais da educação, 
com a implantação do piso 
nacional para os servidores e 
o aumento do percentual or-
çamentário investido na área 
foram algumas das principais 
propostas apresentadas. 
Páginas 9 e 10

Recebido projeto
sobre doação
à Petrobras

O governador Antonio 
Anastasia encaminhou à As-
sembleia projeto de lei (PL) au-
torizando doação de imóvel do 
Estado à Petrobras, para a insta-
lação de uma fábrica de amônia 
em Uberaba (Triângulo Mineiro). 
A mensagem foi recebida ontem 
no Plenário. O projeto, que re-
cebeu o número 2.088/11, será 
encaminhado para análise das 
Comissões de Constituição e 
Justiça e de Fiscalização Finan-
ceira e Orçamentária. Página 10

Usiminas garante que vai investir 
na unidade de Ipatinga 

O presidente da Usi-
minas, Wilson Nélio Brumer, 
anunciou ontem, na ALMG, 
que a empresa vai continuar in-
vestindo na unidade de Ipa-
tinga, no Vale do Aço, e, para 
este ano, a projeção é de cer-

 Deputados indicaram  pontos que poderiam potencializar o trabalho da empresa no Vale do Aço

Guilherme Bergamini

 Alair Vieira 

 Participantes pediram mais valorização dos profi ssionais da educação

ca de R$1 bilhão. Ele partici-
pou de audiência da Comissão 
de Turismo, Indústria, Comér-
cio e Cooperativismo. 

A audiência foi requeri-
da pelo deputado Luiz Carlos 
Miranda (PDT), para debater o 

futuro da empresa no Estado. 
Ele manifestou preocupação 
em relação aos investimentos 
na unidade de Ipatinga e afi r-
mou que melhorias e recursos 
teriam sido prometidos e espe-
rados pela população. Página 3

Deputados 
defendem 

projeto 

Plug Minas
Página 5
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Projeto quer instalar câmeras de
segurança em escolas públicas

A Comissão de Cons-
tituição e Justiça aprovou, 
ontem, parecer sobre o Pro-
jeto de Lei (PL) 1.112/11, do 
deputado Leonardo Moreira 
(PSDB), que dispõe sobre a 
instalação de câmera de ví-
deo nas escolas da rede pú-
blica de ensino, localizadas 
em áreas com índices de cri-
minalidade reconhecidamente 
elevados. O relator, deputado 
Bruno Siqueira (PMDB), opi-
nou pela constitucionalidade 

da matéria na forma do subs-
titutivo nº 1 que apresentou.

De acordo com o pro-
jeto, o equipamento deverá 
funcionar ininterruptamente, 
devendo as imagens captadas 
serem gravadas em fi tas mag-
néticas. Essas fi tas deverão 
ser separadas por data de fi l-
magem e mantidas em arquivo 
por um prazo de até 30 dias. 

O substitutivo faz ade-
quações ao texto ao afi rmar 
que fi ca obrigatória a insta-

lação de sistema de monito-
ramento eletrônico com cap-
tação e gravação de imagens 
nas referidas escolas da rede 
pública de ensino do Estado.
IPVA – Aprovado também 
parecer pela constitucionali-
dade do PL 330/11, do depu-
tado Elismar Prado (PT), que 
dispõe sobre o Imposto sobre 
a Propriedade de Veículos Au-
tomotores (IPVA). 

O inciso VIII do artigo 
3º desobriga o proprietário de 
veículo roubado de pagar o 
IPVA no período entre a data 
da ocorrência do roubo e o dia 
de sua recuperação. A propos-
ta determina que o dono fi que 
isento também dos custos 
com remoção, reboque e esta-
dia do veículo durante 30 dias 
contados da comunicação ao 
proprietário sobre a recupera-
ção do veículo.

O projeto recebeu o 
substitutivo nº 1, que acres-
centa o parágrafo 7º ao arti-
go 3º da Lei 14.937, de 2003.

O substitutivo, do rela-
tor, deputado Luiz Henrique 
(PSDB), troca a possibilidade 

de isenção pela hipótese de 
não incidência dessas taxas, 
seguindo a linha adotada por 
alguns tribunais no sentido 
de garantir que elas não se-
rão cobradas algum dia. Além 
disso, o novo texto corrige a 
técnica legislativa.
Taxa em eventos – O PL 
25/11, do deputado Elismar 
Prado, recebeu parece pela 
legalidade na forma original. 
O projeto isenta os organiza-
dores de eventos recreativos 
ou de esporte amador do pa-
gamento da taxa de segurança 
pública. A proposição altera a 
redação do inciso VI do artigo 
114 da Lei 6.763, de 1975. 

Segundo o autor, a lei, 
da forma como é hoje, isenta 
da taxa apenas os eventos es-
portivos ofi ciais. Por não pro-
por a respectiva compensa-
ção da receita, para não ferir 
os princípios da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (LRF), 
Elismar Prado propõe que, se 
aprovada, a lei entre em vigor 
apenas no próximo exercício 
fi nanceiro. O relator foi o de-
putado Luiz Henrique (PSDB).

Proposição amplia obrigação de uso de desfi brilador 
Também recebeu pa-

recer pela legalidade o PL 
380/11, do deputado Célio 
Moreira (PSDB), que amplia 
os locais obrigados a mante-
rem um aparelho desfi brilador 
cardíaco previstos pela Lei 
15.778, de 2005. 

Pela proposição origi-
nal, que acrescenta os incisos 
V, VI e VII ao artigo 1º da lei, 
os novos locais são: estações 
rodoviárias e ferroviárias, 
centros comerciais, estádios 
e ginásios esportivos, aca-
demias de ginástica, hotéis 
e clubes (inciso V); locais de 
trabalho com número igual ou 
superior a cem funcionários 
ou que estejam localizados 
no perímetro urbano (VI); e 
locais com aglomeração ou 
circulação diária igual ou su-
perior a 1.500 pessoas (VII).

No parecer da comis-
são, o relator, deputado Luiz 
Henrique, acatou proposta de 
emenda do deputado Gilberto 
Abramo (PRB), que suprime 
o inciso VII proposto pelo 
autor do projeto. O parecer 
lembra que todos os estabe-
lecimentos listados no PL fo-
ram vetados pelo governador 
quando da apreciação da Pro-
posição de Lei 16.682, trans-
formada na Lei 15.778, que 
o projeto do deputado Célio 
Moreira pretende alterar.
Atendimento – A CCJ emitiu 
parecer pela legalidade, na 
forma do substitutivo nº 1, 
do PL 391/11, do deputado 
Alencar da Silveira Jr. (PDT). 
O projeto obriga os planos de 
saúde no Estado a manterem 
em funcionamento um centro 
de atendimento em todos os 

hospitais privados em que 
prestam serviços, com funcio-
namento 24 horas, para ana-
lisarem imediatamente os pe-
didos de autorizações para os 
diversos tratamentos médicos 
e hospitalares. O substituti-
vo do relator, deputado Luiz 
Henrique, ajusta a proposição 
à técnica legislativa e esten-
de a determinação para as 
operadoras de seguros priva-
dos de assistência à saúde.

O PL 392/11, também 
de Alencar da Silveira Jr., re-
cebeu parecer pela legalida-
de na forma do substitutivo 
nº 1. Pelo projeto, hospitais 
e clínicas que atendam por 
planos de saúde fi cam proi-
bidos de exigir dos usuários 
caução ou depósito de qual-
quer natureza antes de pres-
tarem os serviços. 

Em seu parecer, o re-
lator, deputado Luiz Henri-
que, lembrou a vigência da 
Lei 14.790, de 2003, que 
proíbe a exigência de depó-
sito prévio para internação, 
em situação de urgência e 
emergência, nos hospitais 
da rede privada. Por não 
fazer alusão às atividades 
das operadoras de planos 
de saúde, ele apresentou 
o substitutivo nº 1, que 
ao retirar da ementa a ex-
pressão “em situação de ur-
gência e emergência”, con-
templa o objetivo do autor. 
Íntegra na internet 
Presenças – Deputados Se-
bastião Costa (PPS), presi-
dente; Cássio Soares (PRTB); 
Delvito Alves (PTB); Luiz 
Henrique (PSDB); e Sargento 
Rodrigues (PDT).

Dia de muito trabalho na CCJ. Dezenas de projetos foram analisados

Wilian Dias 
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Presidente da Usiminas garante
mais investimentos em Ipatinga

A Usiminas vai continuar 
investindo na unidade de Ipa-
tinga, no Vale do Aço, e, para 
este ano, a projeção é de cer-
ca de R$1 bilhão. Foi o que 
garantiu o presidente da em-
presa, Wilson Nélio Brumer, 
em audiência pública da Co-
missão de Turismo, Indústria, 
Comércio e Cooperativismo, 
na manhã de ontem.

A audiência foi requeri-
da pelo deputado Luiz Carlos 
Miranda (PDT), para debater o 
futuro da empresa no Estado. 
Ele manifestou preocupação 
em relação aos investimentos 
na unidade de Ipatinga e afi r-
mou que melhorias e recursos 
teriam sido prometidos e es-
perados pela população, co-
mo a construção de um novo 
aeroporto em Ipatinga e uma 
fábrica em Santana do Paraí-
so, o que não aconteceu. 

O presidente da Usimi-
nas, Wilson Brumer, explicou 
que a empresa não teria in-
teresse em ser proprietária do 
aeroporto que seria construí-
do na região e que o projeto 
para nova unidade em Santa-
na do Paraíso foi considerado 
inviável. Ele detalhou os in-
vestimentos feitos pela em-
presa no município em 2010, 
como a construção de nova 
coqueria, no valor de R$ 700 
milhões, e de mecanismos de 
galvanização, que custaram 
R$ 914 milhões. A planta 
de Ipatinga também passará 
por melhorias, orçadas em R$ 
3 bilhões. A empresa gera, 
atualmente, cerca de 18 mil 
empregos diretos e indiretos. 

Brumer comentou, ain-
da, que o setor siderúrgico 
enfrenta difi culdades no País, 
que seriam causadas pela alta 
carga de juros e pelos encar-
gos sociais, pelos problemas 
na infraestrutura e pelo ex-
cesso de burocracia. Segundo 
ele, esses obstáculos fazem 
com que o Brasil seja o 6º no 
ranking mundial de competiti-
vidade no setor, que representa 
16% do Produto Interno Bruto 
(PIB), o mesmo valor apresen-

tado na década de 1950. “Isso 
signifi ca que a indústria siderúr-
gica vem perdendo espaço na 
economia brasileira”, analisou.

O vereador de Ipatin-
ga, Roberto Carlos Muniz 
(PV), pediu mais empenho 
da Usiminas na preservação 
da qualidade de vida das co-
munidades. Segundo ele, a 
população reclamaria de pó 
escuro expelido pela fábrica. 
Entretanto, o presidente re-
forçou que a empresa desen-
volve ações de preservação 
ambiental, como replantio de 
vegetação e criação de poma-
res, e está em conformidade 
com as normas de produção.
Resultados – O representan-
te da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico 
(Sede), Eduardo Carlos Jar-
dim, reconheceu o trabalho 
da Usiminas para o Estado e 
afi rmou que a estrutura rodo-
viária e os serviços de energia 
e comunicação estão sendo 
aprimorados em Minas para 
contribuir com o desenvolvi-
mento das indústrias. 

Já o secretário munici-
pal de Desenvolvimento Eco-
nômico de Ipatinga, Marco 
Aurélio de Sena, afi rmou que 
a empresa colabora com o 
crescimento do Vale do Aço e 
pediu que o Governo do Esta-
do invista em capacitação pa-
ra mão de obra especializada 
em serviços metal-mecânicos. 

Elogios – O presidente da 
comissão, deputado Tenen-
te Lúcio (PDT), salientou 
o compromisso da empre-
sa com o desenvolvimento 
do chamado Vale do Aço e 
afi rmou que o esforço de 
funcionários, parlamentares, 
governos e comunidade é im-
portante para garantir a me-
lhoria das ações da Usiminas.

Os deputados que par-
ticiparam da audiência con-
cordaram que o papel da 
Usiminas é fundamental para 
Ipatinga e indicaram alguns 
pontos que poderiam ser me-
lhorados para potencializar o 
trabalho da empresa. 

O deputado Bonifácio 
Mourão (PSDB) pediu agilida-
de na duplicação da BR-381, 
para facilitar o escoamento 
da produção. O deputado 
Ivair Nogueira (PMDB) criti-
cou a chamada guerra fi scal 
e afi rmou que o Estado foi 
um dos mais prejudicados 
com a prática.   

A deputada Rosângela 
Reis (PV) pediu mais investi-
mentos do poder público para 
a melhoria da educação e da 
saúde na região, como a im-
plantação de uma universida-
de pública e a construção de 
um hospital regional. 

O vice-presidente da 
comissão, Dalmo Ribeiro Sil-
va (PSDB), e os parlamenta-
res Rômulo Viegas (PSDB), 

Ulisses Gomes (PT), Gustavo 
Corrêa (DEM), Doutor Viana 
(DEM) e Luiz Henrique (PSDB) 
elogiaram a postura da Usimi-
nas na geração de empregos 
e renda, conjugados com as-
pectos sociais e ambientais. 
Presenças – Deputados Te-
nente Lúcio (PDT), presi-
dente; Dalmo Ribeiro Silva 
(PSDB), vice; Rômulo Viegas 
(PSDB); Ulisses Gomes (PT); 
Luiz Carlos Miranda (PDT); 
Bonifácio Mourão (PSDB); 
José Henrique (PMDB); Gus-
tavo Corrêa (DEM); Zé Maia 
(PSDB); João Vítor Xavier 
(PRP); Doutor Viana (DEM); 
Ivair Nogueira (PMDB); e Luiz 
Henrique (PSDB); e deputada 
Rosângela Reis (PV). Além dos 
convidados citados, participou 
o presidente da Associação dos 
Municípios da Microrregião do 
Vale do Aço (AMVA), José Euler. 

Para deputados, Usiminas é de fundamental importância para Ipatinga 

 Brumer: melhorias na planta

Alair Vieira

Alair Vieira
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Compromisso prevê rede sanitária
 completa em Nova Lima em 4 anos

Implementar um siste-
ma de esgoto completo em 
Nova Lima em um prazo de 48 
meses. É o que prevê o termo 
de ajustamento de conduta 
(TAC) assinado em abril de 
2011 pela Prefeitura de Nova 
Lima e pelo Ministério Públi-
co, que foi anunciado ontem, 
durante audiência pública 
promovida pela Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável. 

Ao falar sobre a viabi-
lidade do acordo, o prefeito 
Carlos Roberto Rodrigues, 
defendeu a  concessão dos 
serviços de tratamento de 
esgoto à Copasa, para que o 
prazo estabelecido possa ser 
efetivamente cumprido. 

Segundo ele, apesar de 
o município contar com boa 
arrecadação, seria impos-
sível, apenas com recursos 
próprios, concluir o acordo 
no tempo estabelecido, ten-
do em vista que a prefeitura 
tem outras obrigações. “De-
fendemos a concessão à Co-
pasa para que ela faça a  rede 
de esgoto no tempo que nos 
interessa. Em caso contrá-
rio, gastaríamos de 20 a 30 
anos”, afi rmou.

De acordo com Rodri-
gues, a parceria com a Copa-
sa dependeria de um plano de 
saneamento, a ser concluído 
em até três meses, que seria 
enviado à Câmara Municipal 
de Nova Lima, juntamente 
com um projeto de lei que 
autorizaria a concessão.

O prefeito lembrou 
ainda que o município trata 
atualmente apenas 13% do 
seu esgoto, situação que, 
na sua avaliação, seria fruto 
da falta de investimentos na 
área. Segundo ele, até 2005 
a cidade não contava com 
nenhum sistema de trata-
mento de esgoto. 

Pelos dados apresen-
tados por Rodrigues, Nova 
Lima já possui hoje mais de 
60 mil metros de rede de es-
goto de tratamento sanitário 
instalados nos bairros Jardim 

Canadá e Vale do Sol, além de 
duas estações de tratamento 
de esgoto em funcionamento 
e uma terceira que está em 
processo de licitação.
Negligência – Na avaliação 
da promotora de Justiça An-
dressa de Oliveira Lanchotti, 
a defi ciência nos investimen-
tos em saneamento básico 
são resultado da negligência 
no município. Ao falar sobre 
o grande número de empre-
endimentos imobiliários na 
região, ela classifi cou o uso 
e a ocupação do solo nessas 
áreas como permissivas, uma 
vez que os efeitos e as conse-
quências ambientais não são 
devidamente avaliados e as 
licenças ambientais são qua-
se sempre emitidas.

Ao destacar a importân-
cia do termo de ajustamento 
de conduta fi rmado, ela es-
clareceu que o não cumpri-
mento do prazo estabelecido 
poderia gerar a aplicação de 
multas diárias à prefeitura.
  O superintendente de Servi-
ços e Tratamento de Efl uentes 
da Copasa, Eugênio Álvares 
da Lima e Silva, garantiu, ao 
ser questionado por um mo-
rador de Nova Lima, que se a 
empresa ganhar a concessão 
do serviço de tratamento do 
esgoto, terá condições de 
cumprir o prazo de 48 meses. 
Regularização – O gerente 
de Resíduos Sólidos Urbanos 
da Feam, Francisco Pinto da 
Fonseca, informou que Nova 
Lima já foi autuada por não 
ter cumprido a Deliberação 
Normativa 96 do Copam, de 
2006, que convoca os muni-
cípios para a regularização de 
seus sistemas de tratamento 
de esgoto, por meio do licen-
ciamento ambiental. Segundo 
ele, os prazos inicialmente 
estabelecidos já foram pror-
rogados por outra norma, a 
Deliberação 128, de 2008. 

Na avaliação de Fon-
seca, a principal atuação 
da Feam nessa questão se-
ria buscar parcerias com os 
municípios para que eles 

entendam a importância e 
cumpram as determinações 
legais de licenciamento. 
Planejamento – A diretora 
de Cidades do Instituto dos 
Arquitetos do Brasil (IAB), 
Maria Auxiliadora Alvarenga, 
defendeu que a questão sa-
nitária de Nova Lima seja re-
solvida a partir de uma pers-
pectiva de sustentabilidade. 
Para ela, o planejamento 
urbano e o investimento em 
novas tecnologias seriam es-
senciais para sanar a ocupa-
ção desordenada do espaço 
urbano e seus impactos am-
bientais, de forma a adotar 
uma postura preventiva e 
não apenas curativa. 

A deputada Luzia Fer-
reira (PPS) também enfatizou 
a necessidade de planejamen-
to metropolitano de Nova 
Lima como forma de garantir 
a preservação ambiental de 
uma área que, segundo ela, é 
importante por suas nascen-
tes, córregos e reservas fl o-
restais. Ela também destacou 
o problema da mobilidade ur-

bana como outra consequên-
cia da ocupação e da expan-
são sem planejamento.

O deputado Délio Ma-
lheiros, por sua vez, conside-
rou que Nova Lima, apesar de 
contar com duas estações de 
esgoto e 170 mil quilômetros 
de redes coletoras, ainda pos-
sui uma estrutura insufi ciente 
para atender a população.
Presenças – Deputados Du-
arte Bechir (PMN); Délio Ma-
lheiros (PV); e a deputada 
Luzia Ferreira (PPS).

Reunião discutiu impacto causado pela captação de esgoto defi ciente

 Eugênio: prazo será cumprido

Willian Dias 

Willian Dias
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Deputados defendem expansão
de atendimento do projeto Plug Minas

A expansão do proje-
to do Executivo, Plug Minas 
– Centro de Formação e Ex-
perimentação Digital – para 
outras regiões do Estado e o 
aumento do número de jovens 
atendidos na Região Metropo-
litana de Belo Horizonte foram 
defendidos pelos deputados 
da Comissão de Esporte, Lazer 
e Juventude. Eles visitaram 
ontem a sede do projeto, lo-
calizada em um terreno de 70 
mil m², onde funcionava a an-
tiga Febem, no bairro Horto, 
em Belo Horizonte.

O Plug Minas oferece 
formação para jovens de 14 a 
24 anos, que estudam ou se 
formaram na rede pública de 
ensino da Região Metropoli-
tana de Belo Horizonte, nas 
áreas de criação de jogos di-
gitais, e-commerce, fotogra-
fi a, teatro, circo, entre ou-
tras. De acordo com a gerente 
executiva do Plug Minas, 
Adriana Barbosa, com dois 
anos de existência, o proje-
to já atendeu mais de 15 mil 
jovens, nos sete núcleos hoje 
existentes. Atualmente, cerca 
de 1.500 jovens estão inscri-
tos nos cursos de formação.

Participaram da visita 
os deputados Marques Abreu 
(PTB), presidente da comissão e 
um dos autores do requerimen-
to; Tadeu Martins Leite (PMDB), 
vice-presidente; e Adelmo Car-
neiro Leão (PT), autor do re-
querimento. Também é autor 
do requerimento para a visita 
o deputado Fabiano Toletino 

(PRTB). Após conhecer as ins-
talações do projeto, Marques 
Abreu elogiou o Plug Minas e 
defendeu a sua expansão para 
todo o Estado. “Fiquei maravi-
lhado com o que vimos aqui. 
É um projeto importante, que 
está melhorando a vida do jo-
vem”, considerou.

O deputado Adelmo 
Carneiro Leão defendeu que 
o aumento do número de nú-
cleos, possibilitando a parti-
cipação de um maior número 
de jovens. “É um espaço mui-
to positivo que deve ser mul-
tiplicado”, considerou. Já o 
deputado Tadeu Martins Leite 

destacou o fato de o projeto 
ter sido construído no local da 
antiga Febem. “É impressio-
nante a transformação do lo-
cal. Os jovens que participam 
do Plug Minas contam com um 
espaço agradável e muito bem 
estruturado para o desenvolvi-
mento das atividades”, disse.
Parcerias – A gerente exe-
cutiva do projeto, Adriana 
Barbosa, explicou que o Plug 
Minas é coordenado pelo Exe-
cutivo, em parceria com a Os-
cip Instituto Cultural Sérgio 
Magnani, conta com o apoio 
fi nanceiro de empresas e insti-
tuições privadas e com o apoio 

de ONGs para a execução das 
atividades. “O nosso objetivo 
é propiciar aos jovens o de-
senvolvimento de competên-
cias para lidar com os mais va-
riados aspectos da tecnologia 
e da cultura digital”, afi rmou.

A superintendente do 
projeto, Hannah Drumond, con-
tou que para entrar no Plug Mi-
nas os jovens participam de um 
processo seletivo. Segundo ela, 
a procura é grande e os jovens 
que não são selecionados para 
os cursos de formação, muitas 
vezes, são chamados para ofi ci-
nas, palestras e workshops que 
são oferecidos ao longo do ano.

Jovens têm mudanças de comportamento
O subsecretário da Ju-

ventude, Gabriel Azevedo, falou 
sobre os resultados obtidos pelo 
projeto. Segundo ele, é possível 
perceber uma transformação no 
comportamento dos jovens ins-
critos no Plug Minas. “O jovem, 
que muitas vezes estava sem 
perspectiva, desanimado, passa 
a ser protagonista, conhecedor 
de suas possibilidades e dono 
de sua vida”, afi rmou.

Gabriel Azevedo expli-
cou que há relatos em que os 
jovens modifi cam suas relações 
com os pais, diminuindo a vio-
lência doméstica ou até mesmo 
incentivando-os a voltar a estu-
dar. A gerente executiva do pro-
jeto, Adriana Barbosa, afi rmou 
que, após concluírem os cursos, 
vários jovens retornam ao Plug 
Minas com o objetivo de relatar 
as conquistas obtidas. 

O deputado Adelmo Car-
neiro Leão defendeu que o 
Executivo realize um controle 
sistemático dos resultados 
obtidos pelo Plug Minas. Pa-
ra ele, o acompanhamento 
dos jovens após a formatu-
ra é importante para ajudar 
na divulgação do projeto, 
incentivando prefeituras e 
empresas a repetirem a ex-
periência em outros locais. 

Adriana Barbosa explicou 
que a realização desse acom-
panhamento de forma siste-
mática já está em estudo. 
Presenças – Deputados Mar-
ques Abreu (PTB), presidente; 
Tadeu Martins Leite (PMDB), 
vice-presidente; e Adelmo 
Carneiro Leão (PT). Também 
acompanhou a visita a geren-
te adjunta do projeto, Juliana 
Martins Pereira. 

Comissão visitou ontem a sede do projeto num terreno onde funcionava a antiga Febem, no bairro Horto, em BH 

Marcelo Metzker
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Deputados opinam pela permanência de 
diretora-geral do Instituto de Geociências

A Comissão Especial 
criada para emitir parecer so-
bre a indicação da engenhei-
ra eletrônica Cláudia Lúcia 
Leal Werneck para o cargo de 
diretora-geral do Instituto de 
Geociências Aplicadas (IGA) 
opinou, ontem, favoravelmen-
te à sua permanência à frente 
da instituição. O relator, de-
putado Rômulo Viegas (PSDB), 
lembrou que Cláudia é “alta-
mente recomendada por vários 
parlamentares” e descartou a 
necessidade de sabatinar a in-
dicada pelo governador.

Em seu pronunciamento 
diante dos deputados, a dire-
tora-geral apresentou o portal 
MG3D, que está em fase de im-
plantação e vai se tornar uma 
importante ferramenta de ma-
peamento digital de todos os 
municípios e distritos de Mi-
nas Gerais. Apresentando um 
nível de detalhamento espa-
cial mais apurado que o Goo-
gle Earth, o MG3D vai oferecer 
subsídios para decisões admi-

nistrativas e governamentais, 
podendo servir de base para 
documentos ofi ciais.

Ao questionamento do 
deputado Délio Malheiros (PV), 
a respeito da possibilidade de 
o sistema identifi car os limites 
dos municípios, Cláudia Wer-
neck informou que o MG3D, 
apesar de ser mais preciso 
que o do Google Earth, ainda 
não garante uma cartografi a 
com o nível de detalhamento 
exigido em alguns processos 
ofi ciais, e que por isso muitas 
vezes ainda será necessário 
fazer o trabalho de campo pa-
ra chegar à informação exata.

Cláudia também infor-
mou aos deputados o risco 
de colapso no instituto por 
falta de pessoal. Segundo 
ela, atualmente o IGA conta 
com 36 servidores, e a pro-
jeção para dois anos é que 
esse número caia para 22. 
O ideal, segundo ela, é 60 
funcionários. Por isso, desta-
cou a necessidade de concur-

so público para contratar 38 
profi ssionais.

A diretora-geral do IGA 
está no cargo desde 2007. For-
mada em Engenharia Eletrônica 
pela Escola Politécnica da USP, 
ela trabalhou por 25 anos como 
analista de sistemas na iniciativa 
privada. Entre os anos de 1997 
e 1998 foi diretora de Pesquisa 
e Desenvolvimento do IGA. Seu 

trabalho no órgão durante os 
anos seguintes esteve ligado ao 
desenvolvimento de sistemas 
de informações georreferencia-
das e aplicativos para a internet.
Presenças – Deputados Se-
bastião Costa (PPS), presi-
dente; Rômulo Viegas (PSDB), 
vice e relator; Délio Malheiros 
(PV) e deputada Luzia Ferrei-
ra (PPS).

Candidato ao comando do Idene,  
Rúbio de Andrade passa por comissão 

 Cláudia Werneck pediu concurso para a instituição

Willian Dias 

Após arguição pública, a 
Comissão Especial para emitir 
parecer sobre a indicação do 
nome de Rúbio de Andrade para 
o cargo de diretor-geral do Ins-
tituto de Desenvolvimento do 
Norte e Nordeste de Minas Ge-
rais (Idene) opinou pela apro-
vação do candidato. A relato-
ra Ana Maria Resende (PSDB) 

considerou que ele demonstrou 
experiência e conhecimento 
sufi cientes para assumir o car-
go, que ele já ocupa desde o 
início do governo Anastasia.

Rúbio de Andrade falou 
sobre a estrutura e os objetivos 
da entidade e as prioridades 
para os próximos anos. Afi rmou 
que pleiteia a ampliação para 
1/3 da participação da região 
nos recursos do Fundo de Re-
cuperação, Proteção e Desen-
volvimento Sustentável das 
Bacias Hidrográfi cas do Estado 
de Minas Gerais (Fhidro). 

A ideia é aumentar dos 
atuais R$ 10 milhões para R$ 
30 milhões. Rúbio justifi ca 
que a região de abrangência 
do Idene responde por 37% da 
área total do Estado, mas, por 
outro lado, é a mais carente de 
Minas. “Nada mais justo que a 

participação aumente”, ponde-
rou. O recurso seria aplicado 
na recuperação de sub-bacias 
hidrográfi cas e na construção 
de barramentos para combater 
a seca que assola aquela área.

Outra proposta do dire-
tor do Idene é dinamizar o uso 
da estrada de ferro Belo Hori-
zonte/Salvador, que passa por 
Montes Claros. Também citou 
como prioritárias obras de du-
plicação nas rodovias federais 
135, 251, 381 e o trecho mi-
neiro da 116, todas que aten-
dem às regiões Norte e Nordes-
te, além da pavimentação da 
BR-251 e de melhorias na 367.
Idene – O Idene atua nos 188 
municípios das regiões Norte 
e Jequitinhonha/Mucuri, que 
ocupam 37% da área geográ-
fi ca do Estado e abrigam 16% 
da população, cerca de 2,9 mi-

lhões de pessoas. Apesar disso, 
a região convive com os piores 
índices sociais de Minas Gerais.

O Índice de Desenvolvi-
mento Humano (IDH) é 0,65, 
inferior à média do Estado, 
que é de 0,72. O analfabetis-
mo atinge 29% dos moradores, 
contra a média estadual de 
12%. O instituto tem 236 ser-
vidores, 1/3 dos quais em Belo 
Horizonte e os demais espalha-
dos pelas três regionais (Norte, 
Jequtinhonha e Mucuri). 
O candidato – Rúbio de Andra-
de, 53 anos, é economista, com 
mestrado na mesma disciplina, 
pela Universidade Federal de 
Viçosa. Presenças – Deputa-
dos Luiz Henrique (PSDB), 
presidente; Duarte Bechir 
(PMN) e Tadeu Martins Leite 
(PMDB) e deputada Ana Maria 
Resende (PSDB), relatora.

Guilherme Dardanhan

Rúbio: mais recursos 
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Plenário já pode votar em 2º turno 
projeto sobre lista antimarketing gratuita

Em reunião ontem, a 
Comissão de Defesa do Consu-
midor e do Contribuinte opi-
nou pela aprovação de quatro 
projetos de lei (PLs), entre os 
quais o que trata de lista pú-
blica gratuita de clientes que 
não querem ser abordados 
por ações de marketing dire-
to. Também foram aprovados 
oito requerimentos, um de-
les para realização de audi-
ência sobre nova resolução 
que fi xa prazo de atendi-
mento para planos de saúde.

O projeto que disci-
plina o marketing direto, PL 
444/11, do deputado Célio 
Moreira (PSDB), recebeu pa-
recer de 2º turno pela apro-
vação na forma como foi vo-
tado no 1° turno. O relator 
foi o deputado Délio Malhei-
ros (PV), presidente da co-
missão. A proposição altera 
a Lei 19.095, de 2010, que 
disciplina o marketing direto 
ativo e cria lista pública de 
consumidores que não dese-

jam receber ofertas comer-
ciais, também chamada de 
lista antimarketing.

A Lei 19.095, de 2010, 
permite que consumidores se re-
cusem a ser alvos de marketing 
direto ativo, ou seja, o ofereci-
mento de produtos e serviços 
diretamente ao consumidor, ge-
ralmente por meio de ligações 
telefônicas. Mas sujeita o con-
sumidor a pagar pelo serviço de 
inclusão na lista. Da forma como 
aprovado no 1º turno, o projeto 
altera o artigo 5º da lei, para ga-
rantir que “são gratuitas a con-
sulta e a inclusão de consumidor 
na lista”. O projeto pode agora 
entrar na pauta de votação do 
Plenário em 2° turno.

Os demais projetos 
apreciados tiveram aprova-
dos pareceres de 1º turno. É 
o caso do PL 897/11, do de-
putado Délio Malheiros, que 
estabelece requisitos para a 
comercialização de gás de co-
zinha (GLP) em Minas. A pro-
posição recebeu parecer de 

1º turno pela aprovação na 
forma do substitutivo nº 1, 
da Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ). O relator foi 
o deputado Duilio de Castro 
(PMN). Íntegra na internet 

Presenças – Deputado Délio 
Malheiros (PV), presidente; 
deputada Liza Prado (PSB), 
vice-presidente; e deputados 
Carlos Henrique (PRB) e Dui-
lio de Castro (PMN).

Indicado para Ademg defende parceria 
público-privada para estádios

O modelo de parceria 
público-privada (PPP) adotado 
para a administração do Mi-
neirão poderá ser útil também 
na gestão dos estádios Inde-
pendência, em Belo Horizonte, 
e Arena do Jacaré, em Sete La-
goas. Um grupo de estudos do 
Governo do Estado está anali-
sando essa possibilidade. 

A defesa das PPPs foi 
feita na tarde de ontem pe-
lo engenheiro civil Ricardo 
Afonso Raso, durante arguição 
pública da Comissão Especial 
criada para emitir parecer so-
bre a indicação de seu nome 
para o cargo de diretor-geral 
da Ademg, autarquia respon-
sável pela administração de 
estádios de Minas Gerais.

A sabatina foi concluída 
com a aprovação do parecer 
do relator, deputado Marques 

Abreu (PTB), favorável à indi-
cação de Raso para a Ademg. 
Todos os parlamentares pre-
sentes, da base do Governo e 
da oposição, expressaram sua 
satisfação pela indicação de 
Raso para o cargo, exaltan-
do as suas qualidades como 
administrador na área de es-
porte, o seu currículo e a sua 
experiência profi ssional. Raso 
justifi cou sua defesa das PPPs 
alegando que os clubes são 
empresas, mas os jogos “envol-
vem enorme interesse público 
e mexem com toda a cidade”.

O novo diretor da Ade-
mg, que tomou posse no dia 
19 de maio, explicou que a 
missão da autarquia, hoje, é 
administrar o ginásio do Mi-
neirinho, e os estádios Inde-
pendência e Arena do Jacaré. 
Quanto ao Mineirão, escla-

receu, desde que entrou em 
obras para a Copa do Mundo de 
2014, deixou de ser adminis-
trado pela autarquia. Com isso, 
a Ademg passou também por 
algumas mudanças, perdendo 
vários funcionários e diversas 
funções, e está tendo que se 
adaptar à nova situação.

Para Raso, o grande de-
safi o que a Ademg tem pela 
frente, hoje, é a adminis-
tração do Mineirinho e a 
preparação do ginásio para 
a Copa do Mundo de 2014, 
como parte do complexo es-
portivo da Pampulha, e para 
as Olimpíadas de 2016. “O 
Mineirinho é um espaço tão 
grande quanto o Mineirão, 
embora a maioria das pessoas 
não saiba disso”, afi rmou. 
Ele ressaltou que o Governo 
terá que se movimentar com 

rapidez para atender às de-
mandas de 2014 e 2016. 
Íntegra na internet
Presenças – Deputados Tadeu 
Martins Leite (PMDB), presi-
dente; Marques Abreu (PTB), 
vice-presidente e relator; An-
tônio Júlio (PMDB). 

Projeto recebeu parecer pela aprovação na forma como foi votado no 1° turno

 Willian Dias

 Ricardo Raso: defesa da PPP

Wilian Dias
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Adiada votação de parecer de projeto
 que cria cargos de agente penitenciário

A Comissão de Adminis-
tração Pública adiou a vota-
ção do parecer sobre o Pro-
jeto de Lei (PL) 5.092/10, do 
governador, que cria cargos e 
altera a estrutura da carreira 
de agente penitenciário, en-
tre outras providências. 

O deputado Ivair Noguei-
ra (PMDB) leu seu relatório so-
bre a proposição, ontem, mas o 
deputado Rogério Correia (PT) 
pediu vista do parecer, ou seja, 
solicitou mais tempo para ana-
lisar as mudanças propostas 
no projeto. A votação deverá 
ocorrer na próxima reunião 
ordinária da Comissão de Ad-
ministração Pública, na terça-
-feira (28), às 14h30.

O parecer de Ivair No-
gueira é pela aprovação da 
matéria em 1º turno, na forma 
do substitutivo nº 1, da Comis-
são de Constituição e Justiça, 
que faz adequações técnicas 
no texto e incorpora emendas 
encaminhadas pelo Poder Exe-
cutivo. O relator ainda propõe 

três emendas com o objetivo 
de assegurar direitos a servi-
dores colocados à disposição 
de outros órgãos e, também, 
aos prejudicados no desenvol-
vimento da carreira, por deter-
minação de superiores ou exer-
cício de mandato eletivo.

Entre outras provi-
dências, o PL 5.092/10 cria 
8.361 cargos de agente pe-
nitenciário e muda crité-
rios de promoção para essa 

carreira; cria 116 cargos de 
gestor ambiental; ajusta o 
número de cargos da área de 
saúde, resultantes da efeti-
vação pela Emenda à Cons-
tituição 49; cria 115 cargos 
de professor da educação 
superior, cinco de analista 
universitário e nove de téc-
nico universitário, para ade-
quar o quadro de pessoal da 
Fundação Helena Antipoff; 
reajusta em 10% os valores 

de vantagem pessoal de fun-
cionários da extinta Minas 
Caixa. Íntegra na internet
Presenças – Deputados 
Gustavo Corrêa (DEM), pre-
sidente; Délio Malheiros 
(PV), vice-presidente; Boni-
fácio Mourão (PSDB), Rogério 
Correia (PT), Ivair Noguei-
ra (PMDB), Neider Moreira 
(PPS), Fred Costa (PHS), 
Doutor Viana (DEM) e Tadeu 
Martins Leite (PMDB).

Deputados pedem audiência 
pública sobre obras no Mineirão

A Comissão de Esporte, 
Lazer e Juventude recebeu, 
ontem, requerimento dos de-
putados Rogério Correia (PT) e 
Antônio Júlio (PMDB), em que 
eles pedem a realização de 
audiência pública com o obje-
tivo de debater a reforma do 
Mineirão e do Mineirinho para 
a Copa do Mundo de 2014. A 
intenção dos deputados é ou-
vir autoridades estaduais so-
bre possíveis irregularidades 
nas obras, com base em rela-
tório preliminar do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE). 

O documento do TCE 
aponta cinco irregularidades 
nos processos licitatórios 
para as obras: ausência de 
licitação para contratação de 
projeto básico; pagamento de 
serviços não executados; su-
perfaturamento; mudanças de 
projeto e de técnicas e ma-

teriais com acréscimos acima 
do limite legal de 50%; e o 
jogo de preços ou planilhas, 
que consiste na manipulação 
econômica da licitação em fa-
vor das empresas vencedoras.

O requerimento, que 
deverá ser votado na próxima 
reunião da comissão, foi obje-
to de debate entre parlamenta-
res governistas e de oposição. 
Antônio Júlio afi rmou que, ao 
apresentar o requerimento, a 
oposição cumpre o papel de 
fi scalizar o Poder Executivo. 

O deputado Duarte Be-
chir (PMN) disse que o rela-
tório do TCE é preliminar e 
permitirá ao Governo do Es-
tado esclarecer dúvidas sobre 
a execução das obras. O de-
putado Adelmo Carneiro Leão 
(PT) declarou que o tribunal 
aponta irregularidades, e não 
apenas suspeitas, e manifes-

tou preocupação com o fato 
de que esses problemas foram 
detectados na análise de ape-
nas 4% dos recursos a serem 
empregados na modernização 
do Mineirão e do Mineirinho. 
Íntegra na internet

Presenças – Deputados Mar-
ques Abreu (PTB), presidente; 
Tadeu Martins Leite (PMDB), 
vice-presidente; Adelmo Car-
neiro Leão (PT), Antônio Jú-
lio (PMDB) e Duarte Bechir 
(PMN).

O parecer de Ivair Nogueira é pela aprovação da matéria em 1º turno

 Alair Vieira

Requerimento deverá ser votado na próxima reunião

 Willian Dias 
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Participantes de encontro em JF 
pedem valorização de professores

A capacitação e a va-
lorização dos profi ssionais da 
educação, com a implantação 
do piso nacional para os servi-
dores da categoria e o aumen-
to do percentual orçamentário 
investido na área. Essas foram 
algumas das principais pro-
postas apresentadas pela Zona 
da Mata para enfrentar a vio-
lência nas escolas. O primeiro 
encontro de interiorização do 
Fórum Técnico Segurança nas 
Escolas – por uma cultura de 
paz realizado pela ALMG reu-
niu ontem cerca de 450 pessoas 
de 40 municípios da região, 
em Juiz de Fora. 

O fórum realizará ainda 
quatro reuniões em outras re-
giões do Estado e, entre os dias 
5 e 7 de outubro, será encer-
rado em Belo Horizonte, com 
a votação das propostas apre-
sentadas em todo o Estado.

Três grupos de trabalho 
discutiram a violência na es-
cola e apresentaram dez pro-
postas cada um para serem en-
caminhadas para a etapa fi nal 
do fórum, em Belo Horizonte. 
Os temas discutidos pelos gru-
pos foram Violência no ambien-
te escolar (Grupo 1); Integração 
de ações e programas (Grupo 2) 
e Prevenção e combate à vio-
lência escolar (Grupo 3). 

Os grupos sugeriram, en-
tre outras ações, a criação de 
uma escola de pais, em atendi-
mento ao artigo 129 do Estatu-
to da Criança e do Adolescente 
(ECA) ou voluntária; a incorpo-
ração de conteúdos voltados 
à prevenção da violência nos 
currículos escolares e a criação 
de uma rede de atendimento 
multidisciplinar dentro da es-
cola, com a participação de 
psicólogos, assistentes sociais 
e ainda a valorização dos con-
selhos tutelares.

A implantação do piso 
nacional também foi reivin-
dicada por servidores da edu-
cação que estão em greve e 
fi zeram uma manifestação du-
rante a abertura do fórum, in-
terrompendo as falas dos de-
putados por alguns instantes. 

Pesquisa – Os alunos de Juiz 
de Fora se sentem mais víti-
mas da violência escolar que 
os professores. Essa é uma das 
conclusões de uma pesquisa 
desenvolvida pelo Centro de 
Pesquisas Sociais da UFJF, rea-
lizada no 2º semestre de 2009, 
abordando os temas juventude 
e escola. Os resultados do es-
tudo foram apresentados pe-
la socióloga e pesquisadora 
da UFJF Janaina Sara Lawall, 
que expôs sobre o tema Pa-
norama da violência no am-
biente escolar, no fórum. 

A pesquisa ouviu pro-
fessores, estudantes e outros 
representantes da sociedade 
por meio de pesquisa quanti-
tativa. De acordo com a pes-
quisa, na percepção do jovem, 
a escola é mais violenta que 
na percepção do professor.  
Experiências – Em um segun-
do painel, “Experiências na 
prevenção e no combate à vio-
lência escolar”, a coordenado-
ra do Programa Escola Viva Co-
munidade Ativa da Secretaria 
de Estado de Educação, Maria 
Cristina Pinheiro, apresentou 
os resultados do programa.

  O programa nasceu 
em 2003 e foi pensado, ini-
cialmente, para atender a uma 
centena de escolas da RMBH 
que passavam por um momen-
to de caos e desorganização, 
a começar pelos problemas de 
estrutura física.

Hoje, segundo a exposi-
tora, o projeto está presente 
em 501 escolas de 36 regio-
nais de ensino, 107 delas na 
Capital. A interiorização do 
projeto começou em 2006, 
com um enfoque mais pre-
ventivo, de acordo com Maria 
Cristina Pinheiro.

O Escola Viva propõe 
melhorias na estrutura física 
escolar e na relação com as 
comunidades. Entre os prin-
cipais resultados alcançados 
estão a diminuição do núme-
ro de ocorrências nocivas no 
ambiente escolar (pichações, 
vandalismo, arrombamentos, 
furtos, agressões e amea-

ças), conforme dados da PM; 
a melhoria da qualidade das 
relações internas da escola;  
45% das escolas abertas no 
fi m de semana, até o ano 
passado; a revitalização e 
reorganização dos espaços 
físicos; e a melhoria do de-
sempenho escolar dos alunos.
Medidas socioeducativas – 
Para tratar do tema Escola 
na medida socioeducativa, a 
base para as novas conquis-
tas, o diretor-geral do Cen-
tro Socioeducativo de Juiz 
de Fora, Alexandre Correa 
Rocha, falou da implantação 
da medida na cidade.

Segundo ele, a medida é 
recente em Juiz de Fora, mas 
foram dados avanços grandes 

e a passos largos desde sua 
implantação na Escola Clorinto 
Burnier. A escola, segundo ele, 
conta com boa estrutura física 
e profi ssional para atendimen-
to do adolescente em confl ito 
com a lei. “Lá, os professores 
não sabem nem qual o ato 
infracional os adolescentes 
cometeram, eles os enxergam 
como alunos”, afi rmou.

Os adolescentes também 
são envolvidos em atividades 
culturais, artísticas e profi ssio-
nalizantes por meio de parcerias 
fi rmadas com outras entidades. 
“Nossa missão é apresentar ao 
adolescente novas perspectivas 
de vida e a possibilidade de 
transformação a partir do co-
nhecimento”, concluiu.

 Mais de 400 pessoas representaram 40 cidades da região

 O fórum realizará ainda quatro reuniões em outras regiões do Estado

Guilherme Bergamini 

Guilherme Bergamini
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Plenário recebe projeto de doação 
de imóvel à Petrobras em Uberaba

O governador Antonio 
Anastasia encaminhou à ALMG 
projeto de lei (PL) autorizando 
doação de imóvel do Estado 
à Petrobras, para a instalação 
de uma fábrica de amônia em 
Uberaba (Triângulo Mineiro). A 
mensagem foi recebida na Reu-
nião Ordinária de Plenário re-
alizada ontem. O projeto, que 
recebeu o número 2.088/11, 
será encaminhado para análise 
das Comissões de Constituição 
e Justiça e de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária.

O terreno em questão 
tem área de um milhão de me-
tros quadrados, e a fábrica vai 
diminuir a dependência do Bra-
sil de importação de amônia, 
matéria-prima para a produção 
de fertilizantes. Segundo a jus-
tifi cativa do governador, a nova 
unidade da Petrobras vai exigir 
investimentos da ordem de um 
bilhão de dólares. O projeto es-
tipula prazo até 31 de dezem-
bro de 2014 para a instalação 
da planta industrial.
TCE – O deputado Doutor Viana 
(DEM) comunicou sua desistên-

cia de concorrer a uma vaga 
de conselheiro do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE). A Co-
missão Especial se reúne nesta 
quarta-feira (22), às 9 horas, no 
Plenarinho IV, para sabatinar o 
deputado Mauri Torres (PSDB) e 
o servidor da ALMG Alexandre 
Bossi, que permanecem na dis-
puta pelo cargo. A vaga no TCE 
foi aberta com a aposentadoria 
do conselheiro Elmo Braz.

Ainda na Reunião Ordi-
nária, foi lida comunicação do 
governador Antonio Anastasia 
informando seu afastamento do 
cargo entre 23 e 30 de junho, 

em função de viagem ao exte-
rior por motivos particulares. 

Foi deferido requerimen-
to dos deputados Neilando 
Pimenta (PHS) e Fred Costa 
(PHS), para a retirada de tra-
mitação do PL 417/11, que 
dispõe sobre a criação do pro-
grama de inserção de direitos e 
cidadania nas escolas públicas.
Requerimentos – O deputado 
Rogério Correia (PT) informou 
que vai reapresentar em Plená-
rio todos os requerimentos de 
sua autoria que foram rejeita-
dos nas comissões. Entre eles, 
estão pedidos de informações 

ao Governo sobre a indicação 
do ex-senador João Papaléo 
Paes para o Conselho de Admi-
nistração da Gasmig; sobre o 
cronograma de manutenção da 
rede elétrica da Cemig; e sobre 
as obras que ainda estariam em 
andamento na Cidade Adminis-
trativa do Estado. 

Já o deputado Doutor 
Viana elogiou a Casa do Ca-
minho, instituição fi lantrópi-
ca de Araxá (Alto Paranaíba), 
homenageada em Reunião 
Especial na última segunda-
-feira (20), e também o jornal 
Edição do Brasil.

PLENÁRIO

Projeto recebeu o número 2.088/11 e será encaminhado para análise da CCJ e  da Fiscalização Financeira

 Lia Priscila 

Importância do fórum é destacada  
Na abertura dos trabalhos, 

os deputados e autoridades pre-
sentes ressaltaram a importância 
do debate e das contribuições 
para a transformação que se es-
pera no ambiente escolar. 

 O deputado João Lei-
te (PSDB), presidente da Co-
missão de Segurança Pública, 
que presidiu os trabalhos pela 
manhã, afi rmou que o aumento 
da violência no ambiente esco-
lar é preocupante. E provocou: 
“Em eventos esportivos, onde 
há 500, 600 pessoas, há um 
aparato policial acompanhan-
do. Nas escolas, onde há até 3 
mil crianças, não há policiais”.

Ele ainda leu mensagem do 
presidente Dinis Pinheiro (PSDB), 
na qual o parlamentar ressalta 
que a violência, cada vez mais fre-
quente nas escolas, é um refl exo 
do momento que se vive em socie-

dade. “Nesse contexto, julgamos 
oportuna a consideração de que, 
se a escola reproduz, e em alguns 
aspectos, pode até amplifi car a 
violência que ocorre no meio so-
cial, ela pode também contribuir 
para revertê-la, para construir 
uma cultura de convivência har-
mônica e respeitosa entre as pes-
soas”, afi rmou o presidente.  

  A importância das 
contribuições da sociedade com 
propostas para a transformação 
dessa realidade foi destacada 
também pelo presidente da Co-
missão de Educação, deputado 
Bosco (PTdoB). Ele concorda que 
o problema da violência nas es-
colas extrapola os limites físicos 
das instituições de ensino e está 
relacionado a questões sociais. 

 O deputado Wilson 
Batista (PSL), presidente da Co-
missão de Defesa dos Direitos da 

Pessoa com Defi ciência, defendeu 
a busca de oportunidades, sobre-
tudo para as pessoas vulneráveis. 
“Gastam-se R$ 2 mil por mês com 
o preso, enquanto o investimen-
to na área social chega a R$ 400 
por mês no aluno”, comparou. 
O deputado ainda lamentou que 
o preconceito contra as pessoas 
com defi ciência esteja tão pre-
sente no ambiente escolar. 

A mobilização das três es-
feras de Poder e da sociedade é a 
chave para se alcançar a seguran-
ça pública, segundo alertou a de-
putada Maria Tereza Lara (PT). Ela 
ainda defendeu a implantação das 
medidas socioeducativas estipula-
das pelo Estatuto da Crianças e do 
Adolescente (ECA) como essen-
ciais para o combate à violência

Na opinião do deputado Bru-
no Siqueira (PMDB), não é possível 
promover segurança sem educação. 

“Precisamos discutir e elaborar pro-
postas que possam ser realmente 
postas em prática”, afi rmou.

O deputado André Quintão 
(PT), presidente da Comissão de 
Participação Popular, defendeu o 
aprofundamento do debate para 
que se chegue a um diagnóstico 
adequado da situação das esco-
las. Ele falou da importância do 
acompanhamento social das fa-
mílias onde há crianças e jovens 
em situação de vulnerabilidade. 

No mesmo sentido, o de-
putado Carlin Moura (PCdoB) res-
saltou que não se pode perder o 
foco de que a segurança nas es-
colas passa necessariamente pe-
las condições dos trabalhadores 
em educação. “Se a escola trata 
dos confl itos sociais, precisa ter 
os profi ssionais adequados para 
administrar os confl itos que exis-
tem no ambiente”, argumentou.
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Reforma do Mineirão
O deputado Gustavo Valada-
res (DEM) relatou a visita fei-
ta pela Comissão de Direitos 
Humanos ao Mineirão na úl-
tima segunda-feira. Ele disse 
que o consórcio responsável 
pela reforma do estádio ofe-
rece as condições necessárias 
para o andamento da obra e 
garante boas condições de 
trabalho para os operários. 

De acordo com o deputado, 
o projeto executivo da obra 
custou R$ 17 milhões, e in-
clui 1.035 plantas especifi -
cando as modifi cações que 
precisam ser feitas na arena. 
“O Mineirão é o estádio com 
as obras mais adiantadas pa-
ra a Copa do Mundo, fruto da 
boa gestão e do planejamen-
to do Governo do Estado”, 
afi rmou. Em aparte, o depu-

tado Rogério Correia (PT) dis-
se que o Ministério Público 
investiga indícios de super-
faturamento da obra. O de-
putado Neider Moreira (PPS) 
disse que é preciso melhorar 
a qualidade da água da Lagoa 
da Pampulha. Já a deputada 
Luzia Ferreira (PPS) criticou a 
proposta do Governo Federal 
de impor sigilo aos orçamen-
tos das obras da Copa.

Mineração
O deputado Almir Paraca 
(PT) convidou a população 
de Paracatu para participar 
da audiência pública que a 
Câmara Municipal promove 
na próxima terça-feira para 
discutir a situação da mine-
ração na cidade. Segundo o 
parlamentar, a reunião vai 
abordar os royalties gera-
dos pela exploração de ouro 

pela mineradora canadense 
Kinross. Ele apresentou da-
dos que mostram que saem 
anualmente de Paracatu 
mais de R$ 1 bilhão para a  
matriz canadense, e fi cam 
nos cofres municipais cerca 
de R$ 6,5 milhões a título 
de compensação fi nancei-
ra. Almir Paraca conclamou 
a comunidade local para se 
organizar para promover o 

desenvolvimento da cidade, 
pois, lembrou, em alguns 
anos a atividade mineradora 
já terá se esgotado. “Daqui 
30 anos só sobrará um bura-
co na paisagem da cidade”, 
enfatizou. O deputado ainda 
convidou as lideranças do 
Vale do Urucuia para a inau-
guração de um instituto fe-
deral de educação tecnoló-
gica hoje em Arinos.

Violência
O deputado Sargento Rodri-
gues (PDT) falou sobre crimes 
praticados por adolescentes e 
criticou o Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente (ECA). 
Ele citou vários casos de 
assassinatos cometidos por 
menores de idade, e ques-
tionou a eficácia da legis-
lação. “Muitos acham que 
o ECA é perfeito, mas não 
é bem assim. Para os cri-

mes contra o patrimônio, 
ele se aplica muito bem. 
Mas e os crimes violentos 
contra a pessoa? Será que 
os defensores do ECA não 
conseguem compreender 
que o maior bem jurídico é 
a vida?”, questionou. Sar-
gento Rodrigues criticou 
as punições previstas para 
menores infratores, que não 
podem ultrapassar três anos 
de internação. Além disso, 

frisou o deputado, todos 
que cometem atos infra-
cionais são colocados em 
liberdade aos 21 anos. “Não 
podemos admitir uma puni-
ção tão branda”, afirmou. 
Em aparte, a deputada Lu-
zia Ferreira (PPS) falou da 
importância do trabalho dos 
comissários da infância e ju-
ventude. Em outro aparte, o 
deputado Ulisses Gomes (PT) 
defendeu a efi cácia do ECA.

Pacto federativo
O deputado Rômulo Viegas 
(PSDB) defendeu a necessi-
dade de se repensar o pacto 
federativo. Ele ressaltou que 
Estados e municípios estão 
interligados com o Governo 
Federal, e que os proble-
mas existentes são, em sua 
maioria, comuns. Ele enfati-
zou que os municípios não 
têm condições fi nanceiras 

de arcar com o aumento das 
demandas necessárias para 
melhorar a qualidade de vida 
dos cidadãos. “É fundamen-
tal que o Governo Federal e 
o Congresso Nacional traba-
lhem com urgência em uma 
reforma tributária em que 
prefeitos e governadores 
possam opinar para uma me-
lhor distribuição de recursos 
públicos”, afi rmou. Para Rô-

mulo Viegas, é preciso re-
solver a questão da divisão 
de recursos entre os entes 
federados para viabilizar 
reajustes para o funciona-
lismo. Ele criticou o índice 
usado para corrigir a dívida 
dos Estados com a União, e 
concluiu dizendo que a pre-
sidente Dilma Rousseff já si-
nalizou com a possibilidade 
de mudança desse índice.
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ASSEMBLEIA DEBATE
O Assembleia Debate fala da Defensoria Pública, instituição responsável pela assistência jurídi-
ca a quem não pode pagar um advogado. A OEA acaba de aprovar uma resolução sobre o acesso 
à Justiça como um direito autônomo fundamental. Participam o juiz Carlos Frederico Braga 
da Silva, diretor de Cidadania e Direitos Humanos da Assoc. dos Magistrados Mineiros, e os 
defensores públicos Felipe Augusto Cardoso Soledade, pres. da Assoc. dos Defensores Públicos, 
e Eduardo Cyrino Generoso, assessor da Defensoria Pública-Geral. Horários: nesta quarta, 21h, 
quinta, 12h, sexta, 21h, sábado, 22h30, domingo, 13h30.

CICLO DE DEBATES "ESTRATÉGIAS PARA SUPERAÇÃO DA POBREZA"
Durante dois dias, o Plenário da Assembleia reuniu parlamentares, representantes dos governos 
federal, estadual e municipal, especialistas e sociedade civil, para debater alternativas para 
diminuição da pobreza. Esteve no centro das discussões a questão da melhoria dos indicadores 
econômicos do País, em contrapartida à necessidade ainda de garantir programas e serviços de 
forma ativa para os mais necessitados. Você confere todo o ciclo neste feriado: quinta e sexta, 
às 14h, sábado e domingo, às 9h.

COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
Taxistas e vereadores de várias cidades das regiões Norte e Jequitinhonha/Mucuri lotaram o 
teatro da Assembleia para protestar contra a lei que regulamenta o transporte de passageiros 
entre municípios, por táxi. Eles participaram de audiência pública da Comissão de Assuntos Mu-
nicipais, que teve como objetivo debater os impactos da nova legislação, que determina, entre 
outras coisas, que o táxi só pode retornar ao município de origem com os mesmos passageiros 
ou vazio. A TV Assembleia gravou o encontro e o exibe nesta sexta, às 8h30.

MINAS É MUITAS
O Minas é Muitas viajou mais de 570 km da Capital para conhecer Varzelândia, cidade do Norte 
de Minas que tem na pecuária de corte sua principal fonte de renda. Nessa terra com tanto 
gado, o programa também acompanhou uma disputa curiosa e cheia de emoção entre cavalei-
ros e bois: a vaquejada. Essas e outras histórias você vê no episódio inédito que estreia neste 
domingo (26), às 19h, na TV Assembleia. 

TV ASSEMBLEIA

Destaques do fi m de semana

Sábado

 7h Entrevistas do Fórum Democrático

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

 8h30 Mundo Político

 9h Ciclo de Debates – Estratégias para a Superação da Pobreza (ma-

nhã de 10/6)

 13h  Parlamento Brasil 

 13h30 Brasil Eleitor (inédito) 

 14h Panorama – Festas juninas

 14h30 Comissão de Acompanhamento da Reforma Política – Convida-

do: Senador Humberto Costa 

 16h Zás – Marcos & Castañon

 16h30 Via Justiça – Sigilos ofi ciais no Brasil 

 17h Mundo Político – Retrospectiva da semana

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

 18h30 Formação do Povo Mineiro – Antes das Minas Gerais, com Adria-

na Romeiro 

 19h30 Zás – Marcos & Castañon 

 20h Memória e Poder – jurista Washington Peluso Albino de Souza 

 20h45 Parlamento Jovem no Intervalo – Módulo III 

 21h Sala de Imprensa – Erradicação da pobreza

 22h Panorama – Festas juninas

 22h30 Assembleia Debate – Defensoria Pública

 23h30 Segunda Musical – Coral Canarinhos e Grupo Vocal Libertas

 0h Plenário – Reunião Ordinária de 21/6

 2h Palestra – Estresse e promoção da saúde nas organizações: quali-

dade de vida no trabalho 

 4h30 Pensando em Minas – Clarice Lispector e os intelectuais do 

Estado Novo 

 6h30 Brasil Eleitor

Domingo

 7h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte – Segunda 

Musical – Mundo Político

 8h Parlamento Brasil

 8h30 Zás – Marcos & Castañon

 9h Ciclo de Debates – Estratégias para a Superação da Pobreza (tarde 

de 10/6)

 13h30 Assembleia Debate – Defensoria Pública 

 14h30 Panorama – Tireóide

 15h Segunda Musical – Canal Canarinhos e Grupo Vocal Libertas

 15h30 Memória e Poder – jurista Washington Peluso Albino de 

Souza 

 16h15 Parlamento Jovem no Intervalo – Módulo IV

 16h30 Pinga-Fogo 

 17h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte – Brasil Eleitor 

– Mundo Político

 18h Sala de Imprensa – Erradicação da pobreza

 19h Minas é Muitas  (inédito) – Varzelândia 

 19h50 Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Defi ciência – 

Equoterapia

 22h Panorama – Tireóide

 22h30 Via Justiça – Sigilos ofi ciais no Brasil 

 23h Brasil Eleitor

 23h30 Mundo Político

 0h Zás – Marcos & Castañon

 0h30 Plenário (reprise)

 2h Fórum Democrático – Painel “Assistência Social”

 5h30 Segunda Musical – Coral Canarinhos e Grupo Vocal Libertas

 6h Brasil Eleitor
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Presidente e deputados participam 
de entrega de troféu na CDL

O papel da imprensa na 
sociedade contemporânea foi 
destacado pelo presidente Di-
nis Pinheiro (PSDB), durante 
entrega da 24ª edição do Tro-
féu Tancredo Neves, no audi-
tório da Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Belo Horizonte, na 
noite de segunda-feira (20). 
A solenidade é promovida 
anualmente pelo jornal Edi-
ção do Brasil, e o homenage-
ado especial foi o vice-gover-
nador, Alberto Pinto Coelho, 
agraciado pelo presidente do 
Legislativo mineiro.

A 24ª edição foi apre-
sentada pelo radialista Acir 
Antão. O troféu foi criado 
para premiar autoridades e 
personalidades de diversos 
setores da sociedade mineira 
e brasileira, escolhidos com 
base em sugestões de jorna-
listas e entidades de classe. 

Durante a cerimônia, 
Dinis Pinheiro salientou que 
uma democracia forte e plena 

inclui meios de comunicação 
isentos e imparciais. “O que 
seria de nós se não houvesse 
imprensa livre? Não haveria 
luz, nem esperança”, conside-
rou. Além disso, o presidente 

da ALMG afi rmou que os veícu-
los de comunicação noticiosos 
podem contribuir com o com-
bate à pobreza.

O deputado João Vítor 
Xavier (PRB) foi um dos trinta 

e três homenageados. Os de-
putados Arlen Santiago (PTB), 
Doutor Viana (DEM) e Tadeu 
Martins Leite (PMDB) fi zeram 
parte da Mesa da solenidade 
e agraciaram personalidades.

ORDEM DO DIA

Requerimento 221/11
Da Comissão de Direitos Humanos, que solicita seja encaminhado ao se-
cretário de Fazenda pedido de informações sobre a arrecadação tributá-
ria 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 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 Secretaria de 
Esportes e da Juventude 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, bem como os relatórios e proje-
tos detalhados, que se encontram em vigor, de aplicação de verba

Requerimento 312/11
Do deputado Rogério Correia, que solicita seja encaminhado à Secretaria de 
Desenvolvimento Social pedido de informações sobre o Convênio de Coope-
ração 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 Poupança Jovem em Ibirité, Go-
vernador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Ribeirão das Neves, Sabará, 
Esmeraldas e Teófi lo Otoni, no valor global de R$1.364.362,04

Requerimento 313/11
Do deputado Rogério Correia, que solicita seja encaminhado à Secreta-
ria de Planejamento pedido de informações sobre o Convênio de Coope-
ração 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, no valor de R$57.948,31

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 sobre as condições 
físicas de Willian Adriano de Castro no momento em que foi recluso no 
Presídio Floramar, bem como sobre cópia da documentação referente 
ao preso, entregue pela Polícia Civil

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 Tribunal de Contas, que altera a estrutura de cargos de direção e 
assessoramento do Tribunal de Contas do Estado de Minas 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

Alair Vieira 
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE

8 horas
• Mostra “Próximo Futuro” – Léo Piló (Galeria de Arte)
• Educação para Cidadania –  visita de alunos do 5º ano do Instituto da 

Criança, do bairro São Bento
9 horas

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) –  discussão e votação de 
proposições da comissão 

• Comissão Especial de Indicação do Conselheiro do Tribunal de Contas 
(Plenarinho IV) – arguição pública

9h30
• Comissão de Saúde (Plenarinho IV) – discussão e votação de pareceres 

sobre proposições sujeitas ao Plenário. Entre elas, o PL 606/11 (1º tur-
no), do deputado Arlen Santiago, que dispõe sobre a obrigatoriedade da 
realização do “Teste da Orelhinha” nos hospitais e maternidades da rede 
pública e privada de Minas Gerais, e dá outras providências

• Comissão Especial de Indicação de Antônio Carlos Tardeli para o Detel 
(Plenarinho II) – eleger presidente e vice

10 horas
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho II) – discussão e 

votação de pareceres sobre proposições sujeitas ao Plenário. Entre elas, 
o PL 457/11  (1º turno), do deputado Alencar da Silveira Jr., que dispõe 
sobre o estudo e a divulgação pedagógica das atividades de fi scalização 
e de defesa institucional, exercidas pela Assembleia Legislativa de Mi-
nas Gerais, pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público Estadual à 
disposição do cidadão

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho III) – dis-
cussão e votação de proposições da comissão 

10h30
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Defi ciência (Plenarinho 

I) – discussão e votação de proposições da comissão 
• Comissão de Minas e Energia (Mariana) – debater a não reativação 

da mina Del Rey no município de Mariana. Convidados: prefeito de 
Mariana, Geraldo Sales de Souza; secretário de Estado de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável, Adriano Magalhães Chaves; 
presidente da Câmara de Mariana, vereador Fernando Sampaio de 

Castro; juiz titular do Fórum Dr. Armando Pinto Monteiro de Maria-
na, Antônio Carlos Braga; secretária municipal de Meio Ambiente 
de Mariana, Luana Claudia Pereira; secretário municipal de Cultu-
ra e Turismo de Mariana, Cristiano Casimiro dos Santos; chefe do 
escritório técnico II  Iphan de Mariana, Débora da Costa Queiroz; 
1ª-secretária da Câmara de Mariana, Aida Ribeiro Anacleto; promo-
tor de justiça de Mariana, Antônio Carlos de Oliveira; presidente 
da União das Associações Comunitárias de Mariana, Benedito Alves 
Ferreira. Requerimento: deputado Rogério Correia

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ( Plenarinho IV) – 

discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas ao Plenário. 
É o caso do PL 4/11 (2º turno), do governador, que extingue a pensão 
vitalícia instituída pela Lei 1.654/57

• Programa Educação para Cidadania – visita de alunos do 5º ano do Insti-
tuto da Criança, do bairro São Bento

14h30
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social (Plenarinho I) – 

discussão e votação de proposições da comissão 
• Comissão de Redação (Plenarinho II) – discussão e votação de proposi-

ções da comissão 
• Comissão Especial de Indicação de Paulo Roberto Menicucci para a Lemg 

(Auditório) – arguição pública 
15 horas

• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenarinho 
II) – discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas ao 
Plenário. Entre elas, o PL 95/11 (1º turno), dos deputados Almir Parca 
e Elismar Prado, que institui a exigência de certidão negativa de débito 
socioambiental nos processos que menciona

• Comissão de Polítcia Agropecuária e Agroindustrial (Plenarinho IV) – dis-
cussão e votação de proposições que dispensam o Plenário

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discussão e votação de proposi-

ções que dispensam o Plenário

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte – Zás – Parla-

mento Brasil

 7h30 Repórter Assembleia

 8h Mundo Político

 8h30 Panorama (ao vivo) – Festas juninas

 9h Assembleia ao Vivo – Comissões 

 12h Memória e Poder – Escritor Olavo Romano 

 13h Mundo Político

 13h30 Parlamento Jovem no Intervalo – Módulo VI

 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 – Zás – Parla-

mento Brasil

 19h Panorama – Festas juninas

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

 19h55 Trabalho de Base

 20h Compacto Pinga-Fogo

 20h15 Via Justiça – Guerra Fiscal 

 21h Assembleia Debate (inédito) – Defensoria Pública

 22h Repórter Assembleia 

 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 
sobre a movimentação política no País

 23h Plenário (reprise)

 1h Panorama – Festas juninas

 1h30 Repórter Assembleia

 2h Palestra – Gestão da informação e do conhecimento na era do 
compartilhamento e da colaboração

 4h Pensando em Minas – Gestão Metropolitana

 6h Brasil Eleitor


