
-
Votação da PEC 38/2000 foi acompanhada por integrantes do Corpo de

Bombeiros Militar, que lotaram os galerias do Plenário

feira da semana passada, dia reajuste salarial do funciona-
10, e está tramitando em tem- lismo estadual o mais breve
po recorde, para viabilizar o possível. (Página 14)
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Promoção,
Progressão e
Giaf
Termina amanhã o
prazo para OS

servidores
encaminharem
recursos relativos
aos resultados do
processo de
concessão da
promoção,
progressão e Giaf.
Os recursos devem
ser protocolados,
em formulário
específico, na
Central de
Atendimento e
Orientação de
Pessoal (Caop), no
andar térreo do
Edifício Tiradentes

PEC que permite reajuste diferenciado
é aprovada em 1° turno pelo Plenário

O Plenário da Assembléia
aprovou, na Reunião Extraor-
dinária da manhã de ontem,
em 1° turno, a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC)
38/2000, de autoria do gover-
nador, que veda a equipara-
ção e a isonomia salarial no
serviço público, permitindo a
concessão de reajustes dife-
renciados aos servidores do
Estado. Hoje, às 11 horas, no
Plenarinho II, a Comissão Es-
pecial encarregada de anali-
sar a matéria reúne-se para
apreciar o parecer de 20 tur-
no sobre a proposta. A men-
sagem do governador enca-
minhando a PEC 38/2000 che-
gou à Assembléia na quarta-

Assembléia entrega cópia do
PRE 916/2000 ao governador

Marcelo Metzker
AAssembléia Legislativa encaminhou
ontem mesmo, ao governador itamar
Franco, cópia do Projeto de Resolu-
ção 91612000, que delego poderes
ao governador. Os deputados Antô-
nio Andrade (PMDB), líder da Maio-
ria; Carlos Pimenta (PSDB), líder da
Minoria; e o vice-líder do Governo,
Rogério Correio (PT), estiveram on-
tem, no Palácio da Liberdade, acom-
panhados do líder do Governo, de-
putado Sávio Souza Cruz (PSB), para
entregar o documento e foram rece-
bidos pelo governador, pelo secretá-
rio da Administração e Recursos Hu-
manos, Patrício de Freitas, e pelo as-
sessor Especial Alexandre Dupeyrat.

r

4
• Comissão debate atuação da fiscalização da PBH contra camelôs (Páginas 10, 11 e 12)
• Projeto permite que servidores recebam vencimentos em cooperativas (Páginas 5 e 12)
• Legislativo realiza reunião em homenagem à Fundação João Pinheiro (Página 19)
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Comissão discute violência nas
escolas públicas estaduais

Alair Vieira

Incentivos para projetos culturais
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(continuação)
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As várias formas de vi-
olência que atingem os alu-
nos de escolas mineiras fo-
ram o assunto abordado
pelo presidente da Federa-
ção das Associações de
Pais e Alunos das Escolas
Públicas de Minas Gerais,
Mário de Assis, que parti-
cipou de reunião da Co-
missão de Educação, Cul-
tura, Ciência e Tecnologia
da Assembléia Legislativa,
na manhã de ontem. Para
Assis, o maior ato de vio-
lência contra os alunos, as
famílias e os próprios profes-
sores, atualmente, é a greve.
Ele defendeu a busca de al-
ternativas para o movimen-
to. "Não compactuamos

Os constantes assédios
de partidos políticos a grê-
mios estudantis também fo-
ram ressaltados pelo presi-
dente da Federação e pelo
presidente da Associação de
Pais e Alunos do Colégio
Estadual Central, Maurílio
Inácio Cavalcanti Vieira.
Eles estão preocupados com
a influência de partidos so-
bre grêmios estudantis, que
estariam interessados em
um projeto político-partidá-
rio e não educacional. Vieira
mostrou cópia de uma car-
teira da União Colegial de
Minas Gerais (UCMG), com
uma homenagem a Mão Tsé-
Tung e à Revolur Cultu-
ral da China e criticou a
campanha que a entidade
estaria fazendo, na E.E. Mil-
ton Campos (Colégio Esta-
dual Central), para filiação
de estudantes à Liga Ope-

com essa forma violenta e
brusca de agir", afirmou.

Mário de Assis disse que
os alunos são atingidos por
outras formas de violência
além da física, como as ca-
rências materiais e de re-
cursos humanos das esco-
las, para as quais faltam
professores, funcionários e
especialistas, como psicólo-
gos. Ele ressaltou o de-
sestímulo de professores,
que sofrem com a remune-
ração, inexistência de
capacitação, falta de livros
e o excesso de alunos por
sala de aula. O presidente
da Federação informou
que em algumas escolas há
57 alunos por sala, en-

rária Camponesa (LOC).
Segundo Assis, está ha-
vendo indução à luta ar-
mada. Para ele, não se
poderia permitir que mo-
vimentos que induzem à
violência tenham acesso
às escolas.

Giovani de Melo Vioti,
da Associação da Escola Es-
tadual do Instituto Agronô-
mico, disse que o maior pro-
blema da escola é o tráfico
de drogas. Segundo ele, um
campo de futebol mantido
pela prefeitura tem sido usa-
do como ponto de distribui-
ção das drogas. Carla Ma-
ria Lacerda Campos Sil-
vino, da Associação da
E.E. Leopoldo de Mi-
randa, disse que, na esco-
la, a maior violência é as
crianças terem que assis-
tir às aulas ao sol, porque
não há verba para colo-
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Mário de Assis, presidente do
Federação dos Associações de Pois

de Alunos de Escolas Públicos

quanto o Sind-UTE fala de
60 a 65 alunos em salas
que nunca ultrapassam os
45m2 . "Será que no siste-
ma penitenciário os presos
têm mais espaço que os alu-
nos?", questionou.

car cortinas nas salas.
O estudante Leandro

Augusto Lacerda Campos,
da E.E. Maestro Vila Lobos,
reclamou da falta de poli-
ciamento na porta da esco-
la, onde os assaltos a alu-
nos são constantes. Lean-
dro também contou que
traficantes invadiram a es-
cola para cobrar pagamen-
to de um estudante e de-
nunciou o número excessi-
vo de alunos por sala.

O deputado Dalmo Ri-
beiro Silva (PSD), autor do
requerimento para que a
reunião fosse realizada,
disse que a Comissão deve-
rá promover novo debate,
dessa vez com represeflta-
tes de órgãos governamen-
tais ligados à questão. A pro-
posta recebeu apoio do pre-
sidente da Comissão, depu-
tado Sebastião Costa (PFT-)

Na reunião de ontem da
Comissão de Educação, foi
aprovado parecer favorável
à emenda n° 1, apresentada
pelo deputado Agostinho
Patrús (PSDB), em Plenário,
ao Projeto de Lei (PL) 587/
99, do deputado Eduardo
Hermeto (PFL). O projeto
altera a lei que dispõe sobre
a concessão de incentivos
fiscais com o objetivo de es-
timular a realização de pro-
jetos culturais no Estado (al-
tera dispositivos da Lei
12.733/97). A emenda am-
plia de 30 de dezembro de
1997 para 30 de dezembro
de 1999 o prazo para o con-
tribuinte com débito tributá-
rio inscrito na dívida ativa que

A Comissão de Educação
aprovou três requerimentos.
O primeiro, do deputado
Chico Rafael (PSB), solicita a
realização de Debate Público
sobre a regulamentação da
Lei 13.411, de 21 de dezem-
bro de 1999, que torna obri-
gatória a inclusão, no progra-
ma de disciplinas do Ensino
Fundamental e Médio, de es-
tudos sobre o aso de drogas e
dependência química.

Outro requerimento
aprovado foi apresentado
pela deputada Elbe Brandão
(PSDB), para que sejam
convidados o reitor, vice-rei-
tor e diretor de Recursos Hu-
manos da Unimontes; reitor
da Uemg; representantes da
Secretarias de Estado da
Educação, de Ciência e
Tecnologia; da unimontes e
Sind-UTE, para discutirem
O Plano de Carreira dos Pro-

apoiar financeiramente proje-
tos culturais recolher o crédito
do Estado com desconto de
25% sobre o valor devido. O
projeto e a emenda retomam,
agora, ao Plenário, para vota-
ção em 10 turno.
Educação ambiental - Tam-
bém foi aprovado parecer
sobre o PI, 854/2000, do de-
putado Dimas Rodrigues
(PMDB), que institui o Pro-
grama Estadual de Educa-
ção Ambiental e dá outras
providências. O relator, de-
putado Agostinho Patrús
(PSDB), opinou pela apro-
vação do projeto com a
emenda n° 1, apresentada
pela Comissão de Constitui-
ção e Justiça. Foram aprova-

fessores Universitários da
rede pública estadual.

Finalmente, foi aprovado
requerimento do deputado
Rogério Correia (PT) solici-
tando a convocação de au-
diência pública da Comissão
para debater o tema software
e informática em nível esta-
dual. Para a reunião serão
convidados representantes
do Crea/MG, Prodabel,
Prodemge, Senge, Sindados,
Sindieletro e UFMG.

Deputado Eduardo Hermeto (PFL),
autor do PI- 587199

das, ainda, diversas propo-
sições que dispensam a
apreciação do Plenário.

Deputado Sebastião Costa (PFL),
presidente do Comissão de Educação

Grêmios estudantis

Requerimentos aprovados

Participaram da reunião os deputados Sebastião Cosia
(PFL) - presidente; Agostinho Potras (PSDB) è Dalmo
Ribeiro Silva (PSD)

PC



Comissão pede ao mera rapidez
no laudo da fazenda Tangará

Aprovado parecer a projeto que dá
opção para servidor receber salário

O PL 915/2000 é de autoria do deputado Durval Ângelo (PT) e foi relatado pelo
deputado Rogério correio (PT)

Representação de Minas no exterior
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A Comissão de Política
Agropecuária e Agroin-
dustrial aprovou, ontem, re-
querimento da Comissão soli-
citando ao superintendente re-
gional do Incra a liberação do
laudo da Fazenda Tangará, no
município de Uberlândia, a fim
de agilizar o processo de regu-
larização dos assentados nas re-
feridas terras.

Do deputado Dimas
Rodrigues (PMDB), foi apro-
vado requerimento que con-
vida o secretário de Estado
da Agricultura, Raul Belém,
para prestar informações à
Comissão sobre a política do
governo para a agricultura e
a pecuária mineiras. Outro
requerimento aprovado, do
deputado Paulo Piau (PFL),
marca para o dia 6 de junho a
visita da Comissão ao muni-
cípio de Conceição das
Alagoas, para discutir o Plano

A Comissão Especial do Rio
São Francisco, que pretende, no
prazo de 60 dias, proceder a
estudos sobre a transposição
de águas do rio São Francis-
co e sobre a revitalização de
seus afluentes, reuniu-se, on-
tem, para dar posse ao presi-
dente e vice da Comissão e pro-
gramar os trabalhos.

Foi aprovado requerimento
do deputado Carlos Pimenta
(PSDB), que pede que seja enca-

O presidente da comissão é o deputado Marco Régis (PPS), e o relator
é o deputado Carlos Pimenta (PSDB)

Diretor de Irrigação da Bacia
do Baixo Rio Grande, formu-
lado pelo governo do Estado.
Foram aprovados também re-
querimentos de votos de con-
gratulações e de pedido, a es-
tabelecimentos bancários, de
abertura de linha de crédito
para atender a cooperativa de
produtores rurais.

O presidente Dimas
Rodrigues apresentou justifica-
tiva do líder do Governo, de-
putado Sávio Souza Cruz (PSB),
para não participar da reunião,
para á qual estava convidado,
para prestar esclarecimentos so-
bre a política do governo para a
agricultura e pecuária mineiras.

minhado à Mesa da Assembléia
pedido de prorrogação do pra-
zo da Comissão por mais 30 dias.
Outro requerimento do deputa-
do, também aprovado, requer
audiência pública com entida-
des, órgãos públicos e univer-
sidades que atuam na Bacia
do Rio São Francisco, com o
intuito de se discutir o proje-
to de transposição, no próxi-
mo dia 31 de maio.

O deputado Marcos Régis
(PPS) também teve dois reque-
rimentos aprovados. Ele requer
audiência pública com o Grupo
de Trabalho da Câmara dos
Deputados destinado a tratar da
transposição das águas do rio

Deputado Dimas Rodrigues (PMDB),
presidente da comissão de Político

Agropecuária

São Francisco, para o dia 8 de
junho, às 15 horas. E ainda que
seja realizada visita da Comis-
são à nascente do rio São Fran-
cisco, em conjunto como Grupo
de Trabalho da Câmara Fede-
ral, no dia 8 de junho.

Outra audiência aprovada
foi requisitada pelo deputado
Luiz Tadeu Leite (PMDB). Será
uma visita a Pirapora, no médio
São Francisco, para debater com
lideranças regionais e represen

-tantes de órgãos e entidades
públicos a questão da tanspO-
sição do rio São Francisco. As
próximas reuniões ordinárias
foram marcadas para as quar-
tas-feiras, às 14h30.

Foi aprovado parecer fa-
vorável, em l' turno, ao Pro-
jeto de Lei (PL) 915/2000, do
deputado Durval Angelo
(PT), que dispõe sobre o pa-
gamento de militares e ser-
vidores públicos ativos, ina-
tivos e de pensionistas do
Estado. A matéria foi anali-
sada ontem na Comissão de
Fiscalizaçãp Financeira e Or-
çamentária. O relator da ma-
téria, deputado Rogério Cor-
reia (PT), opinou pela apro-
vação do projeto com as
emendas n° 1, da Comissão
de Constituição e Justiça, e n°
2, da Comissão de Adminis-
tração  Pública.

O projeto cria a possibili-
dade de os servidores rece-
berem seus vencimentos, sol-
dos e proventos, mediante
opção, por meio das coope-
rativas de economia e crédi-
to mútuo constituídas de
acordo com a Lei Federal n°
5.764, de 16 de dezembro de
1971, à qual sejam filiados. O
objetivo do projeto é descen-
tralizar o pagamento dos ser-
vidores de um único banco
que, segundo o deputado
Durval Angelo, na condição
de agente arrecadador dos
tributos e das receitas do Es-
tado e pagador dos venci-
mentos e proventos dos ser-
vidores, obtém lucro de cer-
ca de R$19 milhões por ano,
somente com taxas de manu-
tenção de conta corrente e re-
muneração por crédito efetu-
ado aos servidores.

A emenda n° 1 estende a
possibilidade de opção a ou-
tras instituições do sistema
financeiro de que tratam os
incisos 1 e VIII do art. 192 da
Constituição da República; a
emenda n° 2 permite às coo-
perativas de crédito a remu-
neração por seus serviços
prestados, na forma como é
feito com as instituições ban-
cárias. A matéria será agora
apreciada em Plenário, em l'
turno de votação.

Foi adiada a análise do PL
785/2000, do governador,
que cria o Escritório de Re-
presentação do Governo de
Minas Gerais no Exterior. A
matéria estava na pauta da
reunião, mas o deputado Se-
bastião Costa (PFL) pediu vis-
ta do projeto para melhor
analisá-lo. O relator designa-
do é o deputado Rogério Cor-
reia (PT) e o projeto tramita
em 1° turno.
Doação de imóveis - Tam-
bém foram aprovados pare-
ceres favoráveis sobre dois
projetos de lei que tratam da
doação de imóveis - o PL
109/99 e o PL 922/2000. O
PL 109/99, do deputado Gil
Pereira (PPB), autoriza o
DER/MG a doar à Socieda-
de São Vicente de Paula imó-
vel de sua propriedade, lo-
calizado no município de
Francisco Sá. O relator da
matéria foi o deputado
Carlos Pimenta (PSDB).

O PL 922/2000, do depu-
tado Ambrósio Pinto (PTB),
autoriza o Poder Executivo a
doar próprios públicos que
especifica aos municípios. O
projeto, relatado pelo depu-
tado Sebastião Costa (PFL),

pretende que o Executivo
seja autorizado a doar os
próprios públicos das esco-
las estaduais de 1° grau aos
municípios que efetuaram
ou venham a efetuar a
municipalização desse nível
de ensino.
Requerimento aprovado -
Foi aprovado o Requerimen-
to 1.367/2000, do deputado
Dalmo Ribeiro Silva (PSD),
que requer seja formulado
apelo ao secretário da Fazen-
da, no sentido de submeter
ao Conselho Nacional de Po-
lítica Fazendária (Confaz)
proposta de redução da base
de cálculo, de modo a insti-
tuir alíquota de 0,1% do ICMS
incidente nas operações inter-
nas com leite pasteurizado
dos tipos A e C, destinados
ao consumo humano, no Es-
tado de Minas Gerais.

Presenças

Participaram da reunião os deputados
Márcio Cunha (PMDB), presidente da
Comissão; Sebastião Costa (PFL), Carlos
Pimento (PSDB), Rogério Correia (PT), Rêmolo
Aloise (PFL), Durval Ângelo (PT), ATIton Vilela
(PSDB) e Elbe Brandão (PSDB)

Política Agropecuária
e Agroindustrial

Comissão Especial
do Rio São Francisco

Fiscalização
Financeira e

Orçamentária

PL922/2000
De acordo com o

projeto, o município
interessado na
doação deverá

manifestar-se
oficialmente na forma

disposta em
regulamento a ser

expedido pelo
Executivo, e a doação

se concretizará
através de decreto do

Executivo, no qual
constarão todas as

especificações do
imável e o seu

respectivo registro,
finalidade e cláusula

de reversão.
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Participaram da reunião os deputados Dimas Rodrigues
(PMDB), que preside a Comissão, Paulo Piou (PFL), Aílton
Vilela (PSDB) e João Batista de Oliveira (PDT).

Comissão marca audiências públicas para
debater transposição do São Francisco

Presenças

Estavam presentes os deputados Marco Régis (PPS),
presidente da Comissão, Luiz Tadeu Leite (PMDB), vice-
presidente, Carlos Pimenta (PSDB) e Bilac Pinto (PFL)



Alair Vieira

Deputados Doutor Viona (PDT), Ronaldo Canabrava (PMDB) - presidente da
CPI, Mono Tereza Lara (PT) e Mouro Lobo (PSDB), no reunião de ontem

Marcos Pessoa foi presidente do BDMG e diretor
do Bemoe
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Comissão de
• Transporte,
Comunicação e
Obras Públicas

Comissão emite parecer pela
rejeição do PL 450/99

CPI do Sistema Financeiro ouve
ex-diretor do Bemge e do BDMG CPI do Sistema

Financeiro
O parecer do deputado

Bilac Pinto (PFL), pela rejei-
ção do Projeto de Lei (PL)
450/99, de autoria do depu-
tado Ronaldo Canabrava
(PMDB), foi aprovado pela
Comissão de Transporte,
Comunicação e Obras Públi-
cas, em reunião ontem. O PI,
450/99 pretende estabelecer
normas para a concessão de
serviços de transporte cole-
tivo intermunicipal de passa-
geiros, com o objetivo de

Após audiência com o pre-
sidente da Ferrovia Centro
Atlântica (FCA), Alcio Passos
Ferreira, realizada no dia 5 de
abril, a partir de requerimen-
to do deputado Márcio Cu-
nha (PMDB), e da leitura do
relatório de inspeção técnica
do Ministério dos Transpor-
tes, a Comissão aprovou re-
latório com conclusões sobre
o assunto. Entre as conside-
rações mais importantes estão
a de que foram registrados 20
acidentes no trecho Belo Ho-
rizonte - General Carneiro,
com vítimas fatais e danos
irreversíveis ao meio ambien-
te, após a FCA ter assumido
o controle da ferrovia. O re-

Deputado Márcia Cunho (PMDB),
que pediu o audiência com

presidente da FCA

melhorar a qualidade e colo-
car fim ao monopólio. De acor-
do com o parecer, o projeto é
inconstitucional, pois contraria
o artigo 40, parágrafo 20, inciso
1 da Constituição Estadual,
que trata da exclusividade da
prestação do serviço.

O relator também acrescen-
tou que a demanda de trans-
porte coletivo intermunicipal
está diminuindo por vários
fatores, como o aumento de
número de automóveis e o

latório também ressalta que
os acidentes continuam a se
repetir, mesmo com as inúme-
ras reivindicações das comu-
nidades que moram à mar-
gem da ferrovia.

Segundo a Federação Na-
cional Independente dos Tra-
balhadores sobre Trilhos, em
1995, na administração da
Rede Ferroviária Federal
(RFFSA) o índice de
descarrilamento era de 0,25

A Comissão aprovou re-
querimento do deputado Al-
varo Antônio (PDT) para que
seja encaminhado ao Depar-
tamento de Estradas de Ro-
dagens (DER/MG) cópia do
oficio 0144/20, da Câmara de
Araçuaí, em que solicita des-
vio e melhoria da pavimen-
tação da estrada Araçuaí -

transporte clandestino. "A con-
corrência quando não há de-
manda suficiente, ao invés de
melhorar a qualidade, provo-
cará a deterioração dos servi-
ços de transportes coletivo
intermu-nicipal", comentou
no parecer. O relator lembrou
que não é competência da Co-
missão de Transporte analisar
a constitucionalidade do pro-
jeto, mas a Comissão de Cons-
tituição e Justiça perdeu o
prazo para emitir seu parecer.

por dia, e que na atual admi-
nistração esse índice teria pas-
sado para dois por dia. A FCA
foi classificada como uma das
piores concessionárias do se-
tor no País, pela Associação
das Concessionárias Privadas
do Setor Ferroviário. A Co-
missão irá encaminhar o rela-
tório para o Ibama, Ministério
dos Transportes, Secretaria de
Estado dos Transportes, FCA
e Ministério Público.

Coronel Murta. Também foi
aprovado requerimento da
Comissão de Educação que
solicita envio de oficio ao pre-
sidente da BHTrans para ins-
talação de sinal de pedestres
em frente às Escolas Estadu-
ais Bueno Brandão e Barão do
Rio Branco, na avenida Getú-
lio Vargas.

A CPI do Sistema Finan-
ceiro ouviu, na reunião de
ontem, o ex-presidente do
BDMG e ex-diretor do
Bemge, Marcos Raimundo
Pessoa Duarte. A Comissão
investiga, no prazo de 120
dias, o processo de ajuste e as
transformações no sistema fi-
nanceiro público estadual, na
década de 1990, com destaque
para a privatização do Bemge.
Duarte, que dirigiu o Bemge
de 1991 a 1995, considera o
período de administração dos
bancos curto para se implan-
tarem sistemas e métodos que
traduzam na modernização
da instituição financeira.

Para Marcos Pessoa, o
Bemge avançou muito nos
anos em que dirigiu a insti-
tuição, mas tinha um perfil
que facilitou as dificuldades
pelas quais passou. Segundo
ele, depois da liquidação da
Minascaixa, o Bemge recebeu
o desafio de ser o maior ban-
co do Estado, dando início
a uma estratégia de cresci-
mento já com a convicção de
que a estabilização da eco-
nomia seria uma peça-cha-
ve no processo. Em dezem-
bro de 1990 o banco tinha
419 agências e, em 1995, já
eram 755. De acordo com
Marcos Pessoa, o banco era
uma instituição financeira
sadia, com um patrimônio
líquido de US$ 141 milhões,
mas que apresentava alguns
problemas. Um deles, de
acordo com o ex-diretor,
era o atendimento.

Segundo Marcos Pessoa,
uma pesquisa feita no banco
revelou que o cliente não era
o foco nos trabalhos, não
existia qualidade no trabalho
desenvolvido, assim como
havia falhas na comunicação
interna. A partir daí foram
definidas mudanças organi-
za-cionais sendo o principal
objetivo seria transformar o

Bemge no banco preferenci-
al dos clientes. Os resulta-
dos alcançados no final da

Marcos Pessoa, que presidiu
o BDMG entre os anos 1995 e
1998, defendeu a importância
do BDMG para o desenvolvi-
mento do Estado. "O BDMG é
absolutamente essencial, pois
tem objetivos que transcendem
políticas do Governo", afirmou.
Segundo ele, na sua gestão, o
valor das liberações aumentou
de R$ 210 milhões em 1995 para
R$ 549 em 1998. "E um absur-
do cercear a maneira de agir do
BDMG", disse. De acordo com
ele, em 1998,0 BDMG apresen-
tava uma situação saudável,
rentável e com tendências para
o desenvolvimento. O deputa-
do Paulo Piau (PFL) também
ressaltou a importância do
BDMG para o Estado.
Questionamentos - O deputa-
do Mauro Lobo (PSDB) per-
guntou se a privatização do
Bemge foi resultado de proble-
mas de gestão, de segmentação.
Marcos Pessoa acha que a liqui-
dação da Minascaixa foi conse-
qüência de um problema claro
de gestão, mas a privatização
do Bemge, não. Segundo ele,
muitos gerentes do Bemge pas-
saram por rígidos processos de
seleção e agora são diretores do

gestão, na avaliação de Mar-
cos Pessoa, foram coerentes
com a estratégia traçada.

Itaú em São Paulo.
Respondendo a questiona-

mento do relator da Comissão,
deputado Doutor Viana (PDT),
lido pelo presidente da CPI,
deputado Ronaldo Canabrava
(PMDB), o ex-funcionário do
BDMG, Armando Guimarães
Souto, que também participou
da reunião, disse que as
privatizações foram resultado
da falta de recursos do Esta-
do para financiar 50% para
ajustar os bancos.

Relatório sobre acidentes em ferrovias

Requerimentos aprovados

Presenças

Estavam presentes os depuladõs Álvaro Antôniõ (PDT),
presidente da Comissão; Olinto Godinho (PTB); BiIóc pinto
(PFL); Dinis Pinheiro PSD) e Ivair Nogueira PMDB).

Participaram da
reunião os
deputados Ronaldo
CanabravaPMDB) -
presidente; Mauro
Lobo - vice-
presidente; Doutor
Viana (PDT); Dinis
Pinheiro (PSD Moda
Tereza Lara Ffl;
Sebastião, Costa M,
e Paulo Piou M.

Pessoa ressalta importância do BDMG
Alair Vieira



Deputado João Paulo (PSD) (de pé), autor da PEC, secretário Ângelo Oswaldo,
deputado Dimas Rodrigues (PMDB) e deputada Dalmo Ribeiro Silva (PSD)

Proprietários são prejudicados
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Comissão discute alteração
Plano Diretor de Contagem

em	Audiência pública debate PEC
altera critérios de tombamento

que
de bens

Marcelo Metzker Comissão Especial da
PEC 29199

O Projeto de Lei (PL) 175/
00, do Poder Executivo de
Contagem, que altera o Pla-
no Diretor do município, a
Lei de Uso e Ocupação do
Solo e a Lei de Proteção de
Mananciais foi objeto, ontem,
de discussão da reunião da
Comissão de Meio Ambien-
te e Recursos Naturais. O
autor do requerimento pe-
dindo a audiência pública,
deputado Fábio Avelar
(PPS), ressaltou a importân-
cia de se debater o assunto.

Apesar e o PI, ter sido re-
tirado de tramitação pelo
Executivo de Contagem, o
parlamentar denunciou as
mudanças que o projeto pro-
punha no Plano Diretor do
município, como a permissão
para construção de conjun-
tos habitacionais nas áreas
das bacias de Várzea das
Flores e da Pampulha, a
desconsideração do concei-
to de desenvolvimento sus-
tentável e a negação de uma
gestão integrada entre as
prefeituras de Betim, Con-
tagem, Belo Horizonte e a
Copasa. O deputado Durval
Angelo (PT) ressaltou que as
questões ambientais que o
projeto suscita devem ser
discutidas em conjunto pe-
los municípios que integram
as duas bacias, lembrando o
conceito de cidadania me-
tropolitana.
Secretário - O secretário mu-
nicipal de Meio Ambiente de
Contagem, Marcelo Vieira
Diniz, destacou a atuação da
secretaria nas questões
ambientais, informando que
Contagem é o único municí-
pio mineiro que concede o
licenciamento ambiental para
parcelamento do solo sob a
supervisão do Conselho Es-
tadual de Política Ambiental

A vereadora de Contagem
Letícia da Penha (PT) encami-
nhou para a presidência da Co-
missão um dossiê elaborado
por entidades ambientalistas,
denunciando os pruízos que o
PL 175/00 traria para a Região
Metropolitana de Belo Hori-
zonte. A vereadora denunciou
ainda o novo PL 183/00 como
casuísta, pois beneficia apenas
alguns donos de terrenos. Para
Letícia da Penha, esses proje-
tos criam problemas por serem
elaborados pela Secretaria de
Habitação, não passando pela
aprovação da Secretaria de

Rodrigo Dias

Marcelo Vieira Diniz, secretário de
Meio Ambiente de Contagem

segundo o secretário, não se
assemelha em nada ao pri-
meiro, já que trata apenas dos
Programas de Arrendamen-
tos Residenciais (PAR).

Meio Ambiente.
Para o representante da As-

sociação Mineira de Defesa do
Ambiente (Amda), o projeto
demonstrou o clientelismo e o
imediatismo da administração
do município. O vice-presiden-
te da Associação Brasileira de
Engenharia Sanitária e
Ambiental (Abes), Orlando
Vignoli Filho, alertou para OS
perigos do adensamento
populacional na região das ba-
cias da Pampulha e de Várzea
das Flores, como a diminuição
do escoamento de água, o que
CaUsaria enchentes. Rodrigo Dias

A necessidade de se cri-
arem políticas públicas de
valorização dos imóveis
tombados foi apontada,
pelos participantes da au-
diência pública que discu-
tiu, ontem, a Proposta de
Emenda à Constituição
(PEC) 29/99, como a gran-
de prioridade para se re-
solver os atuais problemas
do tombamento em Minas
Gerais. A PEC, do deputa-
do João Paulo (PSD), res-
ponsabiliza o ente que efe-
tuar tombamento de
qualquer bem pela sua
conservação e restaura-
ção, além de isentá-lo de
tributos; e prevê ainda
que o tombamento seja fei-
to por lei estadual.

O secretário de Estado
de Cultura, Ângelo Oswal-
do, considerou que a pro-
posta em questão não re-
solve os problemas atuais,
ao contrário, ela piora a si-
tuação, posto que o Estado
não tem recursos para arcar
com todo o ônus do tomba-
mento. Segundo ele, a pre-
servação é responsabilidade
de toda a sociedade, que
deve participar, juntamente
como Poder Público, da pre-
servação da memória histó-
rica. Porém, destacou a im-
portância da iniciativa do
deputado João Paulo (PSD),
que incita as discussões re-
lacionadas às falhas do me-
canismo atual. Ele disse "ser
primordial impedir que os
proprietários dos bens tom-
bados fiquem sem amparo".

Durante sua exposição, o
deputado João Paulo (PSD)
definiu a PEC como "uma res-
posta ao clamor dos proprie-
tários de imóveis tombados
que são constantemente pre-
judicados". Reforçando essa
afirmativa, Gabriel Pereira
expôs, como proprietário de
bem tombado, todos os pre-
juízos por ele sofridos, como
a depreciação do imóvel.

O deputado Amilcar
Martins (PSDB) declarou-se
contra a PEC por entender
que o Poder Público não tem
recursos para arcar com os
tombamentos e que deve-se
pensar em outras formas de
beneficiar os proprietários.
Em contrapartida, o profes-
sor da UFMG, José Rubens,
alegou que o tombamento é
dever legal do Estado e
posicionou-se a favor da
PEC propondo, contudo, a
alteração no que diz respei-
to à exigência de lei estadual
para efetivação do tomba-
mento, o que, segundo ele, é
inconstitucional.

Leonardo Castriota, pre-
sidente do Instituto de Arqui-
tetos (IAB/MG), reforçou as
alegações de que a sociedade
deve colaborar com o Estado
em todo o processo, não só
de preservação, como tam-

bém de conservação do
patrimônio público. O presi-
dente do Instituto do
Patrimônio Histórico e Anis-
tico (Iepha), Flávio de Lemos
Carsalade, disse que a PEC
29/99 gera efeitos danosos à
preservação; e a interferência
direta do Legislativo acarre-
taria tombamentos políticos,
e não, técnicos. Para contri-
buir com o aprimoramento do
processo de preservação, o
Iepha apresentou propostas,
entre elas, a elaboração de uma
política de compensações que
estimularia a preservação.

A advogada especialista
em Direito do Patrimônio,
Sônia Rabelo, endossando as
palavras do secretário Ânge-
lo Oswaldo, disse que a pro-
posta não irá valorizar os imó-
veis tombados, e que devem
ser adotados métodos que
promovam a justiça social na
distribuição dos gabaritos. A
deputada Maria Tereza Lara
(PT) finalizou os trabalhos di-
zendo que a PEC é inviável,
pois, como está redigida, não
resolve o problema e preju-
dica a preservação. Comple-
tou dizendo que deve-se
priorizar a conscientização
dos proprietários para que
eles se sintam orgulhosos
do tombamento.

Meio Ambiente e
Recursos Naturais

Participaram da
reunião os
deputados Maria
José Haueisen (P11,
que a presidiu, Fábio
Avelar PPS), Durval
Ângelo (P1) e Paulo
Piou (PFL}.

(Copam). "A secretaria age
tecnicamente, sem influênci-
as políticas", disse. Como
exemplo, ele citou a denún-
cia, pela secretaria, de 14
loteamentos irregulares clan-
destinos na região da Bacia da
Várzea das Flores, onde es-
tavam envolvidas várias pes-
soas influentes.

Quanto ao PL 175/00,
Marcelo Vieira afirmou que o
projeto foi desenvolvido pela
Secretaria de Desenvolvimen-
to Urbano. Para ele, o pro-
jeto está sendo discutido
tardiamente, já que foi reti-
rado de tramitação. No lu-
gar do PL 175/00, a Prefei-
tura de Contagem encami-
nhou o PL 183/00, mas esse,

Vereadora denuncia
prejuízos com projeto

1*L
Deputados Fábio Avelar (PPS) - que solicitou o audiência, Mano José HauelSen

(PT) e Durvol Angelo (PT)

Estiveram
presentes à
reunião os
deputados Dimas
Rodrigues (PMDB),
presidente; 01mb
Godinho PTB);
Maria Tereza Lara
P11; João Paulo
PSD); Da(mo Ribeiro
PSD), João Leite
IPSDB) e Amilcar
Marfins (PSDB).
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Lomsssao ouviu representantes dos diversos segmentos
que lidam com o trabalho informal
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_— Camelôs apresentam denúncias
Direitos Humanos contra fiscais da Prefeitura de BH

"Toureiros" invadem região central

O uso da força, pela Pre-
feitura de Belo Horizonte,
na fiscalização dos camelôs,
foi um dos principais temas
debatidos na reunião de on-
tem da Comissão de Direi-
tos Humanos. Os represen-
tantes dos trabalhadores da
economia informal aprovei-
taram a oportunidade para
fazer denúncias contra os fis-
cais municipais e contra os
administradores da Regional
Centro-Sul. O autor do re-
querimento solicitando a reu-
nião, deputado Durval Ân-
gelo (PT), disse que o conflito
entre a administração muni-
cipal e os trabalhadores da
economia informal vem de
longa data e lembrou confli-
to recente ocorrido em frente
à Assembléia.

O diretor do Departa-
mento de Controle Urbano
da Regional Centro-Sul,
Luiz Fernando Carceroni,
representando a PBH, disse
que a atual administração

Alair Vieiraw
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Luiz Fernando Carceroni, diretor do
Departamento de Controle Urbano

da Regional Centro-Sul da PBH

mudou sua atitude com re-
lação à fiscalização urbana.
Ele explicou que a prefeitu-
ra orienta, avisa e depois
age. Carceroni afirmou que
Belo Horizonte é a cidade
que mais absorve essa ativi-
dade da economia informal.
"Em administrações anteri-
ores, o número de apreen-
sões era de até 40 por dia,
hoje não realizamos nem
duas" informou.

Carceroni listou, ainda,
várias medidas implanta-
das pela prefeitura para
amenizar o problema. Entre
essas ações está a criação do
Curso de Capacitação do

Camelô e os estudos de
viabilização do "Shopping
Popular" para reunir esses
trabalhadores. O diretor da
Regional Centro-Sul disse
que "vivemos numa cida-
de desordenada, e a ocu-
pação do seu hipercentro
envolve vários interes-
ses". Ele disse também
que é necessário a reali-
zação de licitações que
usem critérios sociais e
avaliem quem realmente
necessita de um espaço
para trabalhar, e não dei-
xar a ocupação do centro
para os que ele chamou
de "reis da rua".

O representante da Poli-
cia Militar, major Amauri
Lopes Machado, justificou a
ação da PM, citando a
Constituição do Estado, que
determina que a Policia Mi-
litar, toda vez que solicita-
da, é obrigada a fornecer
apoio armado aos órgãos que
têm poder de Policia, como a
prefeitura municipal. Ele ar-
gumentou também que, mui-
tas vezes, pessoas se mistu-
ram aos camelôs para come-
ter atos ilícitos, como venda
e compra de produtos rouba-
dos, contrabando e, até mes-
mo, bebidas alcoólicas na
porta de escolas.

O coordenador de fisca-
lização da PBH, Israel
Arimar de Moura, afirmou
que grande número de am-
bulantes e "toureiros", sem
licenças, vindos de outras ci-
dades, aproveita a desorga-
nização para atuar irregu-
larmente e agrava o proble-
ma na capital mineira. "Em
nosso último levantamento
- disse ele - detectamos mais
de 4 mil pessoas sem licen-
ça que não eram de Belo
Horizonte". Sobre a questão
da violência, o coordenador
ressalta que só o ato da
apreensão já é uma violên-
cia, mas é necessário quan-
do há transgressão da lei.
Ele admitiu que algumas
Vezes ocorrem excessos, mas
comentou que já registrou
também vários casos de fis-
cais agredidos por camelôs.
Um deles ficou em estado
inconsciente e foi levado
para o hospital, com suspei-
tas de perda da visão, pelo
fato de ter levado uma pan-
cada na nuca.

O presidente do Sindica-
to dos Camelôs de Minas
Gerais, Geraldo Magela Sil-
va, formulou várias denún-
cias contra Luiz Fernando
Carceroni e contra fiscais e
policiais militares envolvi-
dos em casos de corrupção
e extorsão. O presidente da
Comissão, deputado João
Leite (PSDB), disse ao repre-
sentante dos camelôs que o
conteúdo das acusações era
"gravíssima" e solicitou os
nomes dos envolvidos. Silva
disse que não tinha, naque-
le momento, as informa-
ções, mas prometeu que irá
encaminhar, à Comissão,
os nomes e documentos
que comprovam todas as
denúncias.

Israel Arimar, Carceroni
e o major Amauri também
solicitaram ao sindicalista os
nomes dos envolvidos. O
presidente do Sindicato dos
Trabalhadores Informais de
Belo Horizonte, Ely de Fáti-
ma dos Santos, revelou que
levou ao Ministério Púbico,

4

ao governador do Estado e à
Comissão de Direitos Huma-
nos várias denúncias de espan-
camentos de camelôs por poli-
ciais militares. Ele comentou
também a falta de preparo da
PM e dos fiscais na aborda-
gem dos camelôs. Ely disse
que os trabalhadores infor-
mais estão aberto ao diálogo.
"É preciso que a fiscalização
e a PM conversem com o seg-
mento para estabelecer uma
política séria em relação aos
camelôs", afirmou.

A deputada Maria Tere-
za Lara (PT) falou da legiti-
midade do trabalho dos ca-
melôs. "Um camelô sem li-
cença, que está há 10 ou 15
anos num local, pode não ter
o direito legal, mas tem o
direito moral de continuar
trabalhando", comentou a
deputada. O ouvidor de Po-
lícia, José Roberto de Olivei-
ra Rezende, disse que, por
meio de um convênio com a
Prefeitura, a Ouvidoria está
também recebendo denún-
cias contra fiscais.

Alair Vieira

Queixas contra policiais militares

Apreensões na região hospitalar
Com relação às apreen- respeitam a lei municipal

sões feitas na região hospi- que estabelece, para atuação
talar, Carceroni afirmou dos ambulantes, uma dis-
que não houve violência na tância de 200 metros dos
ação da PM e• dos fiscais da prédios públicos.
prefeitura. Ele apresentou	William Santos, repre-
ofícios das diretorias do sentante da Pastoral de Di-
Hospital João XXIII e do reitos Humanos da
Hospital das Clínicas rela- Arquidiocese de Belo Hori-
tando os problemas provo- zonte, disse que existem fa-
cados pela ação dos vende- lhas na administração da
dores ambulantes na região, Regional Centro-Sul. Ele
confirmando que atrapa- denunciou que, em frente
tham o atendimento de ur- ao Hospital João )O(ffl, mes-
gência dos hospitais. O di- mo os camelôs que consegui-
retor da Regional Centro- ram liminar da Justiça para
sul denunciou, ainda, que atuar naquele local tiveraffL
muitos camelôs estariam suas mercadorias apreendi
vendendo produtos sem das. Ele afirmou, também,
higienização e bebidas alco- que as apreensões feitas pela
ólicas nas portas dos hospi- prefeitura não têm manda
tais. Segundo Carceroni, a do judicial e que muitas das
maioria deles não possui li- mercadorias apreendidas
cença, e os que possuem não não são devolvidas.

Direitos Humanos
(continuação)
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Comissão aprova requerimentos	Requerimentos aprovados
Direitos Humanos
(continuação)

Parew
A Comissão aprovou

parecer favorável,
em 10 turno, na

forma substitutivo n°
1, da Comissão de

Constituição e
Justiça, com a

emenda n°1, da
Comissão de Direitos

Humanos, ao PL
79712000. do

deputado Dalmo
Ribeiro Silva (PSD),

que institui o
atendimento
especial ao

deficiente visual nos
estabelecimentos

bancários. Tanto o
substitutivo quanto a
emenda adequam

o texto à técnica
legislativa. O autor

do parecer foi o
deputado Marcelo

Gonçalves (PDT).

Na reunião de ontem, a
Comissão recebeu várias de-
núncias de abuso de autori-
dade, violência e persegui-
ção feitas por policiais civis
e militares e aprovou pare-
cer a um Projeto de Lei (PL).

A Comissão também
aprovou vários requerimen-
tos solicitando providências
diversas. O requerimento
1.357/2000 da Comissão de
Direitos Humanos, que soli-
cita moção de apoio aos
acampados na fazenda
Tangará, em Uberlândia, pela
Carta Aberta às autoridades
e órgãos de comunicação da
cidade, teve pedido de vista
solicitado pelo deputado
Luiz Tadeu Leite (PMDB),
uma vez que o deputado
não tinha conhecimento do
conteúdo da Carta.

Também foram aprovados
os seguintes requerimentos:

da deputada Maria Te-
reza Lara (PT), solicitando

A Comissão de Adminis-
tração Pública aprovou, on-
tem, parecer favorável ao
Projeto de Lei (PL) 915/2000,
do deputado Durval Angelo
(PT), que dispõe sobre o pa-
gamento de militares e servi-
dores públicos ativos, inati-
vos e de pensionistas do Es-
tado. O projeto cria a possi-
bilidade de os servidores re-
ceberem seus vencimentos,
soldos e proventos, median-
te opção, por meio das coo-
perativas de economia e cré-
dito mútuo constituídas de
acordo com a Lei Federal n°
5.764, de 16 de dezembro de
1971, à qual sejam filiados.

envio de dois membros da
Comissão para acompanhar
a V Conferência Nacional
de Direitos Humanos a ser
realizada em Brasília nos
dias 24, 25 e 26 de maio;

do deputado Marcelo
Gonçalves (PDT) em que soli-
cita à bancada mineira da Câ-
mara dos Deputados a elabo-
ração de projeto estabelecendo
a obrigatoriedade de instala-
ção, na rede bancária, de equi-
pamentos especiais para aten-
dimento a deficientes visuais;

do deputado Marcelo
Gonçalves (PDT), que solici-
ta ao diretor regional da
Empresa de Correios e Telé-
grafos (ECT) cópia do pro-
jeto Postal Braile;

do deputado João Lei-

O relator da matéria, de-
putado Doutor Viana (PDT),
opinou pela aprovação do
projeto com as emendas n° 1,
da Comissão de Constituição
e Justiça, e n° 2, que apresen-
tou. A emenda permite às co-
operativas de crédito a remu-
neração por seus serviços
prestados, na forma como é
feito com as instituições ban-
cárias. A emenda n° 1, da
Comissão de Constituição e
Justiça, estende a possibilida-
de de opção a outras institui-
ções do sistema financeiro de
que tratam os incisos 1 e VIII
do art. 192 da Constituição
da República.

.•..

Deputado João Leite (PSDB),
presidente do Comissão de

Direitos Humanos
te (PSDB) que solicita indi-
cação de nomes das entida-
des não governamentais
atuantes na área de Direitos
Humanos, para serem agra-
ciadas com a Medalha Espe-
cial "Brasil 500 anos".

Deputado Jorge Eduardo de Oliveira
(PMDB), presidente da comissão de

Administração Pública

Foram aprovados três re-
querimentos do deputado Sar-
gento Rodrigues (PL): solicitan-
do que a Comissão promova
debate sobre o tema "consórci-
os administrativos", com a pre-
sença de convidados; pedindo
a realização de audiência públi-
ca conjunta com a Comissão de
Direitos Humanos, para deba-
ter os diversos aspectos da se-
gurança pública na Região Me-
tropolitana de Belo Horizonte;
e pedindo outra audiência pú-
blica com as Comissões de Di-

A Assembléia Legislati-
va assinou, ontem, um con-
vênio com a Rádio Altanei-
ra, de Contagem, que agora
passa a transmitir a TV As-
sembléia em canal aberto
para aquela cidade.

O deputado Durval An-
gelo (PT) falou, em nome do
presidente da Assembléia,
deputado Anderson Adauto
(PMDB), sobre a importân-
cia de aproximar o Poder
Legislativo do povo e de-
mocratizar esse Poder, e que
a abertura da TV é uma óti-
ma forma de se fazer isto.
Enfatizou, ainda, que a de-
mocracia começa com o voto
e se concretiza com o acom-
panhamento do parlamento
pela população.

O artista plástico Severino labá
expôs ontem, na Assembléia,

seu projeto chamado "Via-crucis
do Desemprego e da Fome".

Uma instalação, feita com 151
pratos de alumínio, foi montada
no chão do Hall das Bandeiras e

contou com a presença dos
deputados Durval Angelo (PT) e

Anderson Adauto (PMDB),
presidente da Cosa.

As peças foram enfileirados,

Estavam presentes os de-
putados Anderson Adauto
(PMDB), presidente da As-
sembléia; Durval Ângelo (PT)
e Gil Pereira (PPB); além de
Letícia da Penha (PT),
vereadora e presidente do
seu partido em Contagem;

formando uma cruz e, dentro
de cada uma, estava escrito

"demitido" ou "não há
vagas". O número de pratos,

antes 136, representa o
valor do salário mínimo.

Após as palavras do artista,
os presentes foram

convidados a destruir a obra
espalhando os pratos com os
pés em sinal de revolta com

atual situação do País.

Iií4!1ittI
Participaram da reunião os deputados João Leite (PSDB),
presidente da Comissão, Luiz Tadeu Leite (PMDB), Marcelo
Gonçalves (PDT), Maria Tereza [ara IPT) e Durval Angelo (PT).

Administração Púbca Servidor poderá receber vencimento
por meio de cooperativas

reitos Humanos e de Saúde para querimento 1370/2000, do de-
debater o serviço de assistência putado Dalmo Ribeiro Silva
médica prestado pela Policia (PSD), que requer seja formula-
Militar, especialmente os casos do apelo ao secretário de Segu-
dos militares portadores de ai- rança Pública para que sa estu-
gum tipo de incapacidade ou dada a viabilidade da transfor-
doença e que permanecem em mação da delegacia seccional de
atividade.	 Polida do município de Ouro

Foi aprovado também o Re- Fino em delegada regional.

Participaram da reunião os deputados Jorge Eduardo de
Oliveira PMDB), que a presidiu, Doutor Viana (PDTI, Agostinho
PatrCts (PSDB), Sargento Rodrigues IPLI e Paulo Piau (PFL).

Administração
Pública (conlinuaçõo

Expansão da TV
Assembléia

Manoel Diamantino, presi-
dente da Rádio Altaneira;
Eduardo Diamantino da Cos-
ta, diretor da Rádio Altanei-
ra; e Antônio Costa Neto,
presidente da Associação
Comercial e Industrial de
Contagem.	Alair Vieira

o
o

a
o

t

1

Instalação artística
Alair Vieira

omF

TV Assembléia será transmitida poro
sinal aberto em Contagem

Artista plástico faz instalação contra a fome e o desemprego
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A PEC foi aprovado por 56 votos a favor e um em branco
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Plenário da Assembléia aprova
PEC 38/2000 em 1° turnoReunião

Extraordinária da
manhã

Comissão Especial
Ao término da votação,

o presidente da
Assembléia, deputado

Anderson Adauto
(PMDB), afirmou que a

PEC 38/2000 foi
condicionante para que
se faça a revisão geral

dos salários dos
servidores públicos,

permitindo reajustes
diferenciados. Ele

elogiou o trabalho da
Comissão Especial

presidida pelo
deputado Mauro Lobo

(PSDB), tendo como
relator o deputado

Márcio Kangussu (PPS),
"ambos trabalhando
contra o tempo para

chegar a um resultado
que não desmerece o

nosso Poder. É de se
louvar, também, a

presteza com que todos
os parlamentares desta

Casa atenderam ao
nosso chamamento,

possibilitando a
formação do "quorum"

necessário e
viabilizando a votação

com celeridade".

A Assembléia Legislativa
aprovou, em l turno, na reu-
nião extraordinária da manhã
de ontem, a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC)
38/2000, de autoria do gover-
nador do Estado, que veda a
equiparação e a isonomia sa-
larial no serviço público, per-
mitindo a concessão de rea-
justes diferenciados aos ser-
vidores do Estado. A maté-
ria foi aprovada por 56 votos
a favor e um voto em branco.
Foram aprovadas, também,
por 55 votos favoráveis e um
voto em branco, as emendas
nos 1 e 2, da Comissão Es-
pedal designada para emi-
tir parecer sobre a matéria.
A PEC retornará à Comis-
são Especial, para receber
parecer de 2° turno, deven-
do voltar ao Plenário na
próxima semana.

A PEC altera a redação do
parágrafo 3° do artigo 24; os
artigos 32 e 38, o parágrafo
11 do artigo 39, e revoga o
artigo 273 da Constituição do
Estado. De acordo com o pa-
recer do relator da Comis-
são Especial, deputado
Márcio Kangussu (PPS), a
Constituição da República
sofreu importantes e recentes

reformas, sobretudo no que
diz respeito à administração
pública, que passou a se pau-
tar pelas diretrizes intro-
duzidas pelas Emendas à
Constituição Federal nos 18 e
19, cujo intuito é o de buscar
maior eficiência na ação esta-
tal, substituindo o velho con-
trole burocrático-procedi-
mental pelo controle de resul-
tados. Nesse contexto - pros-
segue o relator - evidencia-
se a urgência de se adotarem
sistemas remuneratórios mais
adequados e de se reestrutu-
rarem as carreiras públicas de

A PEC assegura isonomia
de vencimentos aos servido-
res públicos da administração
direta, para cargos de atri-
buições iguais ou assemelha-
dos do mesmo Poder, ou en-
tre servidores do Executivo,
Legislativo e Judiciário. Dis-
pensa, também, um tratamen-
to especifico e diferenciado ao
servidor policial civil, que
passa a ser regido pela Cons-
tituição do Estado em uma
subseção própria, em razão
do artigo 144, parágrafo 9° da
Constituição Federal, reda-
ção acrescentada pela Emen-
da à Constituição Federal n°
19. Eles passam a ser remu-

forma a compatibilizá-las com
as verdadeiras necessidades
da administração pública.

As duas emendas aprova-
das, de números 1 e 2, bus-
cam adequar o texto à téc-
nica de redação legisla-
tiva. A Emenda n° 1 exclui
da redação dada ao pará-
grafo 3° do artigo 24 da
Constituição do Estado os
termos "ao legislador". A
Emenda n° 2 acrescenta à
redação dada ao artigo 38
da Constituição a expres-
são "no que couber", após
o termo "assegurados".

nerados por subsídio fixado
em parcela Única, ficando ve-
dado acrescentar ao subsídio
qualquer gratificação, adicio-
nal, abono, prêmio ou verba
de representação.

A PEC também dispensa
tratamento especial aos mili-
tares do Estado. Com o ad-
vento da Emenda à Constitui-
ção Federal n° 18, de 1998, os
militares passaram a ser tra-
tados de forma diferenciada
dos civis. Eles são considera-
dos como categoria distinta
da dos servidores públicos,
sendo, portanto, tratados
também em uma seção so-
mente dos militares.

O Plenário aprovou, na
Reunião Ordinária de on-
tem, em 1° turno, o Projeto
de Lei (PL) 328/99, do de-
putado Márcio Kangussu
(PPS), que dispõe sobre a
Unidade de Tesouraria e a
execução financeira do Esta-
do (altera a redação do pa-
rágrafo 1° do artigo 1° da Lei
6.194/73). O projeto foi apro-
vado na forma do subs-
titutivo n° 1, apresentado
anteriormente pelo deputa-
do Márcio Cunha (PMDB),
designado relator oral em
Plenário. Foram apresenta-
dos, ainda, pareceres orais
sobre três proposições. Elas
não foram, no entanto, apre-
ciadas, tendo em vista a fal-
ta de quórum.

O substitutivo n° 1 ao PL
328/99 determina que a lei
passa a vigorar acrescida dos
artigos 12 e 13. O artigo 12
institui reserva técnica finan-
ceira na Conta Única do Es-
tado, com percentual a ser
definido em decreto pelo
Poder Executivo, sobre os
saldos transferidos dos re-
cursos financeiros de órgãos,
entidades e fundos integran-

v

O autor do PL 328199 é a deputado
Márcio Kangussu (PPS)

tes do Sistema de Unidade de
Tesouraria. O parágrafo úni-
co determina que o saldo fi-
nanceiro da reserva técnica
será fornecido, no Siafi, aos
órgãos, entidades e fundos
que tiveram seus recursos
transferidos para a Conta
Única.

O artigo 13 autoriza o Es-
tado a repassar às entidades
e fundos integrantes do Sis-
tema de Unidade de Tesou-

O relatório lembra que o
projeto visa retirar do Siste-
ma de Unidade de Tesoura-
ria a execução orçamentária e
financeira de recursos dos
fundos já criados e daqueles
que vierem a ser instituídos
com base na Lei Complemen-
tar 27/73 e os recursos per-
tencentes ao Fundo de De-
senvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valoriza-
ção do Magistério (Fundef).
O relator informa que os sis-
temas de unidade de tesou-
raria e caixa Único foram cri-
ados com o propósito de or-
ganizar as contas públicas
após longo processo de estu-
dos e sistematizações. A reti-
rada dos fundos desse siste-
ma não significará, segundo
o relator, que eles passarão a
cumprir sua finalidade. O
substitutivo, então, institui
uma reserva técnica dos re-
cursos de órgão, entidade e
fundo integrantes do Sistema
de Unidade de Tesouraria,

IH

raria a remuneração líquida
obtida nas aplicações financei-
ras das disponibilidades de
caixa dos seus recursos trans-
feridos à Conta única do Es-
tado, de forma proporcional
à sua utilização. O
substitutivo aprovado deter-
mina, também, que o Poder
Executivo regulamentará a
futura lei no prazo de 90 dias
contados da data de sua pu-
blicação.

Deputados conversam em Plenário, durante a reunião da tarde de
ontem

transferidos para a Conta
Única, como forma de garan-
tir-lhes um instrumento que
assegure a programação fi-
nanceira mínima para o de-
sempenho de suas atividades
e objetivos, além de autorizar
a participação nos rendimen-
tos auferidos nas aplicações
financeiras das disponibilida-
des de caixa desses recursos.

Aprovado em lo turno projeto
que trata do caixa único	 Reunião Ordinária.

Categorias distintas

Outros projetos aprovados
• Encerrando a reu- procedimentos a serem

nião, os deputados apro adotados em caso de
varam, em 1° turno, o óbito do paciente; e o PL
Projeto de Lei (PL) 646/ 111/99, do deputado Ai-
99, do deputado Eduar- varo Antônio (PDT), que
do Brandão (PMDB), dispõe sobre a implan-
que torna obrigatória i tição de sinalização
afixação, em hospitdk e indicafl	e rtgulamen-
clínicaç, de cartaz com	tar nas rodovias vicinais
i o f (3rm a 0€ s sobre o	e ru rai.

Objetivos do projeto
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PLC trata de férias não gozadas	Gestão de unidades de saúde
Reunião Ordinária
continuaçüo} Na reunião de Plenário,

foram também emitidos
pareceres orais sobre três
proposições. Uma delas é
o Projeto de Lei Comple-
mentar (PLC) 11/99, do
deputado Mauro Lobo
(PSDB), que assegura ao
servidor público civil do
Estado o pagamento, a tí-
tulo de indenização, do
valor correspondente às
férias regulamentares não
gozadas, incluindo o terço
constitucional, nos casos
de exoneração, licença
para tratamento de inte-
resse particular, colocação
à disposição sem ônus
para o órgão de origem e
demissão (acrescenta pa-
rágrafo ao artigo 152 da
Lei 869/52, que dispõe so-
bre o Estatuto dos Funcio-
nários Públicos Civis do
Estado de Minas Gerais).
O projeto está tramitando
em 2° turno.

O deputado Rêmolo
Aloise (PFL) foi designado
novo relator em Plenário
do PLC, tendo em vista a
ausência do deputado
Chico Rafael (PSB), ante-
riormente designado
relator oral. Aloise opinou
pela aprovação da matéria
na forma do vencido em 1°
turno. A proposição não
foi, no entanto, apreciada,
tendo em vista que não ha-
via quórum para a vota-
ção. A falta de quórum foi
confirmada após chama-
da para sua recomposi-
ção. A redação do venci-
do estabelece que o artigo
152 da Lei 869/52 fica
acrescido do parágrafo 4°,
assegurando ao servidor

público civil do Estado o
pagamento, a título de in-
denização, do valor corres-
pondente às férias regula-
mentares adquiridas e não
gozadas, incluindo o terço
constitucional, em casos

específicos. Esses casos são
exoneração, a pedido ou de
ofício; licença para tratar
de interesse particular; co-
locação à disposição, sem
ônus para o órgão de ori-
gem; e demissão.

Outro projeto que teve
parecer oral emitido foi oPL
85/99, do deputado Hely
Tarqüínio (PSDB), que au-
toriza o Executivo a trans-
ferir a entidades civis sem
fins lucrativos a gestão de
unidades públicas de saúde
O projeto tramita em l' tur-

no. Tendo em vista a ausên-
cia do deputado Marcelo
Gonçalves (PDT), que tinha
sido designado relator em
Plenário, o deputado Carlos
Pimenta (PSDB) emitiu pare-

• Quatro requerimen-
tos, do deputado Dalmo
Ribeiro Silva (PSD), solici-
tando que os seguintes
projetos sejam incluídos
em Ordem do Dia, tendo
em vista estarem em con-
dições de serem aprecia-
dos pelo Plenário: PL 825/
2000 (autoriza o Executi-
vo a reduzir a carga tribu-
tária incidente sobre fio de
malha sintética); 851/
2000 (autoriza o Executi-
vo a reduzir a carga tri-

cer pela aprovação da maté-
ria - também não votada por
falta de quórum.

O PL 85/99 (ex-P1,
2.015/98) autoriza o Execu-
tivo a transferir, total ou par-
cialmente, a administração
das suas unidades de saúde
para entidades civis sem fins
lucrativos, constituídas por
consórcios, cooperativas ou
congêneres, mediante con-
trato administrativo por
prazo determinado. A dele-
gação será, de acordo com

butária incidente sobre em-
balagens plásticas para 12%);
607/99 (autoriza o Estado a
dar incentivo ao município
que implantar o Programa de
Aleitamento Materno); e
798/2000 (estabelece condi-
ção para o funcionamento de
câmaras de bronzeamento
artificial). Todos os projetos
são do deputado

o Do deputado José Mil-
ton (PL), solicitando a retira-
da de tramitação do PL 953/
2000, de sua autoria, que dis-

o projeto, precedida de
avaliação técnica da capa-
cidade administrativa da
entidade delegatária e da
idoneidade dos seus diri-
gentes, respeitados ainda
os critérios estabelecidos
na Lei Federal 8.666/93 e
na Lei Estadual 9.444/
87. A proposição determi-
na, ainda, que o Executi-
vo regulamentará a futu-
ra lei no prazo de 180
dias contados da data da
sua publicação.

põe sobre o cadastramento
dos prestadores de serviços
turísticos

Do deputado Paulo
Piau (PFL) e outros parla-
mentares da Frencoop (de-
putados Ivo José, João Batis-
ta de Oliveira, José Henrique,
Marco Régis, Dalmo Ribeiro
Silva e Maria Olivia), solici-
tando o desarquivamento do
PL 1.543/97, que dispõe so-
bre a participação das coope-
rativas nos processos
licitatórios

Catracas eletrônicas em ônibus
Outro projeto que teve intermunicipais no Estado,

parecer oral emitido mas pelo prazo de cinco anos
não foi apreciado, tendo em contados da data de publi-
vista a falta de quórum, foi cação da futura lei. A emen-
o PL 696/99, dos deputa da n° 1, da Comissão de
dos Chico Rafael (PSB), Constituição e justiça, effi-p.j.
Edson Rezende (PSB) e na o vício de inconsti-
Elaine Matozinhos (PSB), tucionalidade. A emenda n°
que proíbe a instalação de 2, do deputado Márcio
catracas eletrônicas em ôni Kangussu (PPS), não tem,
bus que realize viagens segundo o relator, a inten-
municipais ou intermuni ção de proibir as catracas,
cipais no Estado de Minas mas preocupa-se com o de-
Gerais. O projeto está tra semprego que sua instala-
mitando em 1° turno, O ção pode gerar. "Parece-nos
parecer oral foi emitido que o processo de auto-
pelo deputado Antônio matização de vários seto-
Andrade (PMDB), designa res econômicos é irre-
do anteriormente relator versível. Resta-nos, por-
oral. Ele opinou pela apro tanto, procurar minimizar
vação da matéria com a os seus efeitos sociais ad-
emenda n° 2 e pela rejeição versos", disse. A emenda
da emenda n° 1, da Comis dá ao artigo l a seguinte
são de Constituição e Justi redação: "os contratos de
ça. O relator esclarece, na concessão de serviços de
conclusão do parecer, que transporte coletivo, rodo-
a aprovação da emenda n° viário intermunicipal de
2 torna prejudicada a passageiros, firmados até
emenda n° 1.	 dois anos contados a par-

Na fundamentação do tir da data de publicação
parecer, o relator explica desta lei, deverão conter
que o projeto proíbe a ins cláusula que proíba a dis
talação de catracas eletrô pensa de cobradores em
nicas em ônibus que reali razão da instalação de
zem viagens municipais ou catracas eletrônicas".

-	.....................-..--	 -

Requerimentos deferidos

Requerimentos aprovados
• Do deputado Miguel cessão de passe livre para (PL), determina que as

Martini (PSDB), solici- portadores de deficiência	entidades associativas de
tando que sejam encami- • Da deputada Maria produtores rurais juridi-
nhadas ao presidente da José Haueisen (PT), soli- camente constituídas em
BHTrans as conclusões citando que o PL 954/ cadastro junto à Secreta-
da audiência pública re- 2000 seja distribuído à ria de Estado da Agricul-
alizada em 4 de maio Comissão de Meio Ambi- tura e Abastecimento têm
pela Comissão de Saúde ente e Recursos Naturais, direito a receber o Certi-
e solicitando informações além daquelas a que foi ficado de Produto Agrí-
sobre as providências a se- distribuído. O projeto, do cola Não-Transgênico
rem tomadas quanto à con- deputado José Milton (Cant).

.

Reunião Ordinária
(continuação)
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Medalha dos 500 anos será
entregue no mês de junho

Relatório final
O deputado Marcelo Gonçalves (PDT)
falou sobre o relatório final da CPI das

Barragens na
região do semi-
árido mineiro.
Fie disse que
nos 180 dias de
trabalho de

-'	investigação,a
Comissão
colheu

-	depoimentos
de convidados,

representantes, dirigentes e ex-
dirigentes de órgãos e de entidades
envolvidos com o programa, de
técnicos e diretores de empresas
privadas que executaram as obras, de
autoridades públicas dos municípios
beneficiados pelo programa e das
associações microrregionais dos
municípios onde as barragens foram
construídas. O deputado disse que a
CPI constatou que os barramentos não
tiveram preços compatíveis com o
porte e a qualidade das obras. Ele
finalizou dizendo que no relatório final
estão proposições para corrigir os
desmandos detectados na aplicação de
recursos públicos. Ele agradeceu aos
deputados Bilac Pinto (PFL), vice-
presidente da Comissão, e à deputada
Maria José Haueisen (PT), relatora. Em
aparte, o deputado Carlos Pimenta
(PSDB) cumprimentou o trabalho do
deputado nas CPIs do Narcotráfico e
das Barragens. Também em aparte, o
deputado Dimas Rodrigues (PMDB)
parabenizou o trabalho do deputado à
frente da CPI das Barragens.

Barragens
Deputada Maria José Haueisen (PT)
falou sobre a CPI das Barragens e

r

agradeceu
apoio da
equipe que
acompanhou a
investigação.
Ela disse que o

.	programa
praticamente
"jogou dinheiro
tora" e que as

maiores vítimas são os moradores dos
vales do Jequitinhonha, Mucuri e
Pardo. A parlamentar, em suas
considerações acerca do relatório final
da CPI, reafirmou que "nenhum dos
parlamentares é contra a construção de
barragens", mas, sim, contra a má
utilização de dinheiro público. Maria
José Haueisen citou entre as
irregularidades apuradas pelos
deputados a ausência de licitação e a
não realização de obras
complementares nas barragens. Outro
ponto citado por ela é que o acordo
visava, na primeira fase, a construção
de 132 barragens, sendo construídas
70; e na segunda fase o acordo
visava 450, sendo finalizadas apenas
114 barragens. A deputada informou,
ainda, que a Ruralminas, empresa
encarregada de fazer a infra-estrutura
das barragens, recebeu US$ 5 milhões e
não cumpriu o acordo. Ela
mencionou que no relatório final
estão as obras e serviços que não
foram finalizados e alguns que
nem sequer foram iniciados.

500 anos
O deputado Paulo Piau (PFL) fez uma
análise dos 500 anos do Brasil. Ele

falou sobre a
busca de uma
identidade
como nação
nos aspectos

1	 socioeconômicos,
culturais e
políticos. De
acordo com ele,
os 500 anos

podem ser traduzidos pela formação
cultural que é baseada no espírito
individualista e na tutela das
instâncias governamentais. Paulo Piau
destacou as riquezas brasileiras, que
foram exploradas pelos portugueses, e
lembrou que o Pais está entre os 10
países de maior PIB. Entretanto,
ressaltou que o Brasil é injusto e possui
uma das piores distribuições de renda
do mundo. Ele comentou que "pela
renda per capita deUS$ 5 mil, deveria
ter apenas 10% de pobres,
comparando com outros países, mas o
Brasil tem 30% de pobres, mais de 50
milhões de pessoas vivendo sem as
mínimas condições de alimentação
adequada". Segundo o parlamentar, o
grande desafio da sociedade brasileira
nos seus 500 anos é promover a justiça
social, incentivando a produção de
bens e serviços, e melhorar a
distribuição de renda. Ele salientou o
trabalho das ONGs, das cooperativas,
dos sindicatos, associações e partidos
políticos, que, em sua opinião,
fortalecem a democracia participativa.

Saúde
O deputado Carlos Pimenta (PSDB)
falou sobre o Orçamento da União que

será publicado
e destacou a
unidade

4	promovida
pela bancada
mineira no
Congresso para
assegurar
emendas da
área de saúde e
reformas nas

rodovias federais. Ele comentou que a
união dos parlamentares mineiros tem
também o objetivo de transformar
emendas individuais em coletivas,
para beneficiar a área de saúde e
promover reformas urgentes em
hospitais. O deputado citou como
exemplo a Santa Casa e o Hospital
Aroldo Tourinho, localizados no
município de Montes Claros. Carlos
Pimenta disse que a situação na
Santa Casa é alarmante e que o
hospital não pode suportar o
número de pacientes que recebe
todos os dias. Ele informou que 53
cidades do Estado não possuem
nenhuma estrutura, ainda que seja
mínima, no setor de saúde.
Lembrou, ainda, que as emendas
visam assegurar as obras de
finalização do metrô da capital
mineira e também reformas na BR-
75 e na BR-381. A reunião com a
bancada mineira no Congresso
Nacional, informou o deputado, será
na próxima terça-feira, em Brasília.

Desocupação
O deputado João Leite (PSDB)
parabenizou os 1200 policiais militares

que
participaram
da ação de
desocupação
de uma área no•	'	bairro Serra
Verde, onde
estavam
acampadas
três mil

famílias do movimento dos sem-teto.
Segundo João Leite, a ação foi
exemplar. Ele citou as ações de
violência que, de acordo com ele,
tornaram-se constantes em conflitos
entre a policia e trabalhadores rurais
sem -terra, sem-teto e de outros
movimentos. O deputado falou que
"de todos os direitos desses cidadãos,
só não lhes foi negada a solução
pacífica", e ressaltou a iniciativa do
comandante de Policiamento da
Capital, cel.PM Severo Augusto, que,
pacificamente, evitou que "Minas
tivesse o seu Eldorado dos Carajás".
"A operação no bairro Serra Verde
durou cerca de dois dias e a Policia
Militar mostrou como deve agir unia
policia cidadã", afirmou. O
parlamentar solicitou à Casa uma
moção de congratulação à PM, na
pessoa do coronel Severo.

Sávio Souza Cruz
O deputado bani Barbosa (PSD) disse

que pediu ao governador que
determinasse
às secretarias

*	
de Habitação e
de

	

.	Administração
que
informassem

- - ' -	quanto somam
os hectares de
terra do
Governo do

Estado na Região Metropolitana. bani
Barbosa elogiou a ação do cel.PM
Severo Augusto no episódio da
desocupação do bairro Serra Verde. O
deputado falou que o governador está
desrespeitando o Legislativo, pois
"determinou recentemente, por
intermédio do líder do Governo,
deputado Sávio Souza Cruz, que
qualquer mediação de qualquer
deputado ou pessoa que quiser ter
acesso a uma secretaria, a informação
deve antes passar pelo crivo dos
deputados Sávio Souza Cruz (PSB),
Luiz Tadeu Leite (PMDB) e Rogério
Correia (PT)". O parlamentar destacou
que o atual líder, quando membro da
Câmara Municipal de Belo Horizonte,
foi autor de uma "emenda
desrespeitosa". O PL 77/95, informou
o deputado, teve a emenda n° 3, que
dava a seguinte redação ao "caput" do
art. 1° do projeto: "fica criada a
Secretaria Municipal de Assuntos
lntermunicipais e Interplanetários, coro
as seguintes competências". Ele
retomou as críticas dizendo que o
deputado Sávio Souza Cruz cometeu
desrespeito na elaboração de outra
emenda, do mesmo projeto. A emenda
n°1, destacou bani, contém o inciso X
com a seguinte redação: "promover

A Assembléia Legislati-
va irá condecorar 250 insti-
tuições e personalidades
com a "Medalha dos 500
anos", dia 27 de junho, no
Plenário. As 14 Comissões
permanentes serão responsá-
veis pela indicação de 140
medalhas, cada Comissão
indicará 10 condecorados.
Segundo o coordenador do
Colégio de Presidentes das
Comissões, deputado Ivo José
(PT), os critérios para indica-
ção seguiram a linha de refle-
xão proposta pela Assembléia
para comemorar os 500 anos.
"Vamos priorizar entidades e
pessoas que representaram
ganhos para a sociedade, prin-
cipalmente através de uma
postura crítica e reflexiva",
disse Ivo José.

As Comissões têm até o dia

A Assembléia Legislativa
irá homenagear, nesta quin-
ta-feira, a Fundação João Pi-
nheiro (FJP) por seus 30 anos
de trabalho junto à socieda-
de civil e ao Governo do Es-
tado. O evento, que será re-
alizado a partir de um re-
querimento do deputado
Agostinho Silveira (PL),
acontecerá no Plenário da
Assembléia às 20 horas. Na
solenidade estarão presentes
ex-presidentes da FJP, que é
atualmente presidida pelo
economista João Batista
Rezende. A Fundação foi cri-
ada pela Lei número 5.399,
d€i tieIezembro de 1969,

de realizar
Ers, 1	 pesquisa aplica-
psCO1so5Jtorias desenvol-

lnterp'lanetarias

31 de maio para fazer suas in-
dicações. Durante reunião
entre o Colégio de Presiden-
tes e o Comitê de Assuntos
Institucionais da Casa, na ma-
nhã de ontem, ficou decido
que, com a participação das
Comissões, a Assembléia es-
taria utilizando a via demo-
crática para a homenagem.
"Como as Comissões abor-
dam temas diversos, todos os
setores estariam sendo lembra-
dos", completou o deputado
Ivo José, que vê na homenagem
o símbolo de um processo de
mudança proposto pelo
Legislativo em suas comemo-
rações a respeito dos 500 anos
da chegada dos portugueses ao
Brasil. De acordo com a depu-
tada E]be Brandão (PSDB), co-
ordenadora dos eventos dos
500 anos, a medalha irá pre-

vimento de recursos huma-
nos e ações de apoio ao pla-
nejamento e demais sistemas
operacionais do Estado.

Entre os mais recentes
e relevantes estudos da
instituição estão os de
"Monitoramento de Polí-
ticas Públicas do Governo
do Estado de Minas Ge-
rais", que fornece índices
relativos à estrutura
socioeconômica dos muni-
cípios mineiros e a pesqui-
sa "Emprego e Desempre-
go na Região Metropolita-
na de Belo Horizonte",
divulgada mensalmente.
As pesquisas realizadas
pela FJP atendem as de-
mandas de organismos in-
ternacionais, ministérios,

II
O deputado lvo José (PT) é o
coordenador do Colégio de
Presidentes dos Comissões

miar entidades e setores que
são o canal de interlocução
entre a sociedade e a Assem-
bléia. Ela também lembrou
que repartir com as Comis-
sões esse evento é a forma de
dar uma visão mais ampla à
homenagem.

governos estaduais, ór-
gãos públicos federais e es-
taduais, prefeituras, empresas
privadas e entidades ligadas
à sociedade civil e ao gover-
no do Estado.

Iniciativa do homenagem à FJP foi do
deputado Agostinho Silveira (PL)

Assembléia homenageia 30 anos
da Fundação João Pinheiro

Medalha dos
500 anos

Reunião Especial
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Lei de Diretrizes
Orçarnentõrias

LDO faz adequação do
Lei de Responsabilidade

A Assembléia Legislativa
recebeu, esta semana, men-
sagem do governador
Itamar Franco que encami-
nha projeto de lei estabele-
cendo as diretrizes para os
Orçamentos Fiscal e de In-
vestimento das Empresas
Controladas pelo Estado
para o exercício de 2001. O
projeto da LDO define as li-
nhas de atuação prioritárias
para a administração públi-
ca, com o objetivo de forta-
lecer o Estado e recuperar
sua capacidade de poupan-
ça, "fundamental para que
se ampliem os investimentos
de caráter social e econômi-
co, sobretudo nos progra-
mas constantes do Plano
Plurianual de Ação Gover-
namental".

O governador disse, ain-
da, que, na elaboração do
projeto da LDO, buscou-se
compatibilizar o texto com
as normas da Lei Comple-
mentar 101/2000 (a Lei de
Responsabilidade Fiscal),
apesar das dificuldades, se-
gundo o Executivo, de fazer
essa adaptação, em virtude
do curto período decorrido
entre a sanção daquela lei e
o prazo de encaminhamen-
to do projeto de lei de dire-
trizes orçamentárias à As-
sembléia. A lei orçamentária
de 2001 deverá, desta for-
ma, levar em conta a obten-
ção dos resultados previstos
no Anexo de Metas Fiscais,
que integra a mensagem.

No Anexo, a receita to-
tal prevista para o projeto
de lei orçamentária para
o ano 2001 é de R$
11.784.863.730,0 (11,9% do
PIB). Para o ano de 2002, a
receita total prevista é de R$

12.587.788.000,0 (12,3% do
PIB) e, para o ano de 2003, o
valor é R$ 13.452.750.000,0
(12,8% do PIB). A despesa
total prevista para 2001 é de
R$ 11.282.756.380,0 (11,4%
do PIB); para 2002, de R$
11.902.900.200,0 (11,7% do
PIB) e, para 2003, de R$
12.572.072.500,0 (12% do
PIB). Já a dívida liquida pre-
vista para o projeto da lei
orçamentária para 2001 é
de R$ 1.422.039.250,0
(1,4% do PIB); para 2002,
de R$ 1.515.000.000,0
(1,5% do PIB) e, para 2003,
de R$ 1.620.000.000,0
(1,5% do PIB).

Ainda no Anexo de Me-
tas Fiscais, o projeto prevê
outros valores, levando-se
em conta não mais R$ 1,00,
mas R$ 1,00/médios de
2000. Desta forma, a recei-
ta total prevista para o
projeto da lei orçamentá-
ria para 2001 é de R$

Fator de correçãoEm seu
artigo 5°, o projeto determi-
na que os valores de recei-
tas e despesas contidos na
lei orçamentária anual e
nos quadros que a inte-
gram serão expressos em
preços correntes. Na pro-
jeção de despesas e na es-
timativa de receita, a lei
orçamentária anual não
conterá fator de correção
decorrente de variação in-
flacionária. Em seu artigo
6°, o projeto informa que as
propostas parciais do
Legislativo, Judiciário, Mi-

Estado à
Fiscal

11.193.941.658,6 (11,9% do
PIB); a despesa total, de R$
10.717.011.206,8 (11,4% do
PIB); e de R$ 1.350.734.702,2
(1,4% do PIB), para a dívi-
da liquida.

As diretrizes, ainda se-
gundo o governador, incor-
poram as intenções e a de-
terminação do Governo em
priorizar, através do Orça-
mento Público, as ações que
contribuam para assegurar
aos cidadãos o acesso a direi-
tos fundamentais, tais como
educação, emprego e renda,
assistência à saúde, seguran-
ça e acesso do trabalhador
rural à terra com sustenta-
bilidade. Na mensagem, de-
fine-se também como estra-
tégica a ampliação e a racio-
nalização dos recursos dire-
cionados para as atividades
relacionadas à ciência e tec-
nologia, priorizando-se aquelas
que guardam relação como de-
senvolvimento do Estado.

nistério Público, Tribunal
de Contas e órgãos e enti-
dades do Executivo, para
fins de elaboração do pro-
jeto de lei orçamentária,
serão enviadas à Secretaria
do Planejamento e Coor-
denação Geral até o dia 11
de agosto de 2000. O arti-
go 14 determina que a lei
orçamentária consignara
recursos para atendimento
das propostas de natureza
orçamentária priorizadas
no orçamento participatiVO
discutido nas audiências
públicas regionais.

Reunião Ordinária (14 horas)
PEC 1/99

Do deputado Sebastião Navarro Vieira, que
dó nova redação ao art. 69 da Constituição
do Estado(exige que seja apreciado pelo ple-
nário o pedido de urgência feito pelo go-
vernador do Estado para projeto de sua ini-
ciativa). Votação em 1 0 turno

PEC 3/99
Do deputado João Paulo, que dá nova re-
dação ao inciso V do art. 170 da Constitui-
ção do Estado (dispenso a exigência de alvará
ou qualquer outro tipo de licenciamento
paro o funcionamento de templos religiosos
e proíbe a fixação de limitações de caráter
geográfico para a instalação dos referidos
templos). Votação em 1° turno

PEC 4/99
Do deputado Gil Pereira, que dá nova reda-
ção ao "caput" do art. 201 da Constituição
do Estado de Minas Gerais (altera de 25 para
30% o percentual que o Estado aplicará, anu-
almente, na manutenção e no desenvolvimen-
to do ensino). Votação em 10 turno

PEC 12/99
Do deputado Antônio Andrade, que modifi-
ca o "caput" do art. 23 do Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias da Consti-
tuição Estadual (integra ao quadro efetivo
de delegado de carreira os policiais civis
bacharéis em direito que prestam serviços
como Delegados Especiais de Polícia). Vota-
ção em 1 turno

PEC 22/99
Da deputada Elbe Brandão, que altera a
Seção III do Capítulo II do Título IV da Cons-
tituição Estadual e acrescenta dispositivo ao
art. 242 (determina que o Estado inclua o
turismo como atividade educativa e promo-
va a conscientização pública sobre o turis-
mo). Votação em 1° turno

PEC 24/99
Do deputado Paulo Piou, que prevê dotação
de recursos à Uemg e à Unimontes. Vota-
ção em 1° turno

PEC 26/99
Do deputado Rogério Correia, que dá nova
redação ao parágrafo único do art. 34 da
Constituição do Estado (altera o número de
servidores liberados por terem sido eleitos
para cargos de direção ou de representa-
ção). Votação em 1° turno

PEC 28/99
Do deputado José Braga, que dá nova re-
dação ao art. 31, II, da Constituição do Es-
tado (asseguro o pagamento de férias-prê-
mio aos servidores exonerados que tenham
adquirido tal direito). Votação em 1° turno

PEC 30/99
Do deputado Márcio Cunha, que altera a

composição do Conselho de Defesa Social (re-
tira da composição o Presidente da Comissão
de Defesa Social da Assembléia, colocando em
seu lugar um membro do Poder Legislativo Es-
tadual, e acrescenta o Secretário de Estado da
Educação). Votação em 1° turno

PEC 31/99
Do deputado Eduardo Hermeto, que acrescenta
o § 3° ao art. 163 da Constituição do Estado
(exclui o pagamento de obrigações de peque-
no valor, a serem definidas em lei, da ordem
cronológica de apresentação dos precatórios).
Votação em 1° turno

PU 11/99
Do deputado Mouro Lobo, que acrescenta
parágrafo ao art. 152 da Lei n° 869, de 5/
7/1952, que dispõe sobre o Estatuto dos Fun-
cionários Públicos Civis do Estado de Minas
Gerais (assegura ao servidor público civil do
Estado o pagamento, a título de indeniza-
ção, do valor correspondente às férias re-
gulamentares não gozadas, incluindo o ter-
ço constitucional, nos casos de exonera-
ção, licença para tratamento de interesse
particular, colocação à disposição sem ônus
para o órgão de origem e demissão). Vo-
tação em 2 0 turno

PL 85/99
Do deputado Hely Tarqüínio, que autoriza o
Poder Executivo a transferir a entidades civis
sem fins lucrativos a gestão de unidades públi-
cas de saúde e dá outras providências. Vota-
çãoem 1° turno

PL 402/99
Do deputado Pastor George, que estabelece
condição para empresas de transporte coletivo
intermunicipal. Votação em 1° turno

PL 587/99
Do deputado Eduardo Hermeto, que altera dis-
positivos da Lei 12.733/97 (introduz modifica-
ções nas regras adotadas pelo Estado no que
diz respeito à concessão de incentivos fiscais
voltados para a estimulação da nossa cultura).
Votação em 1° turno

PL 696/99
Dos deputados Chico Rafael, Edson Rezende e
Elaine Matozinhos, que proíbe a instalação de
catracas eletrônicos em ônibus que realize via-
gens municipais ou intermunicipais no Estado
de Minas Gerais. Votação em 1° turno

PL 771/99
Do deputado Wanderley Ávila, que dispõe so-
bre dispensa de certidão negativa de débito do
INSS aos municípios que possuam fundo de
previdência próprio. Discussão em 1° turno

PL 91512000
Do deputado Durval Ângelo, que dispõe sobre
o pagamento de militares e servidores públicos
ativos, inativos e de pensionistas do Estado. Dis-
cussão em 1° turno

Fator de correção

ORDEM DO DIA
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9h30
• Comissão de Saúde (Plenarinho II) - ouvir o convi-

dado Alcindo Lázaro da Silva, médico e professor
de Cirurgia do Aparelho Digestivo da UFMG, so-
bre a fundação de entidade de cirurgia, ensino e
pesquisa, em fase de constituição. Discutir e
votar pareceres de 1 turno sobre os PLs 789/2000, do deputado Agostinho Silveira, que dis-
põe sabre a criação do Programa Estadual de
Saúde do Professor da Rede Estadual de Ensino;
e 909/2000, do deputado Jorge Eduardo de Oli-
veira, que dispõe sobre fabricação de medicamen-
tos genéricos pela Funed

• CPI do Fundo Somma (Plenarinho IV) - ouvir os
vereadores da Câmara Municipal de Unai: Adelson
Pinto de Carvalho; Adriano Rodrigues Adjuto;
Alberto Tadeu Martins Ferreiro; Crecêncio Martins
de Sousa; Danilo Emerson Corrêa; José Antônio
Pereira do Costa; José Batista Araújo; José Eustáquio
de Freitas; José Maria da Silva; José Maria Men-
des; José Mário Kazmirczak; Lúcio Altair Ribeiro
de Só; Maria das Dores Campos Abreu Lousada;
Osmar Pereira Leilão e Umberto Batista Figueiredo,
com a finalidade de se discutir sobre denúncias
apresentadas á Comissão

• Comissão Especial da Loteria Mineira (Plenarinho
1) - ouvir os convidados: auditor geral do Estado,
desembargador Airton Maio; ex-presidente da Lo-
teria Mineira, Márcia Tadeu Pereira; ex-diretor
Administrativo da Loteria Mineira, Luciano José de
Oliveira; e o ex-diretor de Operações da Loteria
Mineira, Mário Márcia Magalhães

10 horas
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho III)

- discutir e votar pareceres de 10 turno sobre os
PLs 926/2000, do deputado Durval Angelo, que
dispõe sobre prestação de assistência religioso nas
entidades civis e militares de internação coletivo
das redes público e privada do Estado; 939/2000,
do deputado Alencar da Silveira Júnior, que esta-
belece normas e conteúdo pedagógico e institui a
semana estadual de prevenção do trauma; 947/2000, do deputado Márcia Cunha, que institui o
Programa Arvore Símbolo do Brasil nas escolas
estaduais; 951/2000, do deputado João Leite, que
dispõe sobre o livre acesso de autoridades aos
estabelecimentos carcerários; 958/2000, do de-

putado José Milton, que tomo obrigatória a exibição de um
filme publicitário, esclarecendo os conseqüências do uso
de drogas, antes das sessões principais em todos os cine-
mas; 968/2000, do deputado Ailton Vilela, que dispõe
sobre a criação de um espaço específico de recreação nas
escolas públicas; e 978/2000, do governador, que altera
o artigo 11 da Lei 13.45812000

• Comissão de Administração Pública (Fórum de Ipatinga) -audi-
ência pública para debater PLC 17/99, do Tribunal de Justiça
que contém a organização e a divisão judiciárias do Estado

• Comissão Especial da Uemg (Rua Riachuelo 1321 -Padre
Eustóquio) - Visita ao Compus da Uemg

11 horas
• Comissão Especial da PEC 38/2000 (Plenarinho II) - dis-

cutir e votar parecer de 2° turno sobre a PEC 38/2000, do
governador, que altera a redação do parágrafo 3° do arti-go 24, dos artigos 32,38 e do parágrafo 11 do artigo 39,
e revoga o artigo 273 da Constituição do Estado

14 horas
Reunião Ordinário (Plenário)

14h30
• Comissão Especial do Uemg (Plenarinho III) - ouvir os con-

vidados: secretária de Ciência e Tecnologia, Margareth
SpanglerAndrade; secretário da Educação, Murílio Hingel;
secretário de Planejamento e Coordenação Geral, Mauro
Santos e o secretário da Fazenda, José Augusto Trópia Reis

15 horas
• Comissão de Redação (Plenarinho 1)

CPI do Narcotráfico (Plenarinho IV) - ouvir depoimento do
major PM Benedito Moreira de Souza, ex-diretor da Peni-
tenciária de Ipaba

16 horas
• Comissão de Administração Pública (Fórum de Montes

Claros) - audiência público para debater o PLC 17/99, do
Tribunal de Justiça, que contém a organização e a divisão
judiciárias do Estado

17h30
• Reunião preparatória do Ciclo de Debates 'Minas e os

Transgênicos" (Salão Oficial)
20 horas
• Reunião Especial em Homenagem à Fundação João Pi-

nheiro (Plenário)
21 horas
• Show do cantora Sônia Andrade (Espaço Político-Cultural)

NA TV	1
7h15 - Telecurso 2000	 eaconjuntura nacional
7h30 - Repórter Assembléia (reprise)	19h30 - Repórter Assembléia (1.0 edição) - Noticiário8h - Horário reservado à Câmara Municipal de	do que acontece no Assembléia e a repercussão dosBelo Horizonte	 principais fatos políticos do estado
9h15 -Assembléia Entrevista (reprise) -	20h - Plenário (AO VIVO) - Reunião Especial emEntrevista com o Secretário Executivo do Rede Urb-	homenagem à Fundação João PinheiroAI, André Santinj	 21 h - Estação - Em discussão o "jeitinho brasileiro"9h30 - CPI do Fundo Sommci (AO VIVO) -	22h - Repórter Assembléia (2.° edição)
Ouve vereadores da Câmara Municipal de Unaí	22h30 - Mídia e Poder (inédito) - O entrevistado da12h30 - Repórter Assembléia (reprise)	semana é o deputado federal lbrohim Abi-Ackel13h - Telecurso 2000	 23h - Assembléia Debate (inédito) - Em debate o PEC13h15- Assembléia Debate (reprise) - Em	38 que permite o concessão de reajustes diferenciadosdebate o novo código florestal	 aos servidores públicos
14h20 - Plenário (AO VIVO) - Reunião Ordiná-	Oh - CPI do Fundo Somma (reprise) - Ouve vereadoresria com pronunciamentos, debates e votação de	da Câmara Municipal de Unaíprojetos	 1h30 - Repórter Assembléia (reprise)18h -Horário reservado à Câmara Municipal de	2h - EncerramentoBelo Horizonte
19h Visão Parlamentar (reprise) - Entrevistas
com deputados estaduais sobre e momento político	Essa grade está sujeita à alterações.


