
Do esquerdo poro o direito: deputados Anderson Adouto (PMDB),
presidente do Assembléia, e João Paula (PSD), presidente do Comissão de

Defeso do Consumidor
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Assembléia quer esclarecimentos
sobre alta do preço do álcool

Ceasa e Casemg
Produtores, trabalhadores
rurais, vereadores e
autoridades de várias partes
do Estado lotaram ontem o
Auditório, durante reunião
da Comissão de Política
Agropecuária e
Agroindustrial. A reunião foi
realizada para discutir a
transferência da Ceasa/MG
e da Casemg para a União,
como forma de pagamento
da dívida do Estado. O
secretário-adjunto da
Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Antônio
Lima Bandeira, representou
o secretário Raul Belém.
Páginas 8 e 9

O presidente da Assem-
bléia, deputado Anderson
Adauto (PMDB), e o presi-
dente da Comissão de De-
fesa do Consumidor, depu-
tado João Paulo (PSD),
anunciaram, em entrevista
coletiva ontem no Salão
Nobre, que será realizada
uma audiência pública da
Comissão para esclarecer os
motivos que levaram o pre-
ço do álcool combustível a
subir em até 40% nos últi-
mos dias. De acordo com o
deputado Anderson Adau-
to (PMDB), toda e qualquer
ação, em Minas, de incenti-
vo ao consumo do álcool
combustível está suspensa
até que a alta dos preços seja
esclarecida.

Segundo ele, o produtor
se dá por satisfeito repas-
sando o álcool combustível
para o distribuidor a R$ 0,40
o litro. "Seria bastante ra-
zoável se o litro chegasse ao
consumidor custando R$
0,60, pois representaria uma
margem de ganho de 50%.
Dentro de uma economia
estável, seria um ganho sig-
nificativo", afirmou. O pre-
ço do litro, após o aumen-
to, chega, no entanto, a

R$ 0,90 em alguns postos.
Convidados - O álcool,
além de ser um combustí-
vel renovável, tem a van-
tagem de não ser poluente
e de gerar cerca de 1,3 mi-
lhão de empregos em todo
o País, sendo 60 mil só em
Minas Gerais. Segundo o
deputado João Paulo
(PSD), presidente da Co-
missão de Defesa do Con-
sumidor, a audiência pú-
blica que irá debater a
questão acontecerá na
próxima quinta-feira
(11/11/1999). Serão convi-

dados representantes do
Sindicato Nacional das Em-
presas Distribuidoras de
Combustíveis e de Lubrifi-
cantes, do Sindicato das In-
dústrias de Fabricação do
Álcool no Estado de Minas
Gerais, da Associação dos
Plantadores de Cana de
Minas Gerais, da Bolsa Bra-
sileira do Álcool e Brasil
Álcool S.A, da Federação
dos Trabalhadores na Agri-
cultura de Minas Gerais e
do Sindicato do Comércio
Varejista de Derivados de
Petróleo de Minas Gerais.

• Pouso Alegre sedia hoje
Assembléia Regional do
Orçamente Participativo.
Agenda

Projeto Zás	 Extinção do Prelegis
O Projeto Zás traz hoje à Assembléia o	 O Projeto de Lei Complementar (PLC) 18/99,
conjunto Co!Iage Reviva!, que há nove unos é	da Mesa da Assembléia, que trata da extinção
cover da Creedence Cleonwater Reviva!, banda	da Prelegis, será apreciado em reunião
de rock norte-americana que fez sucesso nas	conjunta das Comissões de Constituição e
décadas de 60 e 70. O conjunto, que se	Justiça, de Administração Público e de
apresenta ao meio-dia, abre, com o show de	Fiscalização Financeira e Orçamentária.
hoje, o Mês Especial dos Covers no P oie o	Requerimento do deputado Ermano Batista
Zás O Ci //oqe Revival e formado pelos	(PSDB) nesse sentido for aprovado ontem pela
músicos Mo selo Difla, Morms Beoc att,	Comissão de Conslituiçao e Jusliça
Sandro Ramos e Ruy Montei egro Agenda	Páginas 6 e 7



Saúde

Duzentas e quarenta cidades estão
sendo beneficiadas pelo Reforsus

Fiscalização Financeira e Orçamentária

Analisado PL que cria fundo de
recuperação do patrimônio histórico

Do esquerda paro a direita: deputados César de Mesquita (PMDB), Carlos
Pimenta(PSDB), Edson Rezende(PSB) e Cristiano Canêdo(PTB) e Clementina

Procó pio, do Reforsus

Subordinação é debatida
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Apesar de todas as difi-
culdades financeiras que o
Estado enfrenta, o Reforsus
em Minas Gerais está indo
muito bem. A declaração é
do gerente Estadual do
Reforsus em Minas,
Clementino Pereira de Men-
donça Procópio, durante
reunião realizada ontem
pela Comissão de Saúde,
para discutir a situação atual
do Reforsus no Estado.
Procópio informou também
que 240 cidades mineiras
estão sendo beneficiadas
pelo Reforsus e que, dos R$
53 milhões destinados aos
municípios, aproximada-
mente R$ 17 milhões já es-
tão sendo aplicados. Atra-
vés do programa, recursos
federais são repassados à
área da saúde dos Estados
e municípios.
Carência - "Mas os municí-
pios ainda estão carentes de
recursos", salientou o depu-
tado Carlos Pimenta
(PSDB), autor do requeri-
mento que propôs a reu-
nião. Segundo ele, as Pre-
feituras precisam ter uma
melhor orientação quan-
to ao depósito da con-
trapartida. O governo fede-
ral só libera o recurso quan-
do o município efetua o de-
pósito - que varia de 15% a
20% do valor total requi-
sitado por este. O deputa-
do Edson Rezende (PSB),
presidente da Comissão
de Saúde, sugeriu que seja
estabelecido um prazo
para o recebimento dos
recursos, após o depósito
da contrapartida.

No encerramento da
reunião, o gerente Estadu-
al do Reforsus, Clemen-
tino Procópio, ressaltou a
necessidade de o Estado
assumir definitivamente a
coordenação da saúde e
não mais ser subordinado
ao governo federal. "Às
vezes, uma resolução que
se refere ao Estado de
Minas Gerais é comu-
nicada às Gerências do
Reforsus no Rio de Janei-
ro e em Brasília, e nós fi-
camos sem ter conheci-
mento dos fatos", concluiu
ele. O deputado Edson
Rezende ratificou as pala-
vras de Procópio e acres-

centou que é de extrema im-
portância para o Estado re-
cuperar a coordenação das
ações da saúde.
Utilidade pública - A Co-
missão de Saúde aprovou,
durante a reunião, parecer
favorável do deputado
Carlos Pimenta ao Projeto
de Lei (PL) 566/99, do de-
putado Ermano Batista
(PSDB), que declara de
utilidade pública o Hospi-
tal Evangélico de Man-
teria. O parecer opinou
pela aprovação da matéria
com a emenda n° 1, da
Comissão de Constituição
e Justiça, que aprimora a
redação do projeto.

Está pronto para ser dis-
cutido e votado pelo Plená-
rio, em lo turno, o Projeto de
Lei (PL) 401/99, da deputa-
da Maria Olivia (PSDB), que
cria o Fundo Estadual de
Recuperação do Patrimônio
Histórico, Artístico e
Arquitetônico (Funpat). O
objetivo do Funpat é possi-
bilitar a captação e a alocação
de recursos destinados à
conservação, restauração ou
reconstrução de bens de va-
lor histórico, artístico e
arquitetônico do Estado,
representativos da cultura
mineira em suas diversas
manifestações, contextos e
épocas. A Comissão de Fis-
calização Financeira e Orça-
mentária aprovou parecer
de 1° turno, do deputado
Márcio Cunha (PMDB), so-
bre o projeto.

O deputado Márcio Cu-
nha (PMDB) opinou pela
aprovação da proposta com
as emendas n°s 1 e 2, apre-
sentadas pela Comissão de
Constituição e Justiça; com
a emenda n° 4, da Comis-
são de Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia; pela
rejeição da subemenda n° 1
à emenda n° 2 e da emenda
n° 3, da Comissão de Educa-
ção. Ele ainda apresentou as
emendas n°s 5 a 9.
Contrapartidas - A emenda
n° 5 propõe a supressão do
artigo 6° do projeto de lei.
Esse artigo determina que
caberá ao Conselho Estadu-
al de Cultura o estabeleci-
mento das contrapartidas a
serem exigidas dos bene-
ficiários. Para o relator, isso
deverá ser feito pela lei,

conforme dispõe o inciso
VI do artigo 3° da Lei
Complementar 27/93,
que dispõe sobre a insti-
tuição, a gestão e a
extinção de fundos. Por
isso, a emenda n° 6 acres-
centa inciso ao artigo 12
do PL 401/99, definindo
o oferecimento, pelo
beneficiário, de con-
trapartida mínima de
10% do valor do projeto.

O relator também pro-
pôs, na emenda n° 7, a su-
pressão do inciso 1 do ar-
tigo 70, que estabelece
como recursos do Funpat
as indenizações decorren-
tes de condenações por
danos causados aos bens
de valor artístico, estético,
histórico, turístico e
paisagístico. Segundo ele, isso
é necessário por estartrami-
tando, na Alemg, oPL 346/
99, do deputado Amilcar
Marfins (PSDB), que cria o
Fundo Especial de Despesa
de Reparação de Interesses
Difusos Lesados, destinando
a esse fundo os recursos de
multas decorrentes de con-
denações por danos aos
bens citados.

Segundo o parecer, a
Lei Federal 7.347/85, ao
disciplinar a ação civil pú-
blica de responsabilidade
por danos causados àque-
les bens instituiu, em seu
artigo 13, a criação de um
fundo para a reconsti-
tuição de bens lesados, a
ser gerido por um conse-
lho federal ou por conse-

,

lhos estaduais. Explica, ain-
da, que, como o fundo ain-
da não foi criado no nível
estadual, hoje os recursos
decorrentes de indenizações
e multas impostos aos res-
ponsáveis pelos danos causa-
dos aos bens protegidos são
destinados ao fundo federal,
criado no âmbito do Minis-
tério da Justiça. "Julgamos
mais apropriado destinar tais
recursos para o fundo que se
pretende criar com o Projeto
de Lei 346/99 do que para o
fundo proposto para o projeto
em análise", diz o parecer.
Cobrança - A emenda n° 8
substitui a expressão "con-
ta especial" por "conta es-
pecífica", no caput do arti-
go 8°. A emenda n°9 supri-
me a alínea "c" do parágra-
fo 20 do artigo 11, que defi-
ne como atribuição do agen-
te financeiro "promover a
cobrança dos créditos con-
cedidos, até na esfera judi-
cial". A justificativa do
relator é de que não há a
amortização e quitação por
parte do beneficiário, o que
torna a alínea sem sentido.

Presenças
Participaram do reunião os deputados
Edson Rezende (PSB), que o presidiu,
Carlos Pimenta (PSDB), Cnstiono Canêdo
PTB) César de Mesquita (PMDB) e o

gerente Estadual do Rufo: su e . Clenienfrno
Pereira de Mendonça Procopio.

Recursos de indenizações

À deputado Maria Olivia (PSDB)
é autora do PL 401199, que cria
o Ferido Estadual de
Recuperação do Patrimônio
Elistónco, Artístico, e
Arqu:telónico /Funpoi)



AI INFORMA /sexta-feira -4
	 AI INFORMA /sexta-feira - 5

4

Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relator pede prazo para dar parecer
sobre PL que trata de precatório

CPI do IPSM

CPI do IPSM prorroga trabalhos e
quer informações sobre empréstimos

O deputado Márcio
Cunha (PMDB) pediu
prazo regimental para
emitir parecer de lo turno
sobre o PI, 147/99, do de-
putado Antônio Carlos
Andrada (PSDB), que dis-
põe sobre a transformação
de créditos constantes de
precatórios em bônus do
Tesouro. Também foi adi-
ada a votação do parecer
de 10 turno sobre o PL
440/99, do deputado
Agostinho Silveira (PL),
que dispõe sobre a criação
de sala de aula nas escolas
estaduais, para atendimen-
to de alunos com deficiên-
cia auditiva e dificuldade
de aprendizado e lingua-
gem. O deputado Rogério
Correia (P1), relator da pro-
posta, opinou pela rejeição
do projeto, mas a votação
foi adiada porque o depu-
tado Rêmolo Aloise (PFL)
pediu vista do parecer.

Também deixou de ser
discutido o PL 203/99, do
deputado Dalmo Ribeiro
Silva (PSD), que autoriza
o Poder Executivo a redu-
zir a carga tributária do
ICMS nas operações inter-
nas com vinhos de produ-
ção nacional e estrangei-
ra. O deputado Olinto
Godinho (PTB) apresen-
tou requerimento pedindo
a retirada do projeto da
pauta da reunião.

Óleo diesel - Foi aprova-
do parecer de 10 turno, do
deputado Rogério Correia
(PT), pela rejeição do PL
530/99, da deputada Ma-
ria Olívia (PSDB), que

Foi aprovado requeri-
mento do deputado Olinto
Godinho (PTB), solicitan-
do a realização de reunião
conjunta da Comissão de
Fiscalização Financeira
com a Comissão de Admi-
nistração Pública para discu-
tir o Preto de Lei Comple-
mentar (PLC) 18/99, da
Mesa da Assembléia, que ex-
tingue o Fundo de Previdên-
cia Complementar do Servi-
dor da Secretaria da Assem-
bléia Legislativa de Minas
Gerais (Pre1egs).
Iplemg - Também foi
aprovado requerimento do
deputado Miguel Martini
(PSN), solicitando que seja

autoriza o Poder Execu-
tivo a reduzir a carga tri-
butária sobre o óleo die-
sel. O projeto segue, ago-
ra, para discussão e vo-
tação no Plenário.

encaminhado pedido es-
crito de informações ao Ins-
tituto de Previdência do
Legislativo do Estado de
Minas Gerais (Iplemg). O
requerimento enumera
17 itens a serem esclare-
cidos, como os critérios
utilizados na escolha da
melhor aplicação para os
recursos do Iplemg; qual
o saldo atual e a rentabi-
lidade dos últimos 12 me-
ses das aplicações em fun-
dos de investimentos; in-
formações sobre balance-
tes, aluguéis de imóveis,
número de servidores da
Assembléia à disposição
do Iplemg, entre outros.

A Comissão Parla-
mentar de Inquérito for-
mada para apurar o des-
vio dos repasses de con-
tribuições previdenciá-
rias devidas ao Instituto
de Previdência dos Servi-
dores Militares do Estado
de Minas Gerais (IPSM) e
a correção na gestão fi-
nanceira da entidade
(CPI do IPSM) aprovou,
ontem, requerimento do
deputado Cabo Morais
(PL) solicitando que o pra-
zo previsto para os traba-
lhos seja prorrogado por
mais 60 dias.

Também foi aprovado

Foi realizada ontem
reunião da Comissão Es-
pecial do Fundo Somma,
que tem o objetivo de, no
prazo de 60 dias, fazer es-
tudos sobre as operações
de financiamento realiza-
das com recursos do Pro-
grama de Saneamento
Ambiental, Organização e
Modernização dos Muni-
cípios (Fundo Somma).
Foram aprovados dois re-
querimentos do deputado
Arlen Santiago (PTB). Um
deles solicita que o presi-
dente do BDMG, José
Rodrigues de Oliveira, en-
caminhe à Comissão o re-
latório das atividades do

requerimento do deputa-
do Sargento Rodrigues
(PL), solicitando ao dire-
tor-geral do IPSM relação
contendo todos os emprés-
timos efetuados pelo insti-
tuto em favor de coman-
dantes-gerais da PM, che-
fes do Estado-Maior da
PM, ex-diretores-gerais do
IPSM e chefes do Gabine-
te Militar, a partir de 1994,
incluindo-se, nos dados
requeridos, data da con-
cessão do empréstimo, va-
lor emprestado, fator de
correção e prazo para res-
gate do empréstimo.
Presenças - Participaram

Fundo Somma, constando
nominalmente todos os
municípios atendidos e o
montante de recursos fi-
nanceiros autorizados e já
liberados até o mês de ou-
tubro deste ano; além da
relação detalhada de to-
dos os projetos que foram
e que serão realizados.

O outro requerimento
solicita que sejam convida-
dos o diretor da Área de
Operações 1 e o gerente do
Departamento de Infra-
estrutura Urbana do
BDMG para fazerem uma
exposição sobre o anda-
mento e a execução dos
projetos constantes do

O deputado Cabo Morais (PL) é autor
de requerimento aprovado que

prorroga trabalhos por mais 60 dias
da reunião, presidida pelo
deputado Antônio Roberto
(PMDB), os deputados
Cabo Morais (PL), Sargen-
to Rodrigues (PL) e
Márcio Kangussu (PPS).

O deputado Arlen Santiago (PTB)
quer informações sobre atividades

do Fundo Sommo
Fundo Somma no Estado.
Presenças - Participaram
da reunião os deputados
Amilcar Martins (PSDB), que
a presidiu; João Paulo (PSD)
e Rêmolo Aloise (PFL).

Requerimentos aprovados

Presenças
Participaram da reunião, presidida pelo
deputado Márcia Cunha (PMDB), os
deputados Eduardo Hermeto (PFL),
Miguel Mortiri (PSN), Olinto Godinho
(PTB), Rogério Correio PT), Rêmolo
Aloise (PFL) e Carlos Pimento (PSDB)

Comissão Especial do Fundo Somma
Relatório de atividades é solicitado ao BDMG



Do esquerda para o direita: deputados Bené Guedes(PDT), Ermano
Batista(PSDB) e Rogério Correia(PT).
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Constituição e Justiça

Projeto que extingue Prelegis será
analisado em reunião conjunta

Constituição e Justiça

PL sobre censo
deficiência

do portador de
tem parecer favorável

4

O Projeto de Lei Com-
plementar (PLC) 18/99,
da mesa sda Assembléia,
que trata da extinção do
Fundo de Previdência
Complementar do Servi-
dor da Secretaria da As-
sembléia Legislativa
(Prelegis), foi retirado da
pauta da Comissão de
Constituição e Justiça, a
pedido do relator, deputa-
do Antônio Júlio (PMDB).
A Comissão aprovou re-
querimento do deputado
Ermano Batista (PSDB)
solicitando realização de
reunião com as Comissões
de Administração Pública
e de Fiscalização Financei-
ra e Orçamentária, para
examinar a matéria.

A Comissão aprovou,
ainda, parecer favorável,
para lo turno, do deputa-
do Agostinho Silveira
(PL) ao Projeto de Lei (PL)
590/99, da deputada
Elaine Matozinhos (PSB),
que autoriza o Poder Exe-
cutivo a criar o Fundo de
Financiamento Habitacio-
nal dos Policiais Civis do
Estado.
Inadimplentes - Foi apro-
vado também parecer do
deputado Antônio Júlio
(PMDB), favorável ao
PL 551/99, do deputa-
do Ronaldo Canabrava
(PMDB), que dispõe sobre
a interrupção do forneci-
mento de água e energia
elétrica pelas concessioná-
rias. O projeto, que trami-
ta em 1° turno, veda a in-
terrupção dos serviços
para pequenos consumi-
dores e consumidores
comprovadamente de-
sempregados que estive-
rem inadimplentes. Fica

excluído do benefício o
inadimplente há mais de
seis meses, para o qual o
débito será parcelado em
até 10 vezes.

O relator apresentou
três emendas ao projeto,
sendo que a emenda n° 1
faz ajustes na redação do

A Comissão aprovou
também parecer favorável
do deputado Bené Guedes
(PDT) ao PL 553/99, do de-
putado Sargento Rodrigues
(PL), que dispõe sobre o re-
gistro e a publicidade dos
índices de violência e
criminalidade no Estado. O
projeto, que tramita em l
turno, prevê que o Poder
Público manterá banco de
dados para integrar o regis-
tro e dar publicidade aos ín-
dices de violência e cri-
minalidade no Estado. As
políticas de segurança pú-
blica do Estado serão for-
muladas com base naquele
banco de dados.
Ocorrências - De acordo
com o projeto, serão publi-
cados, trimestralmente, en-
tre outros, número de ocor-
rências registradas pelas
Policias Militar e Civil, por

art. 1°; a emenda n° 2 defi-
ne o prazo de 120 dias
para o Poder Executivo re-
gulamentar a lei; e a
emenda n° 3 prevê que as
reservas para as despesas
decorrentes da lei serão
asseguradas na lei orça-
mentária anual.

tipo de delito; número de
inquéritos policiais instaura-
dos pela Polícia Civil, por
tipo de delito; número de
policiais civis e militares e
de agentes penitenciários
mortos em serviço; núme-
ro de policiais civis e mili-
tares e de agentes peni-
tenciários feridos em ser-
viço; número de homicí-
dios dolosos e culposos,
discriminando-se os aci-
dentes de trânsito e as
tentativas de homicídios
registradas; número de
casos de lesão corporal,
latrocínio, estupro, se-
qüestro, corrupção de me-
nores, tráfico de entorpecen-
tes, formação de quadrilha,
roubo e furto; número de
ingressos no sistema peni-
tenciário; e número de alva-
rás de soltura cumpridos
pelo sistema penitenciário.

O PL 603/99, do depu-
tado Chico Rafael (PSB),
que tramita em l turno,
recebeu parecer favorável
do relator Agostinho
Silveira (PL). O projeto es-
tabelece normas básicas
para a realização do cen-
so do portador de deficiên-
cia a que se refere o artigo
295 da Constituição Esta-
dual. O artigo dispõe que
incumbe ao Estado, con-
juntamente com os muni-
cípios, realizar censo para
levantamento do número
de portadores de deficiên-
cia; de suas condições
socioeconômicas, culturais
e profissionais e das cau-
sas da deficiência. O
relator apresentou duas
emendas ao projeto, sendo
que a emenda n° i corrige
irregularidades da propo-
sição, como as de atribuir
competências aos municí-
pios e às Secretarias de Es-
tado. A emenda n° 2 dá
nova redação ao art. 20 do
PL, que trata de realização
de campanha educativa
como objetivo de informar
os portadores de deficiên-
cia sobre os seus direitos.
Inconstitucionalidade - O
deputado Bené Guedes
(PDT) apresentou parecer
pela inconstitucionalidade
do PL 576/99, do deputa-
do Alencar da Silveira
Júnior (PDT), que dispõe

sobre a realização de Or-
çamento Participativo. O
projeto condiciona a reali-
zação do Orçamento Par-
ticipativo ao pagamento
das despesas fixadas nas
leis orçamentárias para
os exercícios anteriores,
indicadas em Orçamento
Participativo ou Audiên-
cia Pública. O relator ar-
gumentou que a matéria
fere disposição constitu-
cional, ao impor ao Po-
der Executivo obriga-
ções que se vinculem ao

O deputado Chico Rafael (PSB) é
autor do PL 603199, que estabelece
normas para o realização do censo

do portador de deficiência
Orçamento, uma vez
que o Orçamento é uma
peça autorizativa.

Publicidade dos índices de violência

Relatores pedem prazo
Dois relatores pedi- Aleitamento Materno.

ram prazo regimental Foi retirado de pauta, a
para apresentarem pa- pedido do autor, o PL
recer. O deputado An- 570/99, do deputado
tônio Júlio (PMDB) pe- Dailmo Ribeiro Silva
diu prazo para exami- (PSD), que institui no
nar o PL 599/99, da Estado a Semana do
deputada Elaine Mato- Transito. A Comissão
zinhos (PSB), que dis- aprovou ainda diversos
põe sobre a doação de projetos de concessão
veículo automotor ce- de utilidade pública.
dido pelo Estado. O de- Presenças - Participa-
putado Bené Guedes ram da reunião os de-
(PDT) pediu prazo putados Ermano Batis
para examinar o EL ta PSDB), que preside
007/9 Q ,  do deputado	i Comissão, António
1) ii n o Ribeiro Silva	1ulmo ( fiflili, Rogerio

(I'-'D), i u e ciiitoriza o Correm (1 T) Agostinho
Ftddo a dar mnLnt]\ o	mk eira (PL), irani Bim-
.io riu ipi o que i m- bom F-d li e	rgcnto
plantar o Prograina de 1'drim,ue (PL).



OS ESPERAtk*
Do esquerdo paro o direito: Wo/ter Martins Santos, representante dos
funcionários do Ceoso; Antônio Lopes Rodrigues, do Associação dos

Produtores de Hortifrutigranjeiros; Cor/os Henrique Filizollo, diretor técnico
do empresa; e deputados Antônio Roberto (PMDB) e Edson Rezende (PSB)

Gerais (Aphcemg), Antônio quistas do setor é o Merca-
Lopes Rodrigues, demons- do Livre do Produtor
trou a preocupação dos pro- (MLP), que funciona em um
dutores com a transferência galpão dentro da Ceasa e
das empresas para o gover- onde os produtores podem
no federal. Segundo ele, a comercializar diretamente
federalização e a priva- com os consumidores, sem
tização das empresas irão atravessadores. Com  a
representar prejuízos aos federalização, Lopes acredi-
produtores. Antônio Lopes ta que esse comércio direto
destacou que uma das con- seria prejudicado.

Documento para governador
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federalização da Casemg

Política Agropecuária e Agroindustrial

Representantes das empresas
criticam transferência para União

Números do
Ceaso
O complexo operacional da
Ceasa/MG compreende,
segundo o diretor técnico
Carlos Henrique Filizolla, as
unidades de Contagem,
Uberlândia, Juiz de Fora,
Governador Valadares e
Caratinga, que
movimentam cerca de 2,5
milhões de toneladas de
produtos alimentícios e não
alimentícios e 1,5 milhão de
toneladas de
hortifrutigranjeiros, gerando
um movimento financeiro
da ordem de R$ 1,6 bilhão.
Nos dias de grande
movimento, a Ceasa de
Contagem chega a receber
70 mil pessoas. Ainda de
acordo com ele, a Ceasa
gera 15 mil empregos
diretos e 60 mil empregos
indiretos no Estado. Juntas,
as unidades da empresa
comercializam 80% do que
é consumido em
hortigranjeiros no Estado.
Filizoila destacou, também,
que a Ceasa desenvolve
projetos de caráter social e
outros destinados à
melhoria do sistema de
comercialização e
abastecimento do Estado

O secretário-adjunto de
Estado da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento,
Antônio Lima Bandeira, re-
afirmou ontem, durante
reunião da Comissão de
Política Agropecuária e
Agroindustrial da Assem-
bléia, a posição da Secreta-
ria de Estado da Agricultu-
ra contra a transferência da
Companhia de Armazéns e
Silos do Estado de Minas
Gerais (Casemg) e das Cen-
trais de Abastecimento de
Minas Gerais (Ceasa) para
o governo federal. A possi-
bilidade de federalização
das duas empresas está sen-
do discutida pelo secretário
de Estado da Fazenda, José
Augusto Trópia Reis, com
técnicos do governo fede-
ral, como parte do paga-
mento da conta gráfica do
Estado com a União, que
corresponde a 10% da dívi-
da total de Minas Gerais
com o governo federal.

A reunião foi realizada
com a presença de represen-
tantes da Ceasa e da
Casemg, do governo esta-
dual e de sindicatos de tra-
balhadores e produtores
rurais de diversos municí-
pios do Estado. Caravanas
de produtores vindas do
interior lotaram o Auditó-
rio da Assembléia. O depu-
tado João Batista de Olivei-
ra (PDT), presidente da
Comissão e autor do reque-
rimento que deu origem à
reunião, afirmou que a
Ceasa é um exemplo de
comercialização direta en-
tre produtores e consumi-
dores e que seria um risco
transferir para a União a
gestão das empresas.
Valor - Além disso, o de-
putado destacou que o va-
lor avaliado para a venda

das duas empresas, cerca de
R$ 330 milhões, representa-
ria um abatimento muito
pequeno na dívida do Esta-
do. O deputado disse acre-
ditar que o governador
Itamar Franco não irá ceder
às pressões do governo fe-

O secretário-adjunto da
Agricultura afirmou que a
Ceasa desempenha um papel
estratégico de escoamento da
produção agrícola no Estado
e é um órgão essencial para o
funcionamento de todo o pro-
cesso produtivo. "Não adian-
ta uma política definida para a
produção se o produtor não
tiver onde escoar os produ-
tos", afirmou. Segundo ele, a
agricultura no Estado é um
conjunto harmônico de empre-
sas, que se complementam
para o bom funcionamento do
sistema. Antônio Bandeira
Lima afirmou que aposição da
Secretaria de Agricultura é a
defesa da permanência da
Ceasa e da Casemg no siste-
ma de agricultura do Estado.

e da Ceasa

deral e fez um apelo para
que sejam apresentadas ao
governo do Estado outras
alternativas. João Batista
apontou como uma possibi-
lidade a transferência, para
a União, do Grande Hotel
de Araxá.

Piivatização - Representando
a Secretaria Municipal de
Abastecimento de Belo Hori-
zonte, Afonso Damazzio Soa-
res também se posicionou con-
tra a transferência das empre-
sas e disse "confiar mais em
uma privatização feita pelo go-
verno do Estado". Já o presi-
dente da Associação Comer-
cial da Casemg Wander Meio,
foi o único que se posicionou
favorável à privatização das
empresas. Ele afirmou ser con-
tra a federalização porque não
conhece uma política efetiva
do governo federal de incen-
tivo aos produtores agríco-
las, mas disse ser a favor de
que a Casemg e a Ceasa se-
jam administradas pela inici-
ativa privada.

Os representantes da
Casemg e da Ceasa também
se colocaram contra a
federalização e uma possí-
vel privatização das empre-
sas. O diretor Técnico
Operacional da Casemg,
Ricardo Saud, disse que o
governo federal "não está
preparado para tomar con-
ta de companhia". Segundo
ele, a Casemg é a maior em-
presa armazenadora oficial
do País, com 27% de toda a
armazenagem do Estado, e
26 unidades em Minas Ge-
rais. "A comercialização é
a parte mais importante e
difícil do processo. Nós bus-
camos a parceria com o ho-
mem do campo e não pode-
mos correr o risco de per-
der essa parceria", afirmou.
O presidente da Casemg,
Geraldo Costa Pereira, tam-
bém se colocou contra a
transferência das empresas
e disse que "confia na sen-
sibilidade do governador
de Minas para defender as
causas do Estado"

O diretor técnico da
Ceasa, Carlos Henrique
Filizolia, disse que a gran-
de preocupação é que, com
a federalização, os produ-
tores não tenham o apoio
que têm hoje para a
comercialização dos pro-
dutos. Criticou também
uma possível privatização
da empresa pelo governo
federal. Segundo ele, abas-
tecimento é uma questão
estratégica e que deve fi-
car sob a responsabilidade
do Estado.
Prejuízos -0 presidente do
Sindicato de Produtores de
Hortifrutigranjeiros das
Ceasas do Estado de Minas

Após a fase inicial da
reunião, foi aberto o deba-
te, quando representantes
de funcionários das Casemg
e da Ceasa e de trabalhado-
res rurais se revezaram ao
microfone e manifestaram
posição contrária à fede-
ralização das empresas. O
deputado João Paulo (PSD)
leu documento que irá en-
viar ao governador Itamar
Franco, pedindo que as em-
presas não sejam repassadas
à União. O deputado disse
que a possível venda da
Ceasa e da Casemg contras-
ta com a política de preser-
vação do patrimônio públi-

co do governo do Estado e
afirmou acreditar que o go-
vernador Itamar Franco não
irá levar a questão adiante.
Crítica - O deputado Edson
Rezende (PSB) afirmou que
alimentação é uma questão
de segurança e que, por
princípio, deve estar nas
mãos do Estado. "A
Casemg e a Ceasa repre-
sentam uma concepção mi-
neira de ver o produtor e
essa concepção não se
transfere", disse. O depu-
tado criticou a carência de
políticas por parte do go-
verno federal que apóiem
os produtores rurais.

Presenças
Participaram da reunião
os deputados João Batista
de Oliveira (PDT), que a
presidiu, Rogério Correia
(PT), Edson Rezende
(PSB), Antônio Roberto
(PMDB), João Paulo (PSD)
e Dimas Rodrigues
(PMDB). Também
participaram do reunião
o representante dos
funcionários do Ceasa,
Walter Martins Santos; o
presidente da Associação
dos Produtores de
Hortifrutigranjeiros da
Ceasa, Antônio Lopes
Rodrigues; o diretor
técnico da Ceosa, Carlos
Henrique Filizola; o
presidente da Casemg,
Geraldo Costa Pereira; o
secretário-adlunto de
Agricultura Pecuária e
Abastecimento, Antônio
Lima Bandeira; o diretor
Operacional da Casemg,
Ricardo Saud; o
presidente da Associação
Comercial da Ceasa,
Wander Meio; o
representante da
Sociedade Mineira de
Agricultura, Divaldo
Jardim; o diretor
administrativo da
Casemg, Amilcar
Campos Padovani; além
de representantes de
funcionários da Casemg
e da Ceaso; de
produtores e
trabalhadores rurais e
vereadores de vários
municípios do Estado

Política Agropecuária e Agroindustrial

Secretário-adjunto é contra

-

Da esquerda para o direito: deputados Edson Rezende (PSB), Dimos
Rodrigues (PMDB), João Batista de Oliveira (PDT) e o secretário adjunto da

Agricultura, Antônio Lima Bandeira, e Ricardo Soud, do Cosemg

Papel é estratégico
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Assuntos Municipais e Regionalização

Audiência pública discutirá previdência
municipal e bloqueio de FPM

A Comissão de Assun-
tos Municipais e Regiona-
lização, realizada ontem,
aprovou requerimento do
deputado Ambrósio Pinto
(PTB) solicitando audiên-
cia pública para discutir a
previdência municipal e
obter esclarecimentos so-
bre a intenção manifesta-
da pelo INSS de bloque-
ar o Fundo de Partici-
pação dos Municípios
(FPM) das cidades que
optaram pelo regime
próprio de previdência.

O autor do requeri-
mento solicitou a presen-
ça do superintendente Es-
tadual do INSS, Afonso
Ligório de Faria, para ob-
ter esclarecimentos sobre
as declarações feitas em
reunião realizada no mu-
nicípio de Montes Claros
a respeito da possibilidade
de bloquear os repasses do
Fundo de Participação dos
Municípios (FPM) das ci-
dades que estariam em
débito com os recolhimen-
tos. Este bloqueio, segun-
do o deputado, poderá
prejudicar os municípios
que dependem da receita
do Fundo para custear
projetos básicos relaciona-
dos com a saúde e a assis-
tência social.
Convidados - Também
foram convidados o presi-
dente da Federação Minei-
ra das Associações Micror-
regionais de Municípios
(Femam), que também é
prefeito de Pedrinópolis; o
presidente da Associação
Mineira dos Municípios

(AMM), Tarcísio Delgado;
a advogada especialista
em Direito Previdenciário
Laura Maria Fernandes;
os presidentes das Associ-
ações dos Municípios do
Vale do Mucuri (Amuc),
Teófilo Barbosa Neto; e do
Circuito das Aguas (Amag),
Edailton Antônio Pimenta;
e o vice-presidente da As-
sociação Mineira de Assun-
tos Municipais (Amans),
Evaldo de Fátima.

O deputado Dalmo Ri-
beiro Silva (PSD) disse que
a audiência ajudará os
municípios mineiros e su-
geriu uma ampla divulga-
ção da reunião. "Todos os
municípios têm problemas
com a previdência", justi-
ficou. Ele acredita que o
debate pode ser uma alter-
nativa para sanar algu-

Designação
O deputado Aílton

Vilela (PSDB) foi designa-
do relator do Projeto de Lei
(PL) 228/99, do deputado
Jorge Eduardo de Oliveira
(PMDB), que determina
que as áreas urbanas ocio-
sas de propriedade do Es-
tado possam ser ocupadas
para o cultivo de hortas
comunitárias. Aílton Vile-
la irá também relatar o re-
querimento 6/99, do de-
putado Eduardo Brandão
(PMDB), que encaminha
o processo de emancipa-
ção do distrito de
Justinópolis, município de
Ribeirão das Neves.

O deputado Ambrósio Pinto (PTB) é
autor do requerimento que solicita

audiência para discutir a
previdência municipal

mas dúvidas. O deputa-
do César de Mesquita
(PMDB) concordou com
a colocação de Dalmo Ri-
beiro Silva e ressaltou que
os problemas previden-
ciários dos municípios
mineiros são uma preo-
cupação constante.

de relatores
Ainda na reunião, o

deputado José Henrique
(PMDB) foi designado
relator, para 2° turno, do
Projeto de Resolução
(PRE) 309/99, também
do deputado Eduardo
Brandão, que aprova o
convênio entre o municí-
pio de Pedro Leopoldo e
Ribeirão das Neves, para
modificação de limite
territorial.
Presenças - Participaram
da reunião os deputados
Ambrósio Pinto (PTB), que
a presidiu, César de Mes-
quita (PMDB) e Dalmo Ri-
beiro Silva (PSD).

Bebida alcóolica
O deputado Pastor George (PL)
comentou a reportagem "Onde
acaba esta festa", publicada na
"Folha de S. Paulo", assinada pela
jornalista Silvia Ruiz, que aborda o
consumo de bebida alcóolica por
jovens. Segundo o deputado, a
reportagem traz dados alarmantes,
resultados de pesquisa realizada
com estudantes pelo Centro
Brasileiro de Informações sobre
Drogas Psicotrópicas, que revelam
que 15% dos jovens pesquisados
consomem bebidas alcóolicas,
sendo a cerveja a bebida mais
consumida, enquanto a maconha
é consumida por 1% dos
pesquisados. Em relação aos
acidentes de trânsito, os dados
apresentados pela matéria são
"apavorantes", segundo o
deputado. De acordo com
pesquisa do Instituto Raid, nos
casos de acidentes envolvendo
jovens, 61% revelaram a presença
de álcool, 7,3%, de maconha e
2,3%, de cocaína, sendo que a
maior parte dos acidentes
ocorreu em finais de semana, e as
vítimas tinham entre 13 e 17
anos. O deputado ressaltou que é
grande o apelo publicitário para
o consumo de bebidas e cigarros,
especialmente entre os jovens. Por
isso, o deputado apresentou o PI,
301/99, que está tramitando na
Alemg, que "estabelece condição
para o comércio de bebida alcóolica
no Estado", determinando que os
fabricantes e distribuidores de
bebida alcóolica façam constar no
rótulo a expressão "proibida a
venda a menores de 18 anos". Ele
lamentou que o presidente
Anderson Adauto, ao
encaminhar a discussão do
projeto, na última sexta-feira,
tenha destacado para os demais
deputados que a matéria era de
autoria de um pastor. O
deputado Pastor George
lamentou que o presidente tenha
tido tal postura e disse que é,
sim, contra o consumo de
bebidas alcóolicas, pois convive
com a degradação e miséria que
elas provocam nas pessoas que
as consomem e suas famílias,
mas que não tem preconceito
nem discriminação contra os
consumidores. "Não toleramos
rótulos e estereótipos de qualquer
natureza, para quem quer que seja,
e acredito que não devem existir
pretos carimbados e
estereotipados nesta Casa
legislativa". Em aparte, o deputado
João Paulo (PSD) cumprimentou-o
pelo projeto.

Juiz de Fora
O deputado Alberto Bejani (FEL)
comentou a ida do governador a
Juiz de Fora e criticou sua postura,
ao lançar como seus candidatos
favoritos à prefeitura daquela
cidade o atual prefeito Tarcísio

Delgado, tendo como candidato a
vice Marcelo Siqueira. Bejani disse
que seu mandato parlamentar vem
sendo criticado pela imprensa da
cidade, com afirmações de que ele
é "comandado pelo governo
federal", porque esteve ao lado de
Eduardo Azeredo na campanha
eleitoral. No entanto, disse Bejani,
durante muitos anos ele apoiou o
atual governador, enquanto ele foi
senador e presidente, e tem
votado de acordo com os
interesses de Minas, na Alemg, o
que significa votar a favor dos
projetos do governador. Bejani
disse que votou a favor da anistia
fiscal, da anistia dos PMs, da
reforma administrativa e de vários
outros projetos de interesse de
Itamar Franco. Disse que é um
homem coerente e não é "vaca de
presépio", por isso se manifesta
contra outras decisões do governo
do estado, como dividir o 13° do
funcionalismo em 24 pagamentos
e a ação militar em Furnas. "As
acusações contra a minha pessoa
não estão me atingindo", disse ele,
que comentou ainda que é muito
grave o fato de Itamar Franco já
estar fazendo campanha política,
especialmente durante a
assinatura de convênios.

Ademg
O deputado Antônio Andrade
(PMDB) comentou os 34 anos do
Estádio Governador Magalhães Pinto
- o "Mineirão" - e elogiou o trabalho
que a Ademg vem realizando. Ele
disse que o estádio está voltando a
ser um lugar "freqüentável" por
famílias, graças à boa
administração por que vem
passando, obra dos atuais
diretores da Ademg. O deputado
falou sobre a limpeza dos
sanitários, os três postos médicos
e um odontológico e o pronto
atendimento existente durante os
jogos em casos de necessidade;
além dos bares, que estão sendo
vistoriados antes, durante e após
os jogos, visando a um bom
atendimento e higienização. O
deputado comentou as diversas
inovações que a atual
administração vem
implementando, como a
realização de shows nos intervalos
dos jogos e mostras culturais no
hall principal. Ressaltou também
a solução do problema da falta de
água na área da torcida do
Atlético e inauguração de
moderna Sala de Imprensa. Falou
ainda sobre as obras de
recuperação do Mineirinho e do
"mineirito", anexo do primeiro, e
disse que toda a imprensa
especializada, mineira e nacional,
está reconhecendo as melhorias
nos estádios mineiros, desde que o
atual governo tomou posse. Foi
aparteado pelos deputados
Wanderley Ávila (PPS), Carlos
Pimenta (PSDB) e Antônio Júlio

(PMDB), que endossaram suas
palavras, sendo que Pimenta
destacou que os grandes clubes
estavam se afastando do Mineirão
por causa das altas taxas cobradas.

Agricultura
O deputado Doutor Viana (PDT)
falou que está apresentando
requerimento pedindo realização
de reunião especial em
homenagem à Legião da Boa
Vontade pelos importantes
serviços da entidade. Falou
também sobre o importante
trabalho que o secretário Raul
Belém vem desenvolvendo à frente
da Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e
Abastecimento e que o governador
Itamar Franco, sabedor da
importância econômica do
segmento para Minas, escolheu
um excelente nome para a área.
Ele disse que, desde que assumiu,
Raul Belém tem demonstrado sua
capacidade e preparo para o
cargo e que ele é um homem
sensível aos problemas das
diversas regiões mineiras. Em
aparte, João Paulo (PSD), Luiz
Fernando Faria (PPB) e Bené
Guedes (PDT) endossaram as
palavras do colega e elogiaram
também o trabalho do secretário
Raul Belém.

Unimontes
O deputado Carlos Pimenta
(PSDB) falou sobre os 30 anos que
a Faculdade de Medicina da
Universidade de Montes Claros,
hoje estadual, completa hoje. O
deputado, que é ex-aluno da
Faculdade de Medicina - assim
como os deputados Arlen
Santiago (PTB), Doutor Viana
(PDT), Gil Pereira (PPB) - disse
que a escola tem prestado
relevantes serviços à população
da região. Foi aparteado pelo
deputado Doutor Viana, que disse
ter muito orgulho de ser ex-aluno
da Unimontes. Outro assunto
abordado por Carlos Pimenta foi
a questão da segurança pública
que, segundo ele, é a maior
preocupação da população
mineira e brasileira atualmente. O
deputado disse que as famílias
estão cada vez mais acuadas
dentro de suas casas e que Minas
ainda é um Estado com relativa
tranqüilidade para se viver, mas
que é preciso haver uma política de
segurança pública e valorização
das polícias. Destacou que a
segurança pública não é tratada
como prioridade na proposta
orçamentária do Estado para 2000
e que os deputados devem estar
atentos a isso. Em aparte, o
deputado Antônio Genaro (PSD)
concordou com Pimenta e
ressaltou que a degradação dos
valores morais e a falta de crença e
temor a Deus têm contribuído para
o aumento da violência.
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Inscrições para cursos do Programa de Formação vão até dia 8

A Escola do Legislativo estará
recebendo até o dia 8 de novembro,
próxima segunda-feira, inscrições para os
cursos do Programa de Formação
Permanente-Estudos Básicos - EB3 -
Regimento Interno e Dinâmica do Processo
Legislativo e EB4 - Servidor Público,
Administração Pública e Sociedade. Estes
cursos são dirigidos aos servidores desta
Casa, integrantes do Banco de
Desenvolvimento do Servidor, com o 2 0 e

3 0 graus de escolaridade. As aulas
acontecerão às terças e quintas-feiras, das
18 às 20 horas, no período de 9 de
novembro a 2 de dezembro, na Escola do
Legislativo.

Os interessados deverão procurar a
Secretaria da Escola para efetivarem sua
matrícula, no horário das 8 às 18 horas,
até o dia 8. Mais informações podem ser
obtidas na própria Secrataria da Escola,
diretamente ou pelo ramal 7910.

9 horas
• Reunião de Debates (Plenário)
• Assembléia Regional do projeto "Construindo o

Orçamento Participativo" (Pouso Alegre/Região Sul
II) - a reunião será na Faculdade de Direito do Sul
de Minas (Av. Dr. João Beraldo, 1.075)

9h3Omin
• Projeto "Caminho da Democracia" -visito de 105

alunos da 71 série do ensino fundamental da Escola
Santo Tomás de Aquino

12 horas
• Projeto Zás (Teatro da Assembléia) - apresentação

do grupo Coliage Reviva!, cover do Creedence
Cleanwoter Revival

Assista, hoje, às 19h30, ao programa Mídia e Poder, a entrevistada é Zahira Souki,
diretora do CRAy (Centro de Referência Audio Visual)

7h30 - Repórter Assembléia (Reprise) -
Noticiário do que acontece na Assembléia e a
repercussão dos principais fatos políticos do Estado
8h - Comissões em Debate - Deputados e
sociedade discutem a situação dos perueiros em
Minas Gerais
9h10 - Visão Parlamentar - Entrevistas com
Deputados sobre assuntos de conjuntura
9h30 - Fórum de Políticas Macroeconômicas -
Alternativas para o Brasil - 'A Rodada do Milênio"
12h40 - Repórter Assembléia (Reprise) -
Noticiário do que acontece na Assembléia e a
repercussão dos principais fatos políticos do Estado
13h10 - Comissões em Debate - Deputados e
sociedade discutem a situação dos perueiros em
Minas Gerais
14h - Pinga - Fogo - Pronunciamentos dos
deputados na tribuno do plenário
16h30 - Comissões Compactos - Neste progra-
ma você acompanha a reunião da Comissão de
Saúde de 26110/1999. Em discussão o financia-
mento, a atenção à saúde e a prevenção de doenças
na Região Metropolitana de Belo Horizonte
18h30- Parecer das Comissões - Neste
programa você fica sabendo mais sobre o Comissão
de Assuntos Municipais. O Deputado José Henrique,

do PMDB, fala sobre redução do número de
vereadores e emancipação de distritos.
1 9h - Repórter Assembléia (1° edição) -
Noticiário do que acontece na Assembléia e a
repercussão dos principais fatos políticos do Estado
19h30 - Mídia e Poder - Entrevista com Zahira
Souki, diretora do CRAY (Centro de Referência Audio
Visual)
20h - Visão Parlamentar - Entrevistas com
Deputados sobre assuntos de conjuntura
21h30 - Procon Assembléia - O enfoque deste
programa é o drama dos consumidores com os
pacotes turísticos - reprise
22h - Repórter Assembléia Especial - Resumo
dos noticiários da semana
23h30 - Teatro - Para homenagear o Clube da
Esquina, o Teatro da Assembléia apresenta o cantor
e compositor, Lô borges
Oh - Parecer das Comissões - Neste programa
você fica sabendo mais sobre a Comissão de
Assuntos Municipais. O Deputado José Henrique, do
PMDB, fala sobre redução do número de vereadores
e emancipação de distritos.
1h - Pinga - fogo - Pronunciamentos dos
deputados na Tribuna do Plenário
2h - encerramento


