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Segurança na Assembléia é reforçadaPanorama da
Política
A Escola do Legislativo inicia
hoje, das 18 às 20 horas, o
curso "Panorama da Política
Brasileira", destinado aos
deputados e que vai
abordar a cultura política e
a relação Brasil/mundo; o
relacionamento entre
Estado e sociedade;
Executivo e Legislativo; e
Cidadania Política. O curso
será dado pelos professores
Juarez Guimarães e Carlos
Ranulfo, da UFMG. Mais
informações podem ser
obtidas na Secretaria da
Escola, ramal 7910

Visita
A Assembléia recebeu
ontem visita do presidente
da Assembléia Legislativa
do Estado de
Brandemburgo, Herbert
Knoblich, e do prefeito da
cidade de Cottbus,
Waldemar Kleinschmidt. Os
alemães foram recebidos
pelos integrantes da Mesa
Diretora, deputados José
Braga. Durval Angelo,
Dilzon Meio e Gil Pereira,
no Salão Oficial. Integra
também a missão alemã o
assessor para Relações
Internacionais de Cottbus,
Peter Lewondrowski.
Participou ainda da visita,
entre outros, o cônsul
honorário da Alemanha em
Belo Horizonte, Hans Kampik

• Parecer favorável a PL que
permite acesso de
autoridades a cadeias
(Página 8)

• Deputados e prefeitos
debatem projeto sobre Norte
de Minas (Página 11)

• Conceição Tavares diz que
neoliberais entregam o Brasil
(Página 13)

Um sistema de detector
de metais está sendo insta-
lado na portaria do Edifício
Tiradentes. Esta medida é
uma das ações da área de
segurança da Assembléia Le-
gislativa de Minas Gerais,
que desde o dia 20 de setem-
bro, uma semana antes da
divulgação do relatório da
Comissão Parlamentar de
Inquérito que apurou irregu-
laridades na emissão das
Carteiras de Habilitação,
vem reforçando o seu traba-
lho. Os membros da CPI re-
ceberam diversas ameaças,
e, para evitar qualquer pro-
blema mais grave, foi solicita-
do pela administração da Casa
um reforço na segurança.

A Frente Parlamentar de Apoio
ao Cooperativismo de Minas

Gerais (Frencoop-MG) realizou
ontem uma reunião

preparatória para o li Encontro
Nacional das Frentes

Parlamentares do
Cooperativismo, que será

realizado em de abril do ano
que vem, na Assembléia

Legislativa. O evento desta
quarta-feira aconteceu no

Salão Oficial da Alemg - 23
andar do Edifício Tiradentes, e

teve participação dos
deputados Paulo Piou (PFL),

como presidente do Frencoop-
MG; Eduardo Daladier (PDT),

coordenador do Ramo
Agropecuário; José Henrique

(PMDB), coordenador do Ramo
Crédito; Dalmo Ribeiro Silva

(PSD), coordenador do Ramo
Educação; Marco Régis (PPS),

coordenador do Ramo Saúde; e
Maria Olívia (PSDB),

coordenadora do Ramo

De acordo com o coor-
denador de Orientação de
Segurança, Luiz Fernando
de Souza Cruz, os servi-
dores do setor estão sen-
do convocados para do-
brar serviço. "Temos que
garantir mais segurança
para os deputados, os ser-
vidores e todos aqueles
que passam pela Casa",
afirmou. Ele informou que
já está sendo feito um es-
tudo de reestruturação da
segurança para oferecer
mais tranqüilidade e con-
forto para quem transita
nas dependências no Palá-
cio da Inconfidência, ou no
edifício Tiradentes. Segun-
do Luiz Fernando, em dias

Trabalho. Também participaram
do encontro o diretor da Área

do Processo Legislativo, Eduardo
Vieira Moreira; a responsável

pela Área de Projetos
Institucionais, Minam Costa de

Oliveira; o representante da
Organização das Cooperativas

de Minas Gerais (Ocemg),

movimentados cerca de 7
mil pessoas passam pela
Assembléia e desde o dia
27 de setembro a entrada
e a saída no Palácio da In-
confidência está sendo
mais observada.

O porte de armas den-
tro da Assembléia é proibi-
do, mas, mesmo assim, no
mês de setembro. foram
retidas 35 armas e, neste iní-
cio de outubro, oito já foram
recolhidas. O coordenador
pede a compreensão dos ser-
vidores quando lhes for so-
licitada uma identificação.
"Os seguranças não conhe-
cem, ou não se lembram de
todos que trabalham na As-
sembléia", justificou.

William Bicalho da Cruz; o
representante da Associação

Mineira de Municípios (AMM),
Carlos Alberto Calixto; a
representante da Femam,

Tatiana Campolina Ramos; e a
presidente da União dos

Vereadores de Minas Gerais
(Uvemig), Arlete Nogueira.

Encontro Nacional da Frencoop



O presidente do Foemg, Gilmom Viono, e o prefeito de Jonoúbo, Wildemor
Moximino do Cruz

nador já autorizou a fazer
tudo para a reabertura, mas
lembrou que o problema,
agora, é judicial.
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A reabertura dos frigo-
ríficos Frimusa, em Teófilo
Otoni, e Caiowa, em
Janaúba, foi ontem tema
de audiência pública da
Comissão de Política
Agropecuária e Agroin-
dustrial da Assembléia
Legislativa, a requerimen-
to dos deputados Márcio
Kangussu (PPS) e Dimas
Rodrigues (PMDB). Mais
de 20 convidados compa-
receram à reunião, entre
prefeitos, representantes
de cooperativas e de di-
versos órgãos governa-
mentais ligados à
agropecuária, além de re-
presentantes do Banco do
Nordeste do Brasil.

O frigorífico Caiowa
faz parte de um grande
grupo, de São Paulo, que
faliu há sete anos. A uni-
dade de Janaúba foi
dada em garantia de dí-
vidas com bancos - es-
pecialmente o Banco do
Brasil e o Banco da
Amazônia S.A. (Basa).
Tem capacidade insta-
lada para abater 10 mil
cabeças por mês e para
gerar cerca de 300 em-
pregos diretos e mais de
1.500 indiretos. Segun-
do o deputado Dimas
Rodrigues, o frigorífico
chegou a represen-
tar 51% do ICMS de
Janaúba.

O frigorífico Frimusa
está desativado há quase
dois anos, por problemas
gerenciais. Pertence a um
grupo empresarial que

tem outras unidades no abater 2 mil das 3 mil ca-
Rio de Janeiro. O custo beças que são abatidas
mensal para manuten- mensalmente em Teófilo
ção dos equipamentos é Otoni. Sua reativação
de cerca de R$ 20 mil. pode gerar cerca de 80 em-
Tem capacidade para pregos diretos.

O superintendente do Banco do Nordeste, Wilson Santos, o deputado
Dimas Rodrigues, o secretário da Agricultura Raul Belém, e os deputados
João Batista de Oliveira, Carlos Pimenta, Márcio Kangussu e Fábio Avelar

Prefeito defende reabertura
Wildemar Maximino daO prefeito de Janaúba, Comércio, Olavo Vieira da

de Estado de Indústria e

Silva, disse que o papel daCruz, ressaltou que a re-
 Secretaria é facilitar e

abertura do Frigorífico viabilizar empreendimentosCaiowa é muito impor-
 e que atenderá com boa von-tante para a região. Ele tade o empresário que se

informou que manteve dispuser a reabrir o frigorí-contato com alguns em-
 fico, mas reconheceu que apresários que estão inte-
 Pasta não tem a infra-estru-ressados em reabrir o ne-

tura ideal para atender àsgócio, mas há pendên-
 demandas do empresa-

cias judiciais e ele não nado. Ele informou que está
conseguiu uma resposta sendo formado um grupo dedo síndico da massa fa-

trabalho - que deverá ter umlida. Wildemar Cruz dis-
representante do Legislativose que, segundo o síndi-

 - para formular uma políti-
co, a possibilidade é o ca para a pecuária em Minasarrendamento com pre-

Gerais. Segundo ele, o objeti-ferência de compra, mas
vo é que o Estado deixe de ser

o frigorífico não pode predominantemente forne-ser vendido agora.
cedor de matéria-prima.O secretário adjunto

Para o presidente da Fe-
deração da Agricultura do
Estado de Minas Gerais
(Faemg), Gilman Viana, a
maior dificuldade do setor é
a concorrência desleal do
mercado informal, resultado
da falta de fiscalização. Para
ele, além da diminuição da
receita estadual, o consumi-
dor sofre com produtos sem
qualquer inspeção sanitária.
Viana defendeu que Minas
agregue valor aos produtos
primários fazendo o benefi-
ciamento no próprio estado.

João Alberto Vizoto, da
Secretaria da Fazenda, falou
da dificuldade de fiscalizar
um estado das dimensões de
Minas Gerais, que tem uma
grande fronteira seca e ser-
ve de corredor entre os es-
tados do Sul e do Nordeste
do Brasil. Segundo ele, o Es-
tado não tem condições de
combater a sonegação em
todos os setores e tem que
eleger prioridades. No caso
da pecuária, ressaltou, o re-
tomo é muito pequeno por-
que a tributação é baixa. Por
isso, o Estado tem investido
na fiscalização de combustí-
veis, que trouxe um aumen-
to da arrecadação de R$ 80
milhões para R$ 130 milhões.
"Vou fiscalizar, não há retor-
no e ainda dá dor de cabe-
ça", ressaltou, lembrando as
pressões políticas que a Se-
cretaria sofre. Para ele, o con-
trole do abate clandestino
tem que ser da sociedade,
não só das Secretarias da Fa-
zenda e da Agricultura. "Não
é uma questão tributária, mas
de saúde", defendeu.

O secretário de Estado
da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento, Raul Be-
lém, disse que também o
Instituto Mineiro de
Agropecuária (IMA) tem
que pnorizar ações de fis-
calização por falta de es-
trutura e pessoal. Segundo
ele, o IMA está totalmente
mobilizado contra a febre
aftosa, com todo o traba-
lho feito exclusivamente
com recursos do Estado.
Raul Belém disse que tem
sofrido muitas pressões
políticas para abrir as bar-
reiras - são 43 no Estado.
No caso dos frigoríficos,
ele lembrou que o gover-

Consumo justifica reabertura
O presidente da Coo- gundo ele, a associação ti-

perativa de Laticínios de nha 39 deputados e agora
Teófilo Otoni, Estevaldo tem apenas 20.
Nascimento, garantiu que, Antônio Carlos Ferreira
na região, não há proble- Lopes, representante do
mas tributários nem sani- Ministério da Agricultura
tários, uma vez que prati- em Teófilo Otoni, disse
camente não há abates que o Ministério está con-
dandestinos. Segundo ele, tribuindo ao manter o re-
somente o abate para con- gistro do Frimusa, na es-
sumo interno já justifica a perança de que ele volte a
reabertura do frigorífico, funcionar, embora a legis-
A barreira, disse, é a ne- lação determine a cassa-
gociação com os atuais ção. Segundo ele, as difi-
donos, que têm expectati- culdades para o setor - in-
va de conseguir financia- clusive na produção de la-
mentos privilegiados para ticínios - estão na indús-
reabrir o Frimusa.	fria clandestina. Brant lem-

Paulo Caldeira Brant, brou que a fiscalização de
da Associação dos Frigo- indústrias com produção
ríficos de Minas Gerais, local é afeta às prefeituras,
Espírito Santo e Distrito mas o Ministério não tem
Federal (Afrig), lembrou contado com a boa vonta-
que, se o ICMS sobre a car- de dos prefeitos. "As indús-
ne é irrisório para a Secre- frias já estão instruídas a di-
taria da Fazenda, ele pesa zer que fazem só o comér-
para os frigoríficos. Se- cio municipal", afirmou.

ASSEMBLÉIA 1LEGLSLVI1VA
DO

ESTADO DE MINAS GERAIS

MESA DA ASSEMBLÉIA

Política Agropecuária e Agroindustrial
	 Política Agropecuária e Agroindustrial (continuação)

Reabertura de frigoríficos no	Presidente da Faemg diz que
Norte e no Mucuri é discutida	concorrencla e desleal

Anderson Adauto
Presidente
José Braga
12-Vice-Presidente
Durval Ângelo
22-Vice-Presidente
Dilzon Meio
12-Secretário
Gil Pereira
22-Secretário

Antônio Júlio
Corregedor
Mauri Torres
Corregedor Substituto

ASSEMBLÉIA informa
Editado pela Área de Comunicação
Social da Diretoria de Informação e
Comunicação e impresso pela Area de
Serviços Gerais da Diretoria
Administrativa e Financeira

Se você tem criticas e sugestões, fale
com o responsável pela Ares de
Comunicação Social (290-7812)

Se você está com problemas de
recebimento, fale cem o chefe do Setram
(290-7766)

Endereço:
Rua Rodrigues Caldas, 30
CEP: 30190-921 —Tel.: 290-7800
Fa,c 290-7811
BH / MG

Assembléia na Internet



O presidente do Cooperativa de Laticínios de Teóf,/o Oton:, Estevaldo
Nascimento . e o representante do Ministério da Agricultura em Teó filo

Otoni, Antônio Carlos Ferreiro Lopes

-

Os concursados lotaram o Auditório poro pedir aos deputados que ajudem
em suo nomeação
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Presenças
Também participaram da
reunião, presidida pelo
deputado João Batista de
Oliveira (PDT), os
deputados Paulo Piau (PFL),
Sebastião Costa (PFL),
Dimas Rodrigues (PMDB),
Márcio Kangussu (PPS),
Fábio Avelar (PPS), Carlos
Pimenta (PSDB), Arlen
Santiago (PTB) e José Braga
(PDT); além do
superintendente do Banco
do Nordeste para Minas
Gerais, Bahia e Espírito
Santo, Wilson Santos; o
superintendente da
Sudenor, Sérgio Amaral,
entre outros

O deputado Carlos Pi-
menta (PSDB) ressaltou a
importância da interme-
diação da Secretaria de Es-
tado de Indústria e Comér-
cio para tentar contatos com
empresários que poderiam
reabrir o frigorífico Caio-
wa. Ele lembrou que 95% da
carne consumida em Mon-
tes Claros provém de aba-
tes clandestinos. Ele apoiou
a proposta feita pelo presi-
dente da Comissão de Poli-
fica Agropecuária, deputa-
do João Batista de Oliveira
(PDT), de que fosse forma-
da uma comissão para ten-
tar encontrar uma solução
para o problema.

O deputado Arlen San-
tiago (PTB) lembrou que a
Area Mineira da Sudene
precisa de um programa
de governo diferencial.
Ele pediu apoio do secre-
tário da Agricultura para
o projeto de lei que reduz
ICMS na região. O depu-
tado Paulo Piau (PFL) tam-
bém defendeu que a Secre-

Os deputados Durval Ângelo
(PT) e Rogério Correia (PT)
manifestaram ontem, em

entrevisto coletiva à imprensa,
solidariedade às lideranças

taria de Indústria e Co-
mércio ajude na reabertu-
ra do frigorífico Caiowa e
o deputado Márcio
Kangussu (PPS) se colocou
à disposição para ajudar.
Para o deputado Fábio
Avelar (PPS), a falta de
uma política de fiscaliza-
ção vai continuar prejudi-
cando o setor.

Durante a reunião fo-

Políticos do município de
Braúnas, no nordeste mineiro,

que conseguiram cassar o
mandato do ex-prefeito João
Alves Batista Neto (PSDB),

devido a irregularidades
administrativas. A vice-prefeita,

lvam Pereira Alves Pinto (PMDB),
foi empossada no último dia 3 de

outubro e também estava
presente à entrevista, juntamente

com o vereador Antônio Carlos
de Souza, o presidente do

Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Braúnas, Nem Maria

Ribeiro, e outras lideranças
daquela localidade.

De acordo com a prefeita, seu
antecessor foi cassado devido à

prática de diversas

ram assinados protocolos de
intenção do Banco do Nor-
deste do Brasil S.A. com o
Estado para elaboração de
projetos de apoio ao de-
senvolvimento da região
mineira da Sudene. Serão
beneficiadas as produções
de algodão, mamona, de
novilho precoce, café, a
fruticultura, a pecuária de
leite, entre outras.

irregularidades, como emissão
de notas frias, contratação de
pessoal sem concurso público,

não prestação de contas à
Câmara Municipal e falta de

repasse dos duodécimos
devidos ao Poder Legislativo

municipal. A cassação aconteceu
após a instalação de três

"comissões processantes", que
tiveram, segundo as denúncias

dos deputados e da prefeita, seu
funcionamento prejudicado pela
atuação parcial do juiz Geraldo

Vicente Ferreiro Domas, da
Comarca de Guanhães. "O juiz
desrespeitou o Legislativo local e

praticamente interveio na
Câmara Municipal", aflimou

Du,val Angelo.

Candidatos aprovados
em concurso da Policia Ci-
vil solicitaram ontem à Co-
missão de Direitos Huma-
nos da Assembléia provi-
dências para se agilizar o
processo de nomeação e
contratação. O presidente
do sindicato dos servido-
res da Policia Civil de Mi-
nas Gerais (Sindpol), José
Magela Alves Pereira, dis-
se que a contratação dos
aspirantes a policiais civis
seria feita em 22 de dezem-
bro do ano passado, mas
até hoje nenhuma resposta
sobre a nomeação foi dada.
A Policia Civil é composta
por oito mil policiais e, de
acordo com Magela, a ca-
rência de pessoal no qua-
dro efetivo é de 30% ou
2.500 policiais. Para ele, é
preciso que as Policias Ci-
vil e Militar e o Poder Judi-
ciário passem por uma
reformulação geral em suas
respectivas estruturas.

O deputado Alberto
Bejani (PFL) afirmou que
os aprovados, que já passa-
ram por treinamento mas
não foram nomeados, estão
trabalhando irregularmen-
te, ou seja, prestam serviço
à policia civil sem estarem
efetivamente contratados.
Ele pediu que a Comissão
tome uma atitude severa
para que não só esses po-
liciais possam ter sua si-
tuação regularizada, como
também a Policia Civil res-
gate o respeito da socie-
dade. O deputado solici-
tou que o presidente da
Comissão de Direitos Hu-
manos, João Leite (PSDB),

entre em contato com o
presidente da Assembléia,
deputado Anderson A-
dauto (PMDB), para que
este último viabilize uma
reunião entre o governador

O comerciante Hebert
Alves de Souza apresentou
á Comissão denúncia de in-
vasão de domicilio e tenta-
tiva de extorsão por parte
de policiais militares. Ele
declarou que teve sua casa
invadida, em 11 de setem-
bro deste ano, por polici-
ais militares e que eles exi-
giram R$ 10 mil. Hebert
disse que, como não deu o
dinheiro aos policiais, eles
colocaram em seu carro
drogas e armas, levando-
o para a Delegacia de Fur-
tos e Roubos e depois para
a Delegacia de Tóxicos. O
deputado João Leite (PSDB)
informou que a Comissão
irá acompanhar o caso.

Clélia Inês Abreu Mar-
cadi, representante da famí-
lia Abreu, ex-proprietária da
Fazenda Ferrugem, hoje Ci-
dade Industrial, solicitou aju-
da à Comissão para que in-
tervenha junto ao governa-
dor do Estado para tentar

Itamar Franco e um repre-
sentante dos aprovados no
último concurso da Policia
Civil, que não foram nome-
ados após seis meses de cur-
sos e treinamentos.

urna solução para o caso. Ela
explicou que a desapropri-
ação da fazenda foi feita
há 56 anos e que até hoje a
família não recebeu ne-
nhuma indenização. O de-
putado Marcelo Gonçalves
(PDT) solicitou que a Co-
missão peça ao governa-
dor Itamar Franco paga-
mento da indenização.

Os deputados, ainda,
aprovaram o relatório da
Comissão de Direitos Huma-
nos sobre a visita realizada
pelos deputados Maria Tere-
za Lara (PT) e João Leite
(PSDB) ao Instituto Monse-
nhor Messias, em Sete Lago-
as. A deputada Maria Tere-
za Lara (PT) apresentou re-
querimento verbal solicitan-
do que o governador, atra-
vés de portaria, designe um
comissão para elaborar um
plano geral de segurança
para o Estado, tendo em vis-
ta a situação de insegurança
vivida pela população.

Política Agropecuária e Agroindustrial (continuação)	 Direitos Humanos

Deputados defendem ações
	

Candidatos aprovados pedem
para que empresas reabram	 apoio para serem nomeados

Apoio à cassação de prefeito

Comerciante apresenta denúncia

Presenças
Estiveram presentes à
reunião os deputados
João Leite (PSDB), que a
presidiu, Glycon Terra
Pinto (PPS), Marcelo
Gonçalves(PDT), Maria
Tereza Lara (PT), Antônio
Roberto (PMDB), Miguel
Martini (PSN), Alberto
Bejani (PFL) e Edson
Rezende(PSB)



-

-

-

-

-

O promotor Eduardo Nepomuceno, a vereadora Maria Imaculada (em pé) e
as deputadas Antônio Roberto, Marcelo Gonçalves, João Leite, Maria

Tereza Lara, Glycon Terra Pinta e Miguel Martini

Promotor não sofre pressão
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Direitos Humanos (continuação)

Comissão discute episódio da
cassação de prefeito

Direitos Humanos (continuação)

Diretor de rádio afirma que
cidade vive clima de ameaça

A Comissão de Direitos
Humanos ouviu ontem, em
audiência pública realizada
no Auditório, diversos en-
volvidos no processo de
cassação do prefeito de
Manhuaçu, Geraldo Perí-
golo. Também foi debatida
a ameaça de morte sofrida
pela vereadora Maria
Imaculada Dutra, da mesma
cidade, que denunciou com-
pra de votos na cassação. O
autor do requerimento que
originou a reunião, deputado
Miguel Martini (PSN), disse
ser necessário esclarecer os
fatos e conduzir o processo
baseado na ética e moral.

A vereadora Maria
Imaculada Dutra afirmou
que não tem nenhum inte-
resse político ao denunciar
as ameaças de morte que
vem sofrendo. Ela informou
que, ao tomar conhecimen-
to sobre a possível compra
de votos dos vereadores
para que eles aprovassem a
cassação do mandato do
prefeito, imediatamente su-
geriu que fosse instalada
uma CPI para apurar o caso.
A partir desse momento, ela
passou a sofrer ameaças de
morte por parte do secre-
tário de obras da atual ad-
ministração.

Maria Imaculada disse
ter apresentado ao Ministé-
rio Público duas fitas con-
tendo gravações sobre as
negociações dos valores dos
votos entre os vereadores,
e de vereadores com o de-
putado federal João Maga-
lhães. Ela pediu ao deputa-
do João Leite (PMDB) que
envie um representante da
Comissão de Direitos Hu-
manos para auxiliar os pro-
motores de Manhuaçu du-
rante esse processo.

O promotor de Justiça,
Eduardo Nepomuceno,
afirmou não estar sofrendo
nenhuma pressão política e
que vem apurando os fatos
de maneira isenta. Ele res-
saltou que ocorreram fatos
estranhos à época da cassa-
ção, como, por exemplo, o
fato de os vereadores te-
rem sido levados para um
hotel a 150 quilômetros da
cidade, e ao, saírem para a
votação, seus familiares per-
manecerem no hotel sob
guarda de seguranças.
Nepomuceno comunicou
que pretende concluir o pro-
cesso ainda este mês e que
enviará à Comissão cópia
do documento final.

O presidente da Câ-
mara de Vereadores de
Manhuaçu, Rômulo do
Carmo Rodrigues, en-
fatizou a isenção da pro-
motoria e do Legislativo
municipal e acrescentou

que o clima na cidade é ten-
so e delicado.
Prefeito cassado - "Sofro
perseguições e sou alvo de
denúncias e boatos falsos há
anos". Essa foi a alegação
feita pelo ex-prefeito de
Manhuaçu, Geraldo Perí-
golo. Segundo ele, durante
a campanha eleitoral foi
abordado, algumas vezes,
pelo deputado federal João
Magalhães para que se co-
ligasse à atual prefeita
Maria Aparecida Maga-
lhães Bifano, recusando-
se sempre. "Após ser
eleito, passei a sofrer
ameaças enquanto o de-
putado federal articulava
minha cassação através
da compra de votos",
observou Perígolo. O ex-
prefeito pediu que o pro-
motor apure bem os fa-
tos, verificando se houve
ou não irregularidades
na sua administração.

Para o diretor comercial
da Rádio Manhuaçu, Geral-
do D'Angelo Borel, ainda
existe um clima de ameaça,
coação e violência na cida-
de, que vive atualmente
"seu momento mais vergo-
nhoso". Pedro Magalhães,
irmão do deputado federal,
João Magalhães e da pre-
feita Maria Aparecida Ma-
galhães Bifano, mostrou-se
indignado com o que foi
dito a respeito de seus ir-
mãos, alegando que tanto o
ex-prefeito quanto a verea-
dora mentiram em suas afir-
mações. O assessor parla-
mentar do deputado Hélio
Costa, Marcos Araújo, este-
ve presente à reunião para
prestar solidariedade à fa-
mília Magalhães.

Durante a reunião fo-

A Comissão de Educa-
ção, Cultura, Ciência e
Tecnologia aprovou na reu-
nião ontem o Projeto de Lei
(PL) 511/99, do deputado
Ivo José (VF), que declara de
utilidade pública a
Corporação Musical São Se-
bastião de Bandeirantes,
com sede no município de
Mariana. O relator da ma-
téria foi o deputado João
Pinto Ribeiro (PTB).

O PL 487/99, do depu-
tado Agostinho Silveira (PL)
foi redistribuído e o novo
relator da matéria é o de-
putado Dalmo Ribeiro Silva

ram ainda aprovados os se-
guintes requerimentos:

do deputado Antônio
Roberto (PMDB), solicitan-
do realização de audiência
Pública da Comissão para
que sejam ouvidos o depu-
tado federal João Maga-
lhães, a prefeita Maria
Aparecida Magalhães Bifa-
no e os vereadores de Ma-
nhuaçu sobre as denúncias
de corrupção na adminis-
tração daquele município;

do deputado Miguel
Martini (PSN), solicitando
ao presidente desta Casa,
deputado Anderson Adau-
to (PMDB), proteção polici-
al para a vereadora Maria
Imaculada Dutra, o ex-pre-
feito Geraldo Perígolo e
seus familiares até que seja
solicitada inscrição dos mes-

(PSD). O projeto determina
a inclusão da disciplina "for-
mação de condutores de
veículos" nos currículos do
ensino médio. Por determi-
nação do presidente da Co-
missão, deputado Sebastião
Costa (PFL), o projeto foi
convertido em diligência.

Foram aprovados ain-
da dois requerimentos:
754/99, do deputado
Dalmo Ribeiro Silva (PSD),
que formula voto de con-
gratulações à Paróquia de
Nossa Senhora da Meda-
lha Milagrosa, no municí-
pio de Monte Sião, por sua

mos à Secretaria Nacional
dos Direitos Humanos;

• da bancada do PT, so-
licitando que seja encami-
nhada ao governador do Es-
tado manifestação de repúdio
contra os recentes episódios
envolvendo os órgãos respon-
sáveis pela segurança pública
do Estado, pedindo providên-
cias urgentes no sentido de aca-
bar com a violência que se per-
petua nesses órgãos.

Participaram da reunião
a advogada Maria das Do-
res Rocha e os deputados
João Leite (PMDB), que a
presidiu, Glycon Terra Pinto
(PPS), Marcelo Gonçalves
(PDT), Maria Tereza Lara
(PT), Antônio Roberto
(PMDB), Miguel Martini
(PSN), Alberto Bejani (PFL)
e Edson Rezende (PSB).

elevação à condição de
santuário; e 760/00, do
deputado Arlen Santiago
(PTB), que solicita o envio
de ofícios ao governador
e ao secretário de Estado
da Educação, pedindo que
seja estudada a possibili-
dade de manutenção dos
critérios que permitem a
reeleição dos atuais dire-
tores de escolas estaduais.
Participaram da reunião os
deputados Sebastião Cos-
ta (PFL), presidente da
Comissão; Antônio Carlos
Andrada (PSDB) e Dalmo
Ribeiro Silva (PSD).

Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Aprovados projeto e requerimentos
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Administração Pública
	 Administração Pública (continuação)

Parecer favorável a PL que
	PL sobre reserva de cargos

permite acesso a cadeias	 recebe parecer favorável
A Comissão de Adminis-

tração Pública aprovou on-
tem parecer favorável, de 10
turno, do deputado Arlen
Santiago (PTB) ao PL 373/99
do deputado João Leite
(PSDB), que dispõe sobre o
livre acesso de autoridades
aos estabelecimentos polici-
ais e carcerários. O projeto
quer franquear o acesso
àqueles estabelecimentos,
sem necessidade de prévia
comunicação aos responsá-
veis, aos senadores, deputa-
dos federais e estaduais, pre-
feitos e vereadores (em es-
tabelecimentos localizados
nos seus municípios), e repre-
sentantes da OAB, creden-
ciados pelo presidente da
entidade. Membros dos con-
selhos estaduais de Direitos
Humanos e de Defesa Social
e titulares de órgãos de de-
fesa de direitos humanos te-
riam acesso aos estabeleci-
mentos mediante prévia co-
municação às autoridades
responsáveis por eles.

Foi aprovado também
parecer, de 1° turno, do de-

O parecer foi aprovado
na forma do Substitutivo
n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, e
com duas emendas. A pri-
meira altera a redação do
artigo 10, substituindo, na
composição do Conselho
Estadual de Defesa dos
Direitos Difusos, os titula-
res dos órgãos ali mencio-
nados por representantes
daqueles órgãos. A emen-
da n° 2 determina que,
quando a penalidade apli-

putado Doutor Viana (PDT)
ao PL 346/99, do deputado
Amílcar Martins (PSDB),
que cria o Fundo Especial de
Despesa de Reparação de
Direitos Difusos Lesados,
de que trata a Lei Federal
n° 7.347/85. O Fundo terá a
finalidade de promover a
reparação dos danos causa-
dos ao meio ambiente, ao
consumidor, a bens e di-
reitos de valor artístico,
estético, turístico e paisagistico,
por infração à ordem econô-
mica e a outros interesses
difusos e coletivos.

O fundo será formado
com recursos provenientes
de indenizações decorren-
tes de condenações por da-
nos causados aos bens refe-
ridos e de multas pelo
descumprimento das conde-
nações; rendimentos de apli-
cações financeiras; doações,
auxílios, contribuições e le-
gados que lhe venham a ser
destinados por pessoa física
ou jurídica, nacional ou es-
trangeira e recursos prove-
nientes de fundos federais

cada pelos crimes ou con-
travenções de que trata a
lei consistir em pena
pecuniária, o valor fixado
reverterá ao Fundo.

A Comissão aprovou
também parecer favorável
do deputado Arlen Santi-
ago (PTB) ao PL 389/99, do
deputado Pastor George
(PL), que cria a Ouvidoria
do Sistema Penitenciário
do Estado. O parecer foi
aprovado na forma do
Substitutivo n° 1, da Co-

-

-

-

-

O deputado Arlen Santiago é autor
da PL que dispõe sobre a livre

acesso de autoridades aos
estabelecimentos policiais e

carcerários

de direitos difusos. Seus recur-
sos serão aplicados na recupe-
ração de bens, na promoção
de eventos e-ducativos e cien-
tíficos e na edição de material
informativo relacionados com
a natureza da infração ou do
dano causado, bem como na
modernização administrativa
dos órgãos públicos responsá-
veis pela execução das políti-
cas relativas às áreas referidas
no projeto.

missão de Constituição e
Justiça, que, sem fugir aos
objetivos do projeto, pro-
pôs alterações à Lei
12.622/97, que cria a
Ouvidoria de Polícia, para
alterar sua denominação
para Ouvidoria da Polícia
e do Sistema Penitenciário
do Estado de Minas Ge-
rais, e ampliar suas atri-
buições, que passam a
abranger o sistema peni-
tenciário. A matéria trami-
ta em l turno.

O deputado Doutor
Viana apresentou pare-
cer favorável ao PL 496/
99, da deputada Maria
José Haueisen (PT), que
altera a lei 11.867/95,
que reserva percentual
de cargos ou empregos
públicos, no âmbito da
administração pública do
Estado, para pessoas
portadoras de deficiên-
cia. O objetivo do proje-
to é elevar, de 10% para
15%, o percentual de re-
serva de cargos e empre-
gos públicos destinados a
portadores de deficiên-
cia. O parecer, de l' tur-
no, foi aprovado pela
Comissão.

A Comissão aprovou
também parecer favorá-
vel do relator deputado
Sargento Rodrigues (PL)
ao PL 520/99, do depu-
tado Ermano Batista
(PSDB), que torna obri-
gatória a inserção de
"Noções de Direitos Hu-
manos" em concursos
públicos e cursos internos
de órgãos da administra-
ção do Estado. O relator
da matéria apresentou
emenda que suprime os
art. 2 e 3 do projeto, que
dispõem sobre a adoção
da disciplina no âmbito
interno do Corpo de
Bombeiros, Polícia Mili-

tar e Polícia Civil. Segun-
do o relator, trata-se de
matéria de iniciativa pri-
vada do governador do
Estado e envolve também
questões ligadas ao regi-
me jurídico das cor-
porações, devendo ser
objeto de lei comple-
mentar, conforme dis-
põe a Constituição do
Estado. A matéria tra-
mita em l turno.

Durante a reunião fo-
ram aprovados os seguintes
requerimentos:

do deputado Paulo
Piau (PFL), que pede a rea-
lização de audiência públi-
ca da Comissão, para discu-
tir o PL 464/99, de sua au-
toria e do deputado
Alberto Pinto Coelho (PPB),
que dispõe sobre a propa-
ganda e a publicidade pro-
movidas por órgão público
e entidade sob controle di-
reto ou indireto do Estado,
tendo em vista o interesse
da matéria para a indústria
mineira da comunicação,

do deputado Rogério
Correia (P1), que pede a re-
alização de audiência públi-
ca para discutir a adminis-
tração dos estádios Maga-
lhães Pinto e jornalista
Felipe Drummond, com as
presenças do vereador de
Belo Horizonte Ronaldo
Gontijo, de representantes
da Ademg, do Conselho
Administrativo da Ademg,
da UFMG, da AMCE, dos
clubes Cruzeiro, Atlético e
América, e das federações

A deputada Maria José Haueisen é
autora do PL que reserva cargas ou
empregos públicos para pessoas

portadoras de deficiência

de Judô e de Basquete.
A Comissão rejeitou, por

unanimidade, requerimen-
to do deputado Carlos Pi-
menta (PSDB), que pede a
realização de audiência pú-
blica para discutir a renova-
ção da concessão da Copasa
no município de Montes
Claros. O deputado Arlen
Santiago (PDT) justificou a
proposta de rejeição, dizen-
do que é impossível que a
Comissão discuta o caso de
inúmeros municípios minei-
ros que enfrentarão a mes-
ma situação. O deputado
Sargento Rodrigues sugeriu
que tais debates sejam fei-
tos nas câmaras municipais,
com a presença de autori-
dades locais e estaduais. O
deputado doutor Viana tam-
bém manifestou-se pela re-
jeição do requerimento.

Participaram da reu-
nião os deputados Jor-
ge Eduardo de Oliveira
(PMDB), que preside a
Comissão, Arlen Santiago
(PTB), Doutor Viana
(PDT), Cinco Rafael (PSB)
e Sargento Rodrigues (PL).

Substitutivo é aprovado

Audiência pública discute PL



Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Comissão aprova parecer de
rejeição ao PL 402/99

Administração Pública

Deputados
projeto sob

e prefeitos debatem
re Norte de Minas

'w'^
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Codevale
Os deputados Marcelo
Gonçalves (PDT) e Paulo
Piau (PFL) foram eleitos
ontem presidente e vice-
presidente,
respectivamente, da
Comissão Especial criada
para emitir parecer sobre a
indicação do diretor da
Comissão de
Desenvolvimento do Vale do
Jequitinhonha (Codevale).
O deputado César de
Mesquita (PMDB) foi
designado relator. Estavam
presentes à reunião os
deputados Marcelo
Gonçalves (PDT), que a
presidiu, Paulo Piau (PFL) e
Dimas Rodrigues(PMDB)

A Comissão de Trans-
porte, Comunicação e Obras
Públicas aprovou ontem pa-
recer contrário, de 10 turno,
do deputado Bilac Pinto
(PFL), ao Projeto de Lei
402/99, do deputado Pastor
George. A proposição esta-
belece a obrigatoriedade de
as empresas de transportes
coletivos intermunicipais
proverem seus veículos com
aparelhos de comunicação,
mas de acordo com o pare-
cer do relator, não especifi-
ca qual tipo de aparelho de-
verá ser instalado.

O relator opinou pela
rejeição por considerar que
a matéria compromete o
equilíbrio econômico-finan-
ceiro do contrato de conces-
são que definiu os direitos
e obrigações do funciona-

Foi realizada ontem, no
Teatro do Assembléia, a

palestra de lançamento do
Programa de Capacitação

mento de serviço público
delegado, no interesse ge-
ral. "A modificação unilate-
ral de circunstância, no
caso, a obrigatoriedade de
instalação de meio de co-
municação, irá gerar ônus
econômico para as conces-
sionárias desse serviço",
afirmou o deputado Bilac
Pinto (PFL).

Durante a reunião, a Co-
missão aprovou seis reque-
rimentos que dispensam a
apreciação do plenário. En-
tre eles, um do deputado
João Paulo (PSD), que pede
a realização de uma audiên-
cia pública para debater so-
bre a extinção dos ônibus
urbanos da linha 1181, que
ligam Belo Horizonte ao
município de Rio Manso,
para a implantação de ôni-

dos Servidores de Gabinetes
Parlamentares e da Área

Administrativa, cujo objetivo
é buscar novos patamares de
atendimento no Legislativo.
O Sebrae/MG é parceiro da

Alemg na execução do
programa, e a palestra foi
ministrada por Mora Veit,
gerente de Copacitação e

Tecnologia da entidade. No
caso dos gabinetes, serão

ministradas aulas sobre
melhoria da qualidade do

atendimento, integração de
equipes, desenvolvimento de

chefia de gabinetes e
aperfeiçoamento para

O deputado Pastor George é autor
do PL que obriga as empresas de

transportes coletivos
intermunicipais o instalarem

aparelhos de comunicação em
seus veículos

bus rodoviários. Estavam
presentes na reunião os de-
putados Álvaro Antônio,
que a presidiu; Arlen Santi-
ago (PTB); Bilac Pinto (PFL);
e Wanderley Ávila (PPS).

secretárias e motoristas. O
curso, dividido em seis

módulos, terá a duração de
1,8 mil horas. O primeiro

módulo a ser ministrado terá
como temo a integração de
equipes. Atender, gerenciar
e secretariar com qualidade

são as temáticas do
segundo, terceiro e quarto

módulos do curso. Uma
atualização para motoristas

e trabalhadores mirins
encerra o treinamento . As
aulas começam no próximo
dia 15. Cursos para a área

administrativa também
estarão sendo oferecidos.

A Comissão de Admi-
nistração Pública promoveu
audiência ontem de tarde
para debater o Projeto de
Lei (PL) 428/99, de autoria
da Comissão Especial da
Seca no Norte de Minas,
que cria o Conselho Esta-
dual de Combate aos Efei-
tos das Secas e altera a Lei
n° 11.711, de 23/12/94, que
dispõe sobre a Comissão
de Desenvolvimento do
Vale do Jequitinhonha
(Codevale) e dá outras
providências. O projeto está
sendo analisado pela Comis-
são, e a audiência foi solici-
tada pelo deputado Arlen
Santiago (PTB), relator da
matéria. Participaram da
audiência diversos prefeitos,
vereadores e representantes
da Codevale e da Superin-
tendência de Desenvolvi-
mento do Norte de Minas
(Sudenor) e ainda o secretá-
rio de Estado da Justiça e de
Direitos Humanos, deputa-
do estadual Lula Tadeu Lei-
te, eleito pela região.

A Comissão Especial da
Seca no Norte de Minas,
ao apresentar seu relatório
final, concluiu pela neces-
sidade de se adequar a
estrutura institucional do
Estado para o combate aos
efeitos das secas, com agi-
lidade e eficiência. O Con-
selho Estadual de Comba-
te aos Efeitos das Secas, de
acordo com o projeto, se-
ria um órgão deliberativo
e normativo, vinculado à
Secretaria de Estado do Pla-
nejamento e Coordenação
Geral (Seplan), com compe-
tência para, entre outras

atribuições, propor ações
permanentes ou emer-
genciais de combate conti-
nuado aos efeitos da seca
em todo o território do Es-
tado e planejar, coordenar,
supervisionar e orientar a
formulação e a execução de
planos e programas de de-
senvolvimento econômico e
social para a região Nor-
deste do Estado, na área
de atuação da Superinten-
dência de Desenvolvimen-
to do Nordeste (Sudene).

O Projeto cria também o
Instituto de Desenvolvi-
mento do Norte de Minas e
Vale do Jequitinhonha
(Idenorje), proposto
como órgão executivo do
Conselho Estadual de
Combate à Seca e entida-
de de planejamento, co-
ordenação e execução das
ações de combate aos
efeitos das secas e de fo-
mento ao desenvolvimen-
to regional, a fim de evi-
tar-se a duplicação de es-
forços e a má aplicação de
recursos públicos. A cri-
ação do Idenorje, segun-
do o Projeto, se dá por
meio da alteração da de-
nominação da Codevale,
ficando extintos o Con-
selho Superior de Muni-
cípios do Vale do
Jequitinhonha, no âmbi-
to da Codevale, e a Su-
perintendência de Desen-
volvimento do Norte de
Minas - Sudenor- , ór-
gão integrante da estru-
tura da Seplan.
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Luiz Tadeu Leite, deputados Arleri Santiago e Jorge Eduardo de Oliveira,

Sérgio Luiz Amaral e deputado José Braga

-

-

O diretor administrativo
da Codevale, Edmar Antô-
nio Godinho Pimenta, ma-
nifestou sua posição contrá-
ria ao Projeto, defendendo
a manutenção do órgão e
dizendo que "extinguir a
Codevale ou adequá-la ao
Idenorje é fazer o Vale do
Jequitinhonha perder sua
identidade". Edmar Pimen-
ta trabalhou na instituição
também no governo
Tancredo Neves. A mesma
posição tem o prefeito de
Angelândia, Edaílton Antô-
nio Godinho Pimenta, tam-
bém presidente da Associ-
ação Microrregional do
Alto Jequitinhonha -
Amaje, que reúne 20 mu-
nicípios. Ele disse que a
Codevale "ficou seis anos
esquecida para destruir o
vice-governador Newton
Cardoso". Segundo o pre-
feito, o Vale do Jequiti-
nhonha sempre foi "esque-
cido e humilhado" e que a
região vai perder força
política com a extinção da

Lançado Programa de Capacitação

Instituto de Desenvolvimento
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A economista, professora do UFRJ e ex-deputado federal Maria do

Conceição Tavares fez severos críticas ao governa de Fernando Henrique
Cardoso e à equipe econômica

mundo fique sem fronteiras, sucessivos confrontos que
com predominância da ordem põem fim às idéias imperialis-
e da propriedade, razão dos tas", afirmou.

Domínio dos EUA

Antonilio Martins Ferraz, Edmor Pimento, deputado Carlos Pimento e
Alaor de Oliveira Brito Júnior
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Prefeitos e deputados defendem
novo órgão para o Norte de MG

Conceição Tavares diz que
neoliberais entregam o Brasil

Presenças
Participaram da reunião os
deputados Jorge Eduardo de
Oliveira (PMDB), presidente
da Comissão; Arlen Santiago
(PTB), Carlos Pimenta
(PSDB), Márcio Kongussu
(PPS), José Braga (PDT),
Doutor Viana (PDT),
Agostinho Patrús (PSDB) e
Dimas Rodrigues PMDB); e
ainda os convidados Luiz
Tadeu Leite, secretário de
Estado da Justiça; Sérgio
Amaral e Alaor de Oliveira
Brito Júnior,diretor-geral e
diretor da Sudenor,
respectivamente; Edmar
Pimenta e Antonílio Ferraz,
diretores da Codevale;
Edaulton Pimenta, prefeito de
Angelândia e presidente da
Associação Microrregional
do Alto Jequitinhonha -
Amaje; Rogério Rocha
Rafael, prefeito de
Comercinho e Presidente da
Associação Microrregional
do Médio Jequitinhonha -
Ameje; Roberto Grapiúna,
prefeito de Joaíma e
presidente da Associação
Microrregional do Baixo
Jequitinhonha - Ambaje;
Ronaldo Mota Dias, prefeito
de São João da Lagoa e
presidente da Associação
dos Municípios da Área
Mineira da Sudene -
Amans; vereador Abelard
Carlos Pimenta, diretor da
Associação dos Vereadores
da Área Mineira da Sudene
- Avams; Carlos Fernando
Fagundes Amaral, Petronílio
Narciso Júnior e Arnaldo
José Severino, assessores da
Sudenor

Os demais presentes ao
debate, especialmente os
prefeitos que são presiden-
tes de associações de muni-
cípios do Norte de Minas e
do Vale do Jequitinhonha,
defenderam, unânimes, o
PL 428/99. O secretário
Luiz Tadeu Leite destacou
que os interesses dos mu-
nicípios da região são basi-
camente os mesmos, e que,
apesar das diferenças polí-
ticas, não pode haver riva-
lidades. "E preciso conjugar
forças, ao invés de somar
fraquezas", disse ele.

O diretor-geral da
Sudenor, Sérgio Luiz
Amaral, afirmou que a Su-
perintendência tornou-se
pequena diante da
grandiosidade dos projetos
que desenvolve - como o
Jaíba, os programas de ele-
trificação rural (PAPP Te II),
o Pró-Hidro -, e que bene-
ficiam o Norte de Minas e
o Vale do Jequitinhonha. Ele
acredita que o ideal seria
existir uma autarquia para
cuidar da política de desen-
volvimento para a região
mineira da Sudene. "Sou a
favor de qualquer movimen-

tação que fortaleça os pro-
gramas de desenvolvimento
para o Norte de Minas e o
Jequitinhonha", disse.

A opinião de todos os
prefeitos, à exceção do de
Ángelândia, é de que o im-
portante é centralizar as
ações em favor da região

Diversos deputados eleitos
pelas regiões Norte de Minas
e do Vale do Jequitinhonha
participaram da reunião e fi-
zeram veemente defesa do
Projeto. O relator da matéria,
deputado Arlen Santiago
(PTB), explicou as linhas gerais
do projeto e disse que odeba-
te tinha o objetivo de enrique-
cer a matéria. O deputado
Carlos Pimenta (PSDB) disse
que a união da Codevale e da
Sudenor vai fortalecer a região
e repudiou "insinuações mal-
dosas" de que a Comissão da
Seca tivesse como objetivo
"acabar com a Codevale".

O deputado José Braga
(PDT) aplaudiu a criação de
um órgão único em beneficio
de todos os municípios da re-
gião. O deputado Márcio

mineira da Sudene, e não di-
vidir esforços entre o Vale
do Jequitinhonha e o Norte
de Minas. O projeto recebeu
apoio também do vereador
Abelard Carlos Pimenta, di-
retor da Associação dos Ve-
readores da Área Mineira da
Sudene (Avams).

Kangussu (PPS) afirmou que é
preciso otimizar as políticas
públicas e racionalizar o tra-
balho do Executivo. "Se pul-
verização de órgãos públicos
resolvesse os problemas do
país o Brasil não teria pro-
blemas", disse.

Funcionários da Sudenor
apresentaram propostas de al-
teração do projeto, visando
resguardar a carreira do cor-
po funcional da Superinten-
dência, caso o projeto seja
aprovado, uma vez que a ma-
tériarião especifica o que acon-
tecerá com os funcionários.
Eles defenderam a participa-
ção de representantes do
patronato e dos trabalhadores
da indústria e da agricultura
no Conselho Estadual de Com-
bate aos Efeitos das Secas.

O Brasil, para ser uma
nação próspera, moderna e
independente, precisa riscar
os 500 anos passados e co-
meçar tudo de novo. A po-
sição é da economista, pro-
fessora da UFRJ e ex-depu-
tada federal pelo VF do Rio
de Janeiro, Maria da Con-
ceição Tavares, que foi a
expositora no encerramen-
to da 4a fase do Fórum "Po-
líticas Macroeconômicas Al-
ternativas para o Brasil",
promovido pela Assembléia
Legislativa, na noite da úl-
tima terça-feira. Ela abor-
dou o tema "O Estado e a
Crise do Neoliberalismo",
tecendo severas críticas ao
atual governo de Fernando
Henrique Cardoso, à equi-
pe econômica - "com a po-
lítica do entreguismo do
patrimônio público para pa-
gar a dívida externa" -, e ao
imperialismo imposto pelos
norte-americanos, com
apoio dos países mais ricos.

Maria da Conceição
Tavares fez um breve rela-
to da história dos impérios
modernos, começando pelo
império inglês, que domi-
nou a índia, a China, o Ja-
pão, a Africa e parte da
América. Era o império da
rainha Vitória, "onde o sol
nunca se punha", numa alu-
são à vastíssima extensão
territorial sob domínio dos
ingleses. Segundo a econo-
mista, duas guerras mundi-
ais e as guerras contínuas
mantidas pela realeza fize-
ram sucumbir o sistema im-
perial britânico, que durou
100 anos. O império alemão,
segundo ela, durou menos
de 20 anos. Na sua avalia-
ção, o império norte-ame-
ricano, iniciado no pós-guer-
ra, a partir de 1948, não che-
gará aos 100 anos. "Os impéri-
os hegemônicos querem que o

Maria da Conceição disse,
também, que foi a primeira
economista e intelectual a per-
ceber, a partir de 1984,0 dese-
jo norte-americano de domí-
nio do mundo, começando
com a queda do império rus-
so, que durou mil anos. "Nun-
ca, como agora, o núcleo or-
ganizado dos estados capita-
listas esteve tão submetido ao
domínio dos países ricos, o
conhecido G-7 (Grupo dos
Sete), que já estão ditando re-
gras universais para o capita-
lismo", assinalou.

Para a economista, o Bra-
sil não tem vocação para po-
tência mundial, porque não
possui fôlego, tecnologia, for-
ça financeira e militar para en-
frentar os sete grandes. "Es-
pero que os impérios acabem
para que possamos ser uma
grande nação, próspera e pa-
cífica, porque temos uma
grande trajetória, tamanho,
recursos humanos e natu-
rais", declarou.

A política neoliberal de
Fernando Henrique Cardoso

foi duramente criticada pela
economista. "FHC está aca-
bando com todo o patrimônio
público do Brasil para pagar a
dívida externa e os juros in-
ternacionais. Está entregando
o País ao sistema de crédito.
FHC já acabou com os bancos
e com a agricultura, jogando
um milhão e meio de agricul-
tores na rua. [)eu ao trabalha-
dor urbano um aumento sala-
rial de R$ 6,00 (seis reais).
Desestimulou as pequenas e
médias empresas de produção
e de comércio.

E também criou o imposto
do cheque, a CPtvIF, cios re-
cursos, em princípio, seriam
aplicados na melhoria da saú-
de do trabalhador brasileiro",
criticou a economista. O di-
nheiro, segundo ela, está ser-
vindo para pagar juros aos
banqueiros internacionais. 'Da
mesma forma, a criação do
"fundo para a pobreza-, pre-
tendido pelo Congresso Na-
cional , que deverá ter o
mesmo destino da CPMF",
argumentou.

Fortalecimento da região

•	 _

Deputado AgostinhoAgostinho Potrús, Roberto Grapiuna, Ronaldo Moto Dias e
Abelard Carlos Pimenta
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Telespectadores da TV Assembléia
participam do debate com perguntas

Na fase dos debates,
Maria da Conceição Tavares
respondeu a diversas per-
guntas dos presentes e de
telespectadores da TV As-
sembléia, que transmitiu o
evento ao vivo. Ela revelou
que existem US$ 70 bilhões
no exterior, de empresários
que esperam esse governo
passar. Disse, também, que
as privatizações de empresas
brasileiras, impostas pelo sis-
tema neoliberal, não buscam
alcançar o progresso e a
modernidade tecnológica.
Na opinião da economista e
professora, as privatizações
estão sendo feitas para pa-
gar a divida externa e cau-
sando desemprego em mas-
sa, além de criarem empre-
gos para técnicos estrangei-
ros. Para Maria da Concei-
ção, "Fernando Henrique
precisa parar de governar
para que a crise acabe".

Perguntada se o povo
brasileiro não deve reagir
contra o neoliberalismo e os
desmandos do governo
FHC, ela respondeu que "o
povo está de mãos atadas e
a classe média está dormin-
do o sono dos anjos; justa-
mente a classe média, que é
o eixo da nação".

Maria da Conceição
Tavares também comentou
a moratória decretada pelo
governador Itamar Franco,
no início do seu governo.
Para ela, moratória não é
calote, é a suspensão do pa-
gamento de dividas por fal-
ta de receita. "E o que FHC
terá que fazer até o ano
2001, em razão de sua poli-
fica errada de privatizações.
Mesmo porque ele não tem
saída, e a necessidade vai

obrigá-lo a isso, já que não
temos como pagar os passi-
vos internos e externos". So-
bre as declarações do presi-
dente do Banco Central,
Armínio Fraga, feitas em
Nova York, aconselhando
investidores internacionais a
não investirem em Minas
Gerais, a economista disse

Ao encerrar sua exposi-
ção, Conceição Tavares afir-
mou que o Brasil tem saída,
e que é preciso implementar
a política de produção e con-
trolar o câmbio. E que odes-
tino do Pais está não ape-
nas nas lutas populares,
mas, também, no empenho
da classe média. "As pesso-
as, de um modo geral, não
sabem o que está acontecen-
do com os problemas do
Brasil. Procurem se infor-
mar. Vocês, mineiros, que
votaram em Itamar Franco,
pelo sentimento de minei-
ridade, divulguem esse
sentimento pelo resto do
Brasil", pediu.

A coordenação dos tra-
balho do Fórum ficou a car-
go do deputado Márcio Cu-
nha (PMDB). Atuaram como
debatedores o professor-
chefe do Departamento de
Ciências Econômicas da
UFMG, João Antônio de
Paula, e o assessor para As-
suntos Econômicos do Go-
verno de Minas Gerais,
Mauro Santos Ferreira.

Márcio Cunha saudou
Maria da Conceição Tavares
destacando sua condição de
"eminente intelectual, estu-
diosa, militante e parlamen-

que "ele agiu como um ope-
rador de bolsa, e não como
um membro da equipe do
governo, ou como um servi-
dor público a serviço do Bra-
sil". Por isso, prosseguiu,
"temos que renacionalizar o
Banco Central, hoje um ban-
co transformado em um
banco de mercado".

tar". Ele disse, ainda, que a
coerência da economista,
na razão e na ação, torna-
ram-na referência do Bra-
sil de nosso tempo. E que,
quando se fizer o balanço
das lutas do povo brasilei-
ro, nesta passagem de sé-
culo e de milênio, o nome
da economista se destaca-
rá na lucidez da análise
econômica, na firmeza da
solidariedade com os traba-
lhadores, e na coragem con-
tra os que se arrogam domi-
nar o mundo, ao dominar o
seu sistema financeiro.

A coordenação dos trabalhos finais
do Fórum foi feita pelo deputado

Márcia Cunha (PMDB)

Ipatinga
O deputado Ivo José (P1') falou
sobre o massacre de trabalhadores
metalúrgicos em Ipatinga há 36
anos, no dia 7 de outubro de 1963.
Os trabalhadores foram agredidos
nos portões da Usiininas, e o
massacre foi consumado nos
bairros operários. Uma criança de
quatro meses foi morta no colo da
mãe, segundo o deputado. "O dia
de terror e sangue foi o prelúdio do
que a Nação sofreria com o golpe
dos militares em março de 1964. E
justamente para não incriminar
policiais, a ditadura preferiu a
omissão e o silêncio, e os culpados
foram mais unia vez impedidos de
ser julgados com justiça", afirmou.
O deputado citou tragédias fruto
da violência policial como os
episódios do Carandiru (São
Paulo), Vigário Geral, Candelária e
Volta Redonda (Rio de Janeiro) e
dos índios ianomâmis (Rondônia).
Encerrou o discurso afirmando que
Ipatinga, após três administrações
populares consecutivas, é exemplo
de democracia e participação e
prova que, resgatando nossa
história, encontraremos o caminho
para construir um país mais justo,
cidadão e digno de se viver.

Turismo
A deputada Elbe Brandão (PSDB),
que preside a Comissão de
Turismo, Indústria e Comércio, fez
críticas ao governo do Estado, que,
segundo ela, "mantém-se inerte e à
margem dos principais
acontecimentos que formam
opiniões e propõem novos
caminhos para a implementação
de políticas públicas no setor".
Citou a ausência do Executivo
mineiro na 1Y Assembléia Geral
da Organização Mundial do
Turismo (OMT), em Santiago
(Chile), que teve a participação de
138 países. Representando a
Alemg estiveram os deputados
Pastor George (PL) e João Paulo
(PSD) e a própria deputada. A
OMT recebeu dos parlamentares o
encaminhamento de filiação do
Legislativo mineiro ao órgão, feita
pelo presidente Anderson Adauto
(PMDB). A deputada falou sobre
requerimento de sua autoria
solicitando à Embratur referendar
o nome da Alemg como membro
efetivo da OMT. Outra ausência do
Executivo foi ao 27' Congresso
Brasileiro de Agências de Viagem,
em Curitiba (PR). Elbe Brandão
lembrou que Minas está em 70
lugar no ranking do turismo no
País. "Permanecendo o descaso
governamental, não tenho dúvidas
de que nosso Estado conquistará
mais retrocesso", disse, afirmando
que é preciso que o governador
tome para si a responsabilidade.
Em apartes, os deputados João
Leite (PSDB) e Pastor George (PL)

elogiaram a deputada e
lembraram a necessidade de
estabelecer política para o setor.

Violência
A deputada Maria Tereza Lera
(VI') falou sobre a campanha
nacional da Pastoral da Criança "A
paz começa em casa", lançada em
4 de outubro em 3.166 municípios
do País. A campanha tem, entre
outros, o objetivo de reverter
estatísticas segundo as quais mais
de metade dos casos de violência
contra crianças é registrado no
próprio lar e praticado pelos pais.
A deputada ressaltou que o
objetivo da campanha é obter o
mesmo sucesso com iniciativa
semelhante da Pastoral, voltada
para o combate à desnutrição e à
mortalidade infantil. Enquanto a
média nacional de mortalidade
infantil está em 36,4 óbitos por mil
nascidos vivos, a Pastoral já
conseguiu o índice de 13,7 mortes
para cada mil crianças menores de
um ano acompanhadas no País. A
campanha deverá mobilizar mais
de 136 mil voluntários da Pastoral
em duas frentes de ação. Os líderes
comunitários farão um mutirão de
visita a cerca de um milhão de
famílias, e os membros das
equipes de coordenação e
treinamento da Pastoral entregarão
a prefeitos, governadores e ao
presidente FHC documento com
sugestões de como ajudar a
construir um ambiente de paz em
família. A deputada encerrou o
discurso solicitando do Governo do
Estado assinatura de convênio com
• Pastoral da Criança para ajudar
• viabilizar trabalhos como esse.

Segurança
O deputado João Leite (PSDB)
criticou o anúncio, pelo
governador, do início de operações
militares em Fumas, com o
envolvimento de prefeitos de
cidades próximas. Para isso, serão
transferidos 2,2 mil homens,
segundo o deputado. Ele
demonstrou preocupação com o
que chamou de "brincadeira de
Exército do governador", enquanto
continua problemática a situação
da segurança pública nas cidades
mineiras. Citou o número de
homicídios na capital e a
superlotação no centro de
recuperação de menores em Sete
Lagoas, o Monsenhor Messias.
Informou também sobre encontro
que será realizado com o secretário
de Estado da Justiça e Direitos
Humanos, para buscar uma
solução para o problema do menor
infrator. Em aparte, o deputado
Hely Tarquiruo (PSDB) disse que o
Governo está promovendo desvio
de função da PM. Em aparte
anterior, o deputado Paulo Piau
(PFL) lembrou a situação da

Uemg e comentou decreto baixado
por Itamar Franco revogando
decreto do ex-governador Azeredo
que determinava a absorção, pela
Uemg, das Fundações Educacional
de Ituiutaba e de Ensino Superior
de Passos. O governo teria alegado
que as fundações não cumpriram
os requisitos para serem
absorvidas, mas o deputado
apresentou relatório do Ministério
Público informando que Passos
havia cumprido todas as
exigências. O deputado João
Leite encerrou seu discurso,
questionando a suspensão, pela
Secretaria de Atividades
Urbanas da Prefeitura de BH,
de notificações de embargo de
obra fruto de contrato -
segundo ele, sem licitação -
firmado entre uma construtora e
a Secretaria de Segurança
Pública. A medida foi tomada,
de acordo com o deputado, sem
um parecer da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente.

Copasa
O deputado Carlos Pimenta
(PSDB) protestou contra a forma
pela qual, segundo ele, a Comissão
de Administração Pública tratou
requerimento de sua autoria que
solicitava reunião entre a Copasa,
prefeito e vereadores de Montes
Claros, O objetivo era discutir a
prorrogação da concessão da
exploração dos serviços de água e
esgoto daquela cidade. O
requerimento foi rejeitado ontem
em reunião à qual o deputado não
pôde comparecer, por estar
participando de outra reunião de
Comissão. Segundo Carlos
Pimenta, um deputado de Montes
Claros pronunciou-se
contrariamente ao requerimento, e
a politicagem teria falado mais
alto do que o interesse público.
Pimenta, que não citou o nome do
outro deputado, disse que seu
requerimento teve tratamento
diferente daquele que solicitava o
mesmo debate, só que com
relação ao município de Belo
Horizonte. No caso de Montes
Claros, a Câmara autorizou a
prorrogação do contrato com a
Copasa em troca da assinatura de
protocolo de intenções que previa
o atendimento, em dois anos, de
100% de água tratada e coleta de
esgoto. Essas iniciativas teriam
tido, no entanto, problemas de
paralisação. Em aparte, o
deputado Sebastião Navarro
Vieira (PFL) falou sobre projeto
encaminhado pelo governador que
extingue a cobrança da
contribuição previdenciária dos
inativos. Informou que vai
apresentar uma emenda
solicitando que sejam devolvidas,
aos servidores, as contribuições
cobradas indevidamente.

Saída para o Brasil
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Deputados conversam durante o Reunião Ordinário de ontem à tarde, no

Plenário
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Designados integrantes de
comissão que analisará veto

Comunicações
Também foram lidas, na
reunião de ontem do
Plenário, os seguintes
comunicações:

Do deputado Agostinho
Silveira, na qualidade de
presidente regional do PL,
informando a nova
composição da bancada do
partido na Assembléia,
sendo o deputado José
Milton o líder e o deputado
Sargento Rodrigues, o vice-
líder.
• Do deputado Adelino de
Carvalho, informando sua
filiação ao PMDB. Antes o
parlamentar era filiado ao
PMN.
• Do deputado Miguel
Martini (PSN), informando
que se ausentará do País
entre os dias 7 e 17 de
outubro, pois estará
representando a Unate
(União Nacional dos
Legislativos Estaduais) na
Conferência Parlamentar
das Américas em Quebec
(Canadá) e em Nantes
(França) (comunicação lida
na Reunião Ordinária do
dia 5 de outubro).
O deputado Márcio Cunho
(PMDB) foi indicado como
membro efetivo da
Comissão Especial da
Mercedes-Benz, que teve os
integrantes designados na
Reunião Ordinária da última
terça-feira . O deputado
Antônio Júlio passa à
suplência da comissão.

A Presidência designou,
na Reunião Ordinária de
Plenário de ontem, os inte-
grantes da Comissão Espe-
cial que vai analisar o veto
total do governador do Es-
tado à Proposição de Lei
14.170 (ex-PL 10/99, do de-
putado Dilzon Meio), que
trata da doação de imóvel
a Varginha. Integram a Co-
missão os seguintes depu-
tados: Ailton Vilela (efeti-
vo) e Maria Olivia (suplen-
te), pelo PSDB; Márcio Cu-

No início da reunião, os
deputados Durval Angelo
(PT) e Hely Tarqüínio
(PSDB) apresentaram ques-
tões de ordem, enfocando
as declarações do presiden-
te do Banco Central,
Armínio Fraga, que teria
desestimulado investimen-
tos em Minas Gerais, du-
rante encontro em Nova
York. Seundo o deputado
Durval Angelo (PT), deve-
ria ser concedida a Fraga,
pela Assembléia, a Medalha

nha e Antônio Roberto, pelo
PMDB; João Batista de Oli-
veira e Alencar da Silveira
Jr., pelo PDT; Eduardo
Hermeto e Bilac Pinto, pelo
PFL; e Pastor George e Sar-
gento Rodrigues, pelo PL.
A matéria constante da pau-
ta da reunião não foi apre-
ciada por falta de quórum.

Foi comunicada também
Decisão da Presidência, re-
formando despacho anteri-
or, determinando que o Pro-
jeto de Lei (PL) 555/99, do

de Honra do Mérito
Legislativo. "Ele se mos-
trou um patriota, preocupa-
do com os interesses econô-
micos de sua nação, os Es-
tados Unidos, e eficiente
como consultor de
megaernpresas do mercado
financeiro", ironizou o par-
lamentar, afirmando que
Fraga, ao afastar investido-
res estrangeiros de Minas e
também de Furnas, acaba
contribuindo para evitar a
privatização da empresa. O
deputado ressaltou que o
foco das criticas e interven-
ções não deve ser Armmnio
Fraga, mas o presidente
Fernando Henrique Cardo-
so, por ter se submetido ao
Fundo Monetário Internaci-
onal (FMI).

O deputado Hely
Tarqüínio, líder do PSDB,
falou sobre manifestação
das bancadas do PSDB, PFL
e PSN, contrária às declara-
ções de Fraga. "Declarações
impróprias podem estagnar
o processo de renegociação
de nossa dívida, levando à

deputado Anderson Adau-
to (PMDB), tenha trami-
tação alterada para Projeto
de Lei Complementar
(PLC) 16/99, em razão da
natureza da matéria: O pro-
jeto dispõe sobre reforma
de militar por incapacidade
física, tendo sido publicado
no último dia 18 de setem-
bro, e foi distribuído às
Comissões de Constituição
e Justiça, Administração
Pública e Fiscalização Finan-
ceira e Orçamentária.

paralisação, em definitivo,
dos programas de investi-
mentos e modernização do
nosso Estado, via de finan-
ciamentos internacionais",
afirmou, criticando a discri-
minação a qualquer das uni-
dades da Federação. Desta-
cou que, como deputados de
oposição, os integrantes das
bancadas querem reafirmar
o interesse em continuar
exercendo o papel de legis-
lar e fiscalizar as ações do
Governo do Estado. Ressal-
tou, porém, que "não pode-
mos nos calar diante de de-
clarações que em nada con-
tribuem para a solução da
crise do nosso País e o sa-
neamento das economias
dos Estados brasileiros".

Já o deputado Chico
Rafael (PSB), em outra ques-
tão de ordem, questionou a
adoção desse mecanismo
pelos parlamentares para
levantar questões que, se-
gundo ele, não têm relação
com as regras estabelecidas,
no Regimento Interno, para
sua utilização.

RetRuao Orcnána (14 horas)
Parecer

Da Comissão Especial sobre a indicação, feita pelo gover-
nador, do nome da professora Lúcia Helena Gonçalves
Teixeira para integrar o Conselho Estadual de Educação.

Parecer
Da Comissão Especial sobre a indicação, feita pelo gover-
nador, do nome do Sr. Ronan Gouveo Teixeira para a
Presidência da Fundação 1V Minas-Cultural e Educativa.

RQN 389/99
Do deputado Mauro Lobo, em que solicita à Secretario do
Trabalho o envio à Assembléia do relatório sobre os aten-
dimentos prestados no exercício de 1999 às crianças e
adolescentes portadores de deficiência ou necessidades
especiais, na foco etária de 0o21 anos, cuja rendo fami-
liar não ultrapasse a5 salários mínimos.

RON 397/99
Da Comissão de Saúde, em que pede informações ao
secretário da Saúde sobre os critérios utilizados para libe-
ração de verbas a hospitais privados, em particular os
destinadas ao Instituto Maria da Glória Ferreiro Vareta, do
Fundação Cristiano Varela.

RQN 401/99
Da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentá-
ria, em que solicita informação ao Presidente daçominas
sobre a atuação operacional dessa empresa em Ouro
Branco, Congonhas, Conselheiro Lafaiete e Ouro Preto,
de forma que se possa avaliar a impacto da determinação
do rateio do ICMS entre esses municípios.

RON 402/99
Da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentá-
ria, em que pede informação ao diretor-geral do Detron
sobre os impactos financeiros dos Projetos de Lei 88/99,
que institui parcelamento de multas em atraso decorren-
tes de irifroçãesdetrônsito no âmbito do Estado,e 162/99,
que dispõe sobre parcelamento de débitos com o IPVk

RQN 430/99
Do Comissão Especial do Cólera noJequilinhonha, em
que solicita ao chefe distrital da Copasa o envio à Assem-
bléia do relatório detalhado das atividades realizadas par
aquele órgão no combate ao cólera, constando também
sugestões aos governos municipal, estadual e Federal para
resolução definitiva do problema.

RQN 540/99
Do deputado Eduardo Hermeto, em que solicita à Copaso
o levantamento dos credores com os quais a referida em-
presa estava em atraso em 31 de dezembro de 1998, na
forma que especifica.

RQN 541/99
Do deputado Eduardo Hermeto, em que solicita informa-
ções ao Secretário da Fazenda sobre o resultado obtido
com a implementação do Lei 13.243/99, de 23/6/99,
referente à concessão de anistia parcial de multas e juros
aos contribuintes em débito com o Estado, tendo em vista
o témino do prazo para a habilitação ao beneficio

PL 399/99
Do governador do Estado, que dispõe sobre a organiza-
ção da Governadoria, da Secretaria de Estado da Casa
Civil e Comunicação Social, sobre a criação da Secretaria
de Estado do Turismo, e,dinção da Secretaria de Estado de
Assuntos Municipais, cria unidades administrativas na Se-
cretaria de Estado da Segurança Pública Discussão em
turno único (faixa constitucinal)

Veto parcial
A Proposição de Lei 14.125, que estabelece os Diretrizes
para os Orçamentas Fiscal ede Investimento das empre-
sas Controladas pelo Estado para o exercício de 2000.
Discussão em turno único (faixa constitucional)

PL 181/99
Do Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a Justiça de Paz-
Votação em 1 °turno (urgência)

PL 339/99
Do deputado Dimas Rodrigues, que institui no Estado de
Minas Gerais o Dia da Santa Casa de Misericórdia. Vota-
ção em turno único

PL 19/99
Da Bancada do Partido dos Trabalhadores, que dispõe
sobre a renegociação do acordo da divida do Estado de
Minas Gerais, autorizado pelas Leis 12.422/96 e 12.731/
97. Discussõoem 1°turno (urgência)

PRE433/99
Da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
que aprova as contos do governador de Minas Gerais
referentes ao exercício de 1997. Discussão em turno único

PL 405/99
Do deputado Paulo Piou, que institui a Comenda da Paz
Chica Xovier. Discussão em turno único

PL 510/99
Do deputado César de Mesquita, que cria a Medalha
Calmon Barreto. Discussão em turno único

PL 75/99
Do deputado Rogério Correia, que acrescenta inciso ao
art. 82 e dá nova redação ao art. 85 da Lei 9.444, de 25/
11/87, que dispõe sobre licitações e contratos da adminis-
tração centralizada e autárquica do Estado. Discussão em
10 turno

PL 167/99
Da deputado Elaine Matozinhos, que institui normas para
o atendimento pelo SUS, nos casos que menciona, e dá
outras providências. Discussão em 1° turno

Pt. 169/99
Da deputada Elaine Matozinhos, que estabelece normas
para fornecimento, no âmbito do SUS, de contraceptivos
de emergência na rede estadual de saúde, e dá outras
providências. Discussão em 1°turno

PL189/99
Do deputado Paulo Piou, que altera aLei 12.735, de 30/
12/77, que dispõe sobre o Il"/Aedá outras providências.
Disoissõoem 1°turno

PL197/99
Do deputado Alberto Bejoni, que concede pensão especi-
al aos dependentes da ex-cabo PM Volério dos Santos
Oliveira. Discussão em 1°turno

PL209/99
Do deputado Alvaro Antônio, que reconhece como estân-
cia hidromineral o localidade de Bom Jardim - Fazendo
Esperança, no Município de Mário Campos. Discussão em
1° turno

PL302/99
Do deputado Sebastião Navarro Vieira, que dispõe sobre
o reconhecimento de localidade como estância
hidromineral. Discussão em 10 turno

PL 357/99
Do deputado Chico Rafael, que torna obrigatória a inclu-
são do estudo referente à dependência química em disci-
plinas constantes do currículo escolar de 1° e 2° grous
elaborado pela Secretaria da Educação. Discussão em 10

turno
PL 374/99

Da deputada Maria Tereza Lara, que define o conceito de
pessoa portadora de deficiência física paro fins de conces-
são de benefício, prioridade e equiparação de oportuni-
dades sociais no âmbito do Estado de Minas Gerais, con-
formeespecifica. Discussão em 1°lurno

Pt. 16/99
Dos deputados Rogério Correia e Maria José Haueisen,
que dispõe sobre a criação da Brigada Voluntária de Incên-
dio. Discussão em 2°turno

PL28/99
Da deputada Mário José Haueisen, que declara a Cacho-
eirada Tombo da Fumaça patrimônio paisagístico e turís-
tico do Estado de Minas Gerais. Discussão em 2° turno

-
Reunião Eoorcinwia
(9 horas)

Destina-se à discussão e votação
de pareceres e à votação de re-
querimentos, além da matéria
constante da pauto da Reunião
Ordinária

Críticas ao ministro A=í01 Fraga



AI INFORMA /quinta-feira - 18

9 horas
Reunião Extraordinário (Plenário)

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) - discutir o
funcionamento dos conselhos comunitários de segu-
rança de Contagem. Ouvir o secretário adjunto de Di-
reitos Humanos, José Francisco Silva;o comandante do
18° Batalhão de Polícia Militar de Contagem, tenente-
coronel Antônio Salles de Fiúza Gomes; e o capitão
Sílvio Antônio Leite, do mesmo batalhão; Neila Mana
Balista Afonso, assessora especial para Assuntos de
Defesa Social; e representantes de associações e con-
selhos de direitos humanos do Estado

9h30min
• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho IV) - obter

esclarecimentos sobre fato ocorrido na Delegada Espe-
cializada de Furtos e Roubos, no último dia 24 de se-
tembro, quando promotores que realizavam vistoria
surpresa naquela unidade policial foram afrontadas pelos
policiais civis que alise encontravam. Ouvir o secretário
de Estado da Segurança Pública, Mouro Lopes; o ouvidor
de Polícia, José Roberto Gonçalves; Fernando Galvão,
representante do Conselho Estadual de Direitos Huma-
nos; Octávio Augusto Marfins Lopes, Inês Maria Dutra e
Silva e Magali ,Jbanesi Amaral, promotores de Justiça
da Vara de Execuções Criminais de Belo Horizonte

• Comissão de Saúde (Plenarinho II) - discutir e votar
pareceres sobre os PLs 224/99, do deputado Rogé-
rio Correia (P1), que obriga os servidores das dele-
gacias de Polícia a informarem as vítimas de estupro
sobre o direito de aborto legal; e 372/99, da depu-
tada Maria Teresa Lara (P1), que dispõe sobre os
direitos dos usuários e usuários dos serviços e das
ações de saúde no Estado

10 horas
• Comissão Especial criada para emitir parecer sobre

a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 24/99,
do deputado Paulo Piou (PFL) e outros, que acrescen-
ta dispositivo ao artigo 161 e ao artigo 199 da Cons-
tituição do Estado (prevê dotação de recursos à Uemg
e à Unimontes) (Plenarinho 1)— eleger o presidente e
o vice e designar o relator

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho III) -
discutir e votar pareceres sobre diversas proposições
sujeitas à apreciação do Plenário, entre elas os PIs
515/99, do deputado Alencar da Silveira Jr. (PDT),
que autoriza o Detran a isentar de multas as infra-
ções de trânsito que venham a ser cometidas entre O

e 5h30min, nos semáforos com vigias eletrônicos;
467/99, do deputado Ronaldo Canabrava (PSC), que
cria o Programa Especial de Incentiva à Arrecadação
(Peia); 530/99, da deputada Maria Olívia (PSDB),
que autoriza o Executivo a reduzir a carga tributário
no óleo diesel; 533/99, do deputado Alberto Pinto
Coelho (PPB), que cria o Programa de Apoio ao De-
senvolvimento do Comércio Exterior do Aeroporto
Internacional Tancredo Neves (Pró-Confins); 583/
99, do governador, que suprime incisos e dá nova
redação a dispositivos da Lei 12.278/96 (extingue a
contribuição previdenciária sobre os proventos dos
servidores inativos); e 541/99, do deputado
Anderson Adauto (PMDB), que altera dispositivo da
Lei 6.265/73, que dispõe sobre a Loteria do Estado

lOh3Omin
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentá-
ria (Plenarinho II) - discutir e votar pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário, en-
tre elas o PLC 11/99, do deputado Mauro Lobo
(PSDB), que acrescenta parágrafo ao artigo 152 da
Lei 869/52, que dispõe sobre o Estatuto dos Funci-
onários Públicos Civis do Estado; e o P1262/99, do
deputado Márcio Cunha (PMDB), que autoriza o Exe-
cutivo a doar imóvel à Uemg;

11 horas
Entrega do relatório final do Seminário "Desempre-
go e Direito ao Trabalho" ao secretário de Estado do
Planejamento (Seplan)

14 horas
Reunião Ordinária (Plenário)

15 horas
• Comissão de Redação (Plenarinho 1) - discutir e votar

pareceres sobre proposições em fase de redação final
17 horas
• Comissão Especial da Mercedes-Benz (Plenarinho III)

- eleger o presidente e o vice e designar o relator
l9h3Omin
• Lançamento do livro "Entre a Misericórdia e a Justi-

ça", de José Hipólito de Moura Faria (Galeria de Arte
do Espaço Político-Cultural)

20 horas
• Reunião Especial destinado a homenagear a Compa-

nhia de Pesquisa e Recursos Minerais - Serviço
Geológico do Brasil, pela passagem de seu 30° ani-
versário de fundação (Plenário)

7h30 - Repórter Assembléia - Reprise do
Repórter Assembléia de 4°feira.
8h - Assembléia Debate - Reprise do programa
que discute as alternativas para a UEMG.
9h10 - Em Pauta - Entrevista com deputados
sobre projetos de suas autorias.
9h30 - Comissões (AO VIVO) —A Comissão de
Direitos Humanos se reúne para esclarecer o fato
ocorrido na Delegacia de Furtos e Roubos, no dia
24/09, quando promotores que realizavam vistoria
surpresa foram afrontados por policiais civis.
12h40 - Repórter Assembléia - Reprise do
Repórter Assembléia de 4°íeira.
13h10—Assembléia Debate— Reprise do
programa que discute as alternativas para a UEMG.
14h20 - Plenário (AO VIVO) - Reunião
deliberativa com pronunciamentos, debates e
votação de projetos.
16h30 - Comissões (compacto) - Comissão de
Administração Pública - Discussão e votação de
parecer sobre a emenda apresentada em Plenário
(P1 154/99), do governador do Estado ,que altera a

redação do artigo que reorganiza a autarquia
Instituto de Previdência dos Servidores Militares do
Estado de Minas Gerais (22/09).
18h30 - Em Pauta - Entrevista com deputados
sobre projetos de suas autorias.
1 9h - Repórter Assembléia ia edição - Noticiá-
rio do que acontece na Assembléia e repercussão
dos principais fatos políticos do Estado.
19h30 - Comissões em Debate (AO VIVO) - O
programa de hoje discute as políticas públicas
sociais voltadas para a criança e o adolescente.
20h15 - Plenário (AO VIVO) - Reunião especial
em homenagem ã Companhia de Pesquisa de
Recursos Minerais - Serviço Geológico do Brasil,
pelo transcurso de seu 30° aniversário.
22h- Repórter Assembléia - Noticiário do que
acontece na Assembléia e o repercussão dos
principais fatos políticos do Estado.
22h30 - Plenário (compacto).
Oh - Repórter Assembléia - Reprise da 2° edição
do Repórter Assembléia.
0h30 - Encerramento.


