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Instalação de centro de compostagem
de lixo preocupa moradores de Betim

Segurança Pública aprova requerimentos
suporte logístico para as Polí-
cias Civil e Militar e a ausência 
de uma unidade do Corpo de 
Bombeiros, apesar do registro 
frequente de afogamentos e 
incêndios florestais na região. 
O autor do requerimento é o 
deputado Sargento Rodrigues.

Também foi aprovado pe-
la comissão requerimento de 
audiência pública para deba-
ter a suposta precariedade da 
infraestrutura de segurança 
em São Francisco (Norte do 
Estado). Entre os problemas 
estariam a falta de efetivo e de 

to Rodrigues (PDT), requereu 
que sejam convidados dois 
oficiais da Polícia Militar para 
prestar esclarecimentos. O 
IPM trata da participação de 
militares em suposta reunião 
político-partidária durante o 
horário de serviço.

A Comissão de Segurança 
Pública aprovou ontem re-
querimento de audiência 
sobre as circunstâncias de 
instauração de um inquérito 
policial militar (IPM). O autor 
da solicitação e presidente da 
comissão, deputado Sargen-

Ricardo Barbosa

Participantes de audiência defenderam centro de compostagem, mas pediram reavaliação do local

das Flores (Apua Várzea das 
Flores), Ronner Gontijo, dis-
se que a população quer ter 
acesso ao projeto. 

Segundo o presidente da 
Câmara Municipal de Betim, 
Edson Leonardo Monteiro, a 
preocupação é grande, por-
que Betim já recebe lixo de 
outros 13 municípios da re-
gião metropolitana.

O diretor de Operação 
Metropolitana da Copasa, 
Rômulo Perilli, e a chefe de 
gabinete da Fundação Es-
tadual do Meio Ambiente, 
Letícia Capistrano Campos, 
afirmaram que o governo do 
Estado vai acompanhar os 
estudos para a instalação do 
centro de compostagem.

a necessidade de reavaliar a 
área em estudo.

O deputado Dirceu Ribei-
ro (Podemos) elogiou a pro-
posta e defendeu a participa-
ção da população na escolha 
do local. 

Na audiência pública de 
ontem, representantes dos 
moradores criticaram a pos-
sibilidade de construção do 
centro de compostagem na 
área desapropriada por de-
creto. Para o presidente da 
Associação dos Moradores 
da Orla da Várzea das Flores, 
Vicente Coura, pode haver 
contaminação da represa.

O presidente da Associa-
ção dos Protetores, Usuários 
e Amigos da Represa Várzea 

APA Várzea das Flores. 
Manancial – Um dos au-
tores do requerimento de 
audiência, o deputado Ivair 
Nogueira (PMDB) defendeu 
que o centro seja construído 
em outro local, dada a im-
portância do manancial para 
o abastecimento da RMBH. 
“Antes de definir e publicar o 
decreto, a prefeitura deveria 
ter debatido a questão com a 
população”, afirmou.

Também autora do re-
querimento, a deputada Ma-
rília Campos (PT) enfatizou 
que não há dúvida sobre a 
importância, para o meio am-
biente, da construção de um 
centro de compostagem. En-
tretanto, ela ponderou sobre 

O local de instalação de um 
centro de compostagem de li-
xo em Betim (Região Metropo-
litana de Belo Horizonte) ainda 
não foi definido e é objeto de 
estudos do Poder Executivo 
do município. A informação 
foi dada por representantes 
da prefeitura que participa-
ram, ontem, de audiência da 
Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável.

A escolha do local é alvo 
de críticas da população devi-
do à proximidade da Área de 
Preservação Ambiental (APA) 
Várzea das Flores. O temor 
da população surgiu após a 
publicação do Decreto Mu-
nicipal 41.166, de 2018, que 
declarou de utilidade pública 
uma área de 106,4 mil me-
tros quadrados pertencente 
ao Sítio Batatal. O terreno 
fica ao lado da referida APA.

O procurador-geral do mu-
nicípio de Betim, Bruno Cypria-
no, disse que o decreto apenas 
declarou de utilidade pública 
o local, com o objetivo de per-
mitir que o município entre no 
imóvel e realize os estudos, 
mas que a publicação não sig-
nifica que o centro de compos-
tagem será implantado lá. 

O secretário municipal 
de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável de 
Betim, Ednard Barbosa de 
Almeida, argumentou que o 
local em questão está fora da 
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Das 8 às 18 horas

• Mostra de fotografias de Pedro Mendes e Insepe (Galeria de Arte)
18 horas

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório José  Alencar) 
– debater o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Requeri-
mento: deputado Fred Costa
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TV ASSEMBLEIA

 0h Palestra de Capacitação em Poder Legislativo Municipal 
(continuação) – Noções de legística formal e elaboração 
legislativa, com Maria Isabel Gomes Matos (tarde)

 1h Panorama – População em situação de rua 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Minas e Energia (13/12) – Homenagem à 

Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais 
 4h30 Palestra – Direitos da mulher e direitos humanos, com Marlise 

Matos 
 6h30 Parlamento Brasil
 7h Compactos de Comissões 
 7h30  Assembleia Notícia
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – População em situação de rua 
	 9h	 Comissão	de	Defesa	dos	Direitos	da	Pessoa	com	Deficiência	

(21/3) – As políticas de promoção da inclusão das pessoas com 
síndrome de Down 

 12h Memória e Poder – Jornalista Sebastião Nery 
 13h Mundo Político 

 13h30 Compactos de Comissões
 13h50 Comissão de Minas e Energia (12/3) – Debate sobre a 

privatização de Furnas e lançamento da Frente Parlamentar 
contra a Privatização de Furnas

 17h15 Minas é Muitas – Itacarambi 
 18h Comissão de Assuntos Municipais (ao vivo) – Debate sobre o 

transtorno de déficit de atenção e hiperatividade  
 19h Resenha da Semana (inédito)                
 19h30 Compactos de Comissões
 20h Segunda Musical – Geraldo Neto, Célio Souza e Everton Maia
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate (inédito) – Redistribuição do ICMS em 

tempos de crise
 22h Resenha da Semana  
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça – Avanços nos juizados especiais
 23h30 Zás (inédito) – Peça Jardins

•	programação	sujeita	a	alterações

Confira os destaques do fim de semana

Hoje

ASSEMBLEIA DEBATE 
Deputados analisam o projeto que redistribui o ICMS, imposto essencial para as finanças dos 
municípios. Quem defende as mudanças diz que o objetivo é corrigir distorções e desigualdades, 
principalmente em relação às cidades mais pobres. Quem não concorda alega que isso preju-
dicaria municípios que desenvolvem ações voltadas às áreas de cultura, patrimônio histórico, 
turismo, meio ambiente e esporte. A discussão entra em pauta num momento delicado, de crise 
financeira e de atraso nos repasses do imposto. Participam do programa os deputados Paulo 
Guedes, do PT, e Ricardo Faria, do PCdoB. Sexta e sábado, às 21 horas; domingo, às 13 horas. 

PANORAMA 
A privacidade na internet é tema do Panorama desta semana, que recebe os professores Caio 
César Giannini, coordenador do curso de pós-graduação em Comunicação Digital da PUC Mi-
nas, e Wagner Meira, do Departamento de Ciência da Computação da UFMG. Eles explicam 
em detalhes de que maneira as nossas ações virtuais permitem que softwares sofisticados 
construam o nosso perfil e como essas informações são utilizadas pelas empresas para fins 
comerciais ou até mesmo políticos. Sábado, às 7h30 e às 16h30.

PALESTRA 
Confira a palestra Legislação eleitoral, tema de um curso oferecido pela Escola do Legislativo. A 
atividade abordou as regras vigentes nos próximos pleitos eleitorais, destacando as mudanças 
ocorridas no último ano e as consequências disso no Legislativo estadual. O professor convida-
do foi Wladimir Rodrigues Dias, consultor da ALMG e servidor da Escola. Wladimir, que já exer-
ceu o cargo de juiz eleitoral no período de 2014 a 2016, é mestre em Administração Pública e 
doutor em Direito Público. Domingo, às 19h45.

Não deixe sua declaração para a última hora. O comprovante de rendimentos/2018 já está na intranet.


