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Àssembléia das
Descobrimento

lançaç
5es dos

rogramaç ão
500 anos docomemoraç(

O presidente da Assem-
bleia Legislativa, deputado
Anderson Adauto (PMDB),
participa hoje do lançamento
da programação do
Legislativo mineiro em come-
moração aos 500 Anos do Des-
cobrimento. São 20 diferentes
eventos, distribuídos numa
agenda que se estenderá até o
final do ano. O programa inclui
atividades para os estudantes
do ensino Médio e Fundamen-
tal, como um Concurso de Re-
dação e Ilustração sobre o tema
"Brasil 500 Anos", apresenta-
ção de shows musicais, de uma
peça teatral dirigida ao públi-
co infantil, exposições de artes
plásticas, lançamento de livros
e o Ciclo de Debates "Repen-
sando o Brasil 500 Anos De-
pois".

Hoje, às 11h, no Salão No-
bre da Assembléia, o presiden-
te Anderson Adauto e o presi-
dente da comissão estadual
organizadora dos eventos co-
memorativos dos 500 Anos do
Descobrimento, formada por
representantes dos três Pode-
res, o secretário de Cultura
Angelo Osvaldo, apresentam
para a imprensa o conjunto de
atividades e eventos que serão
realizados pelo poder público.
Às 19h, a Assembléia

Legislativa fará o lançamento
oficial do Concurso de Reda-
ção e Ilustração Brasil 500
Anos e, logo a seguir, acontece
a abertura da Feira de Livros e
Revistas sobre os 500 Anos do
Descobrimento, organizada
em parceria com editoras e
universidades de Minas. A co-
ordenadora do Grupo Parla-
mentar responsável pelo pro-
jeto "Repensando o Brasil 500
Anos depois" é a deputada
Elbe Brandão (PSDB).

Secretário de Administração e Recursos
Humanos reúne-se com deputados

A convite do presidente da
Assembléia, deputado Ander-
son Adauto (PMDB), o secretá-
rio de Estado da Administração
e Recursos Humanos, general
Carlos Patrício Freitas, esteve na
Assembléia na manhã de ontem
para uma reunião com membros
da Mesa e do Colégio de Líde-
res. O objetivo da reunião foi
estabelecer um contato mais pró-
ximo dos deputados com o novo
secretário, que está ocupando,
interinamente, também a secre-
taria de Obras.

Tribunal de Contas

Os deputados Elmo Braz
(PPB) e Agostinho Patrús (PSDB),
candidatos a conselheiro do Tri-
bunal de Contas, serão arguidos
publicamente hoje, às 15 horas, no
Plenarinho 1, pela Comissão Es-
pecial encarregada de emitir pa-
receres sobre os pretendentes.
Ontem, o deputado Wanderley
Ávila (PPS) formalizou a retirada
de sua candidatura.

Criminalidade
A Comissão de Direitos Hu-

manos reúne-se hoje, às 9h30, no
Auditório, para debater o PL 523/
99, do deputado Sargento
Rodrigues (PL), que dispõe sobre
o registro e a publicidade dos ín-
dices de violência e a
criminalidade. Entre os convida-
dos, estão o presidente do Tribu-
nal de Justiça e os secretários de
Segurança Pública e de Justiça.

ceo Metzker

-

Candidatos a conselheiro do Tribunal de Contas são sabatinados
por Comissão Especial (Páginas 8, 9 e 10)

Comissões de veto emitem pareceres sobre vetos totais e parciais
a li Proposições de Leis (Páginas 2, 3, 5, 6 e 8)



elcfo do veto foi o deputado Àilfon
Vilela (PSDB)
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Apreciados vetos sobre Codeie	pela rejeição do veto do Iplemg-	 .contribuição previdenciaria o d doAilton Vilela
do veto parci-

O deputado justificou que o limite de três quotas. Dessa
o governador equivocou-se na forma, a pensão poderia atin-
compreensão da proposição. gir até 112% do valor do bene-
Itamar Franco vetou o artigo fício, excedendo, portanto, os
3°, na parte referente ao artigo limites constitucionais.
16 da Lei 13.163/99, alegando Segundo o relator, não é
que este violaria o artigo 264 isso, no entanto, o que diz o
da Constituição do Estado - o caputdo artigo 16, que limita a
qual estabelece que nenhum pensão a 100% do valor do be-
beneficio ou serviço da previ- nefício, e o parágrafo único,
dência social pode ser criado, que trata apenas da dispensa
majorado ou estendido sem a do prazo de carência para sua
correspondente fonte de cus- obtenção. O relator destacou,
teio total. Segundo o relator, o em seu parecer, que a Coristi-
governador entendeu, equivo- tuição Federal, em seu artigo
cadamente, que a pensão por 40, garante a pensão por mor-
morte do contribuinte do te no regime próprio de previ-
lplemg corresponderia a 100% dência dos servidores públicos,
do valor do benefício, acresci- correspondente a 100% dos
do de 4% por dependente, até proventos do servidor falecido.

Participaram da reunião os deputados Adelmo
Carneiro Leão (P1), que a presidiu; Doutor Viana (PDT),
Ailton Vilela (PSDB) e Antônio Júlio (PMDB).
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A Comissão Especial cri-
ada para emitir parecer so-
bre os vetos às Proposições
de Lei 14.261, 14.270 e 14.277
aprovou ontem, os parece-
res sobre ssas matérias. O
parecer do deputado Antô-
nio Júlio (PMDB) opinou
pela manutenção do veto
parcial à Proposição de Lei
14.277 (ex-PL 583/99, do go-
vernador, que cancela a co-
brança da contribuição
previdenciária para custeio
parcial de aposentadoria so-
bre os proventos dos servi-
dores inativos). A proposição
modifica as Leis 12.278/96,
12.328/96 e 12.329/99 e a
Resolução 5.171/96 da
Alemg, que instituem a con-
tribuição previdenciária para
custeio parcial de aposenta-
doria de servidores públicos.

O governador negou a
sanção do artigo 6°, que de-

O deputado Doutor
Viana (PDT) io relator do
parecer sobre a Proposição
de Lei 14.261 (ex-PL 295/
99, do governador), que cria
o Conselho Deliberativo do
Ipsemg (Codei). O parecer,
aprovado, opinou pela ma-
nutenção do veto, que
incidiu sobre o inciso 1 do
artigo 3 e o artigo 9°. O
inciso preconiza o número
de representantes do Exe-
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termina que as parcelas cor-
respondentes à contribuição
previdenciária recolhida pe-
los servidores inativos e de-
mais agentes públicos inati-
vos dos Poderes do Estado,
do Ministério Público e do
Tribunal de Contas lhes se-

De acordo com o gover-
nador, o artigo 68 e o inciso
II do artigo 161 da Consti-
tuição do Estado não admi-
tem a realização de despe-
sa e obrigação que excedam
os créditos orçamentários já
votados para o corrente
exercício, sem a indicação
de fonte de recursos para o
atendimento de despesa
nova. O relator lembra que
a matéria não foi precedida
de estudos de viabilidade
econômico-financeira, prin-

Ipsemg
cutivo, do Legislativo, do Judi-
ciário, do Ministério Público e
do Tribunal de Contas no Con-
selho. O artigo 9° estabelece a
extinção do Conselho Diretor.

O governador alegou que,
durante a tramitação, a reda-
ção do inciso foi alterada, re-
duzindo de seis para dois o
número de representantes do
Poder Executivo no Codei, res-
tringindoo poder de escolha do
governador para a composição

cipalmente em vista da ini-
ciativa do Executivo de ex-
cluir da contribuição
previdenciária os servido.
res inativos. O relator ressal-
ta, ainda, que a contribui-
ção dos servidores inativos,
instituída pela legislação ci-
tada, até agora não teve de-
clarada a sua inconsti-
tucionalidade pelo Poder
Judiciário, o que requer cau-
tela na adoção de me-
didas relacionadas coma
matéria.

do Conselho. Com relação
ao artigo 9°, o relator infor-
ma que o veto tem o intuito
de resguardar o funciona-
mento regular da adminis-
tração do Ipsemg, manten-
do na estrutura da
autarquia o Conselho Dire-
tor, até que seja definida a
composição do Codei -que
será objeto de estudo para
nova proposição a ser apre-
dada pela Assembléia.

A Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI) das
Barragens aprovou ontem
ês requerimentos. A de-
putada Maria José
Haueisen (PT) solicitou que

-

-J dos Barragens é presidido pelaOUtrjo Marcelo Gonçalves (PDT)

sejam ouvidas pessoas que
vivem em municípios onde
foram construídas as barra-
gens no Norte de Minas,
nos Vales do Jequitinhonha
e do Mucuri, e que são usu-
ários dessas obras. Ela tam-
bém pediu que sejam reali-
zadas viagens para inspeci-
onar	as	barragens

construídas durante as
duas fases do programa de
combate à seca em Minas e
que estejam com proble-
mas. O deputado Pastor
George (PL) solicitou pror-
rogação do prazo de traba-
lho da Comissão por mais
60 dias. Todos os requeri-
mentos foram aprovados.

Comissão Especial
de Veto

(continuação)

or

o

o

CPI vai inspecionar "in loco"
barragens com problemasConselho do

Reunião Especial em Homenagem Ô
Mulher em seu Dia Internacional

Hoje, às 14 horas, no Plenário

0f1Q,OsiÇaO de Lei 14.270
-

rão integralmente dev0j	1. ó13/' do deputado
das, corrigidas pela Va.rj	0júiio) que altera dis-
do índice Geral de	'	da Lei 13.163/99,
Disponibilidade 1flter ;I0 1.ove a adequação da
(IGP-DI), da Funda ç gânica do Instituto de
Gétujio Vargas, no prazo co,_dência do Legislativo do
respondente àquele eni qi 

,tadO 
de Minas Gerais

ocorreu a contribuição	g), opinou pela rejeição
-.-------------------------.-- ato.

Justificativa para o veto

Presenças

Participaram da reunião os deputados Marcelo
Gonçalves (PDT) - presidente, Maria José
Haueisen (P11- relatora, Carlos Pimenta (PSDB)
e Pastor George (PI).

CPI das
Barragens



Em reunião da Comissão
DE Assuntos Municipais e
Regionalização realizada na
manhã de ontem, o deputa-
do Aílton Vilela (PSDB) pediu
prazo para emissão de seu
parecer sobre o Projeto de Lei
Complementar (PLC) 10/99.0
projeto, de autoria do depu-
tado Antônio Carlos
Andrada (PSDB), cria as aglo-
merações urbanas de municí-
pios integradas e planejadas,
além de dispor sobre sua or-
ganização e funções.

Estas aglomerações serão
formadas por cinco cidades
limítrofes e integradas e or-
ganizadas a partir de uma ci-
dade-pólo. Conforme a pro-
posição, o objetivo desses
agrupamentos urbanos é a
administração de interesses
comuns, tendo em vista o
equilíbrio do desenvolvimen-

PLC
Diferentemente do

Projeto de lei
Ordinária (P1), que

necessita de maioria
simples para ser

aprovado pelo
Plenário, o Projeto de

Lei Complementar
(PLC) precisa do voto

favorável da maioria
dos membros da

Assembléia (mínimo
de 39 votos). Os

prazos regimentais
também são

contados em dobro.
(Regimento Interno,

artigo 192)

-
deputado Antônio
Andrada (PSDB),

do veto total à Propo-
,de Lei 14258 (ex-PL 93/
de autoria do deputado

lMarti1hi (PSDB), emitiu
parecer pela rejeição do

do governador. O pare-
1g aprovado pela Comis-
A proposição dispõe
a j plantaÇã0 do projeto

.viço integrado de Admi-
ação Financeira (Siafi-Ci-

&ão), que torna disponível
,uJação informações sobre

tuição e Justiça, que acre
orçamentária e fi-

eira do Estado. Na men-centou ao projeto
emendas.	

quat i que encaminhou à A&
b1éia, o governador expli-

i que a proposição está em
conformidade com o dis-

O PLC 10199 é de autoria
deputado Antônio Corlos A

(PSDB)

ComissõES Pri
Assuntos Municipais
e Regionalização
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Foi apresentado e aprova-
do durante a reunião da Co-
missão do Trabalho, da Pre-
vidência e da Ação Social re-
alizada ontem, requerimento
de autoria do deputado Ivo
José (PT) que solicita a reali-
zação de audiência pública
para discutir o Projeto de Lei
(PL) 703/99, que cria o Con-
selho Estadual do Trabalho,
Emprego e Geração de Ren-
da do Estado de Minas Ge-
rais. A a u diência contaria
com a participação de sindi-
catos e reresentantes dos
trabalhadores, do governo,
da indústria e do comércio.

O deputado Ivo José (PT)
também apresentou requeri-
mento pe&ndo a realização
de audiências públicas e de-

Djeto de Lei Complementar
omerações urbanas integrada i ao Siafi-Cidadão

realizado na Assembléia
setembro do ano passadoÂ
organização c,, debates 1

audiências seria feita pe1
Comissão Representativa e k^

ta durante o Seminário.
Outro requerimefl

apresentado foi do depu
do Rogério Correia (PT), 5

licitando audiência públl°
para debater jornada de tÍ

balho e salário mínimoC

requerimento pede, ainda
que sejam convidados rt

presentantes dos traba
dores e dos governos
dual e Federal.

pr

1nsthiI1 fl1lssao opina por rejeiçao

A Comissão Especial tam-
€rn apreciou os vetos às Pro-
posições de Lei 14.330 e
14233. O deputado Sebasti-

Costa (PFL), relator do
reto parcial à Proposição
14330 (ex L 705/99) emitiu
recer favorável à manuten-

Oo veto. O projeto, do
vernador, cria novas taxas.

O goverllddor vetou o artigo
e o parágrafo 2° do artigo
do projeto, alegando mo-
Os de ordem administrati-

Compareceram à reunião os deputados Ambrósio
Pinto (PTB), que a presidiu, José Henrique (PMDB) e

Ailton Vilela (PSDB).

Trabalho, Previdência Audiência vai debater PL que criaeAço Social	
Conselho Estadual do Trabalho

..

Compareceram à reunião os deputados Iva José (P1), que'
presidiu, Luiz Menezes (PPS) e Ronaldo Canabrava (PMD1

A Comissão Especial da•
fl1Versjdade Estadual de

!1lnas Gerais (Uemg) elegeu,
tfll, a deputada Maria Te-

Lara (PT) para presiden-
e e o deputado José
^enr1que (PMDB) vice-presi-
'lte da Comissão. O objeti-

Voda Comissão é o de pro-
a estudos e proposições

rca da Uemg.
A deputada Maria Tereza
a designou, como relator

to das populações abran-
gidas, mediante adoção de
instrumentos específicos de
integração. A gestão das aglo-
merações urbanas seria feita
em conjunto por uma assem-
bléia regional, pelas institui-
ções estaduais, municipais e
intermunicipais, cuja funções
públicas sejam de interesse
comum da região, e por um
conselho de desenvolvimen-
to regional.

A proposição regulamen-
ta os artigos 42 e 48 da Cons-
tituição Estadual e já recebeu
parecer favorável, em 10 tur-
no, da Comissão de Consti-

V4t6
Deputado Ivo José (PT), presidente do

Comissão de Trabalho
bates em continuidade ao Se-
minário Legislativo "Desem-
prego e Direito ao Trabalho",

positivo no artigo 161, inciso
1, da Constituição do Estado,
que veda o início de progra-
mas ou projetos não incluídos
na Lei Orçamentária Anual.

Para o deputado Antônio
Carlos Andrada, a alegação
contida no veto não constitui
fundamentação jurídica rele-
vante, pois o controle e fiscali-
zação dos contribuintes, assim
como de todos os demais con-
tribuintes do Estado, são ati-
vidades de rotina da Fazenda
Pública Estadual,

va e de interesse público. A
Comissão aprovou o parecer
do deputado.

Também emitiu parecer
favorável à manutenção do
veto à proposição de Lei
14.333 (ex-PL 581/99, também
de autoria do governador) o
deputado Márcio Cunha
(PMDB), relator do veto. O
projeto trata do orçamento
do Estado para o exercício de
2000. O governador vetou o
artigo 10 e seu parágrafo úni-

dos trabalhos, o deputado
Edson Rezende (PSB), autor
do requerimento que deu ori-
gem à Comissão. Ele desta-
cou a importância da Uemg
na educação em Minas Gerais

A proposição é fruto de projeto de
autoria do deputado Miguel Mortini

(PSDB)

co, que autoriza a Assembléia
a abrir crédito suplementar
ao orçamento de sua secreta-
ria, até o limite de 10% da des-
pesa nele prevista. Para ele, o
dispositivo deixa de observar
norma federal inscrita no arti-
go 42 da Lei Federal 4.320, de
17 de março de 1964, que re-
serva ao Poder Executivo a
competência para abertura de
créditos suplementares. A Co-
missão aprovou o parecer do
deputado.

e ressaltou a necessidade de
se reforçar o ensino público
superior no Estado. As reu-
niões ordinárias da Comissão
acontecerão às quintas-feiras
às 14h30.
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Estavam presentes à reunião os deputados Márcio
Kangussu (PPS), Antônio Carlos Andrada (PSDB), Sebastiãe

Costa (PFI( e Márcio Cunha (PMDB)

Pareceres pela manutenção de dois vetos

Compareceram à reunião a deputada Maria Tereza Lara (P1)

e os deputados Amilcar Martins (PSDB), Edson Rezende (PSB)
e José Henrique (PMDB).

Comissão vai estudar situação da Uemg Comissão Especial
da Uemg



1I
Participaram da reunião os deputados: Eduardo
Dalad ler (PDT) - presidente, Antõnjo Carlos Andrada
(PSDB), José Milton (PI) e Antônio Andrade (PMDB).

Compareceram à reunião os deputados João Paulo
(PSD), que a presidiu, Elaine MatozinhoS (PSB) e Berié
Guedes (PDT).
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Pro,eto do deputado João P
dispõe sobre o comercjolj2

álcool carburante

Estiveram presentes na reunião os deputados Elbe Brond
(P508) -presidente, Márcio Cunha (PMDB), Pastor George

e Eduardo Hermefo1

Veto total ao Funderur tem
parecer pela rejeição

A Comissão de Turismo,
Indústria e Comércio apro-
vou, ontem, parecer favorá-
vel do deputado Pastor
George (PL) ao Projeto de
Lei (PL) 722/99, de autoria
do deputado João Paulo
(PSD), que dispõe sobre a
comercialização de álcool
carburante no Estado. A Co-
missão aprovou, ainda, re-
querimento do deputado
Márcio Cunha (PMDB) so-
licitando a realização de
audiência pública na cida-
de de Três Marias, com o
objetivo de discutir o poten-
cial do turismo cultural na
cidade e região.

Comissão Especial
de Veto

Entre os Outros requeri-
mentos aprovados está o da
deputada Maria Olívia
(PSDB) que requer que se-
jam convidados os
organizadores do "Vôo dos
500 anos", para informarem
sobre a programação come-
morativa do Descobrimento
do Brasil. Serão convidados
os representantes da Ytur
Turismo e TAP Air Portugal,
além do coordenador cultu-
ral e jornalista Carlos Felipe.

T fesa dope
ICMS

Vw
A C0° 

de Defesa do
,idor debata' ontem a

de ind	do Impos
00 Circulação de Merca-

5 i1TiÇOS (ICMS) sobre
viçOS 

de telefonia presta-
'

0,5  conta de con-
#C 

Corrussão questionou
,øedecálculo do ICMS. De

dOcOni a lei, o unpostO se-

gue a seguinte base: sobre o
valor do produto ou serviço
prestado mais ICMS é calcula-
do novo ICMS. Nesse cálculo,
a incidência do ICMS altera de
28,65% (ICMS - 25%; PIS -
0,65%; e Cofins - 3%) para
40,15%.

O assessor especial da Se-
cretaria da Fazenda, João

Marcelo Metzker

Alberto Vizzotto, falou que o
ICMS é um imposto neutro,
assim sendo, não pode ocasio-
nar aumento de preço de mer-
cadoria ou serviço prestado.
Ele ressaltou a necessidade de
uma reforma tributária no Bra-
sil, "que deve ser ampla, com
justiça social e fiscal". Segun-
do Vizzotto, o ICMS sobre os
serviços de telefonia tem apre-
sentado complicações no cál-
culo da aliquota e que há pro-
blemas na cobrança dos impos-
tos. "Ao pagar a conta, oICMS
é incluído, as operadoras con-
fundem imposto e custo de mi-
postos, sendo que esse custo se
compõe de acordo com a estra-
tégia de cada empresa", expli-
cou Vizzotto. O assessor da Se-
cretaria da Fazenda falou que,
nos produtos e serviços, o va-
lor real do imposto é "masca-
rado", tendo em vista que o
valor da alíquota é embutido
na cobrança.
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ComissõES Projeto de Lei 722/99 recebe
Turismo, Indústria e parecer favorávelComércio

Consumidor debate cobrança
nas contas telefônicas

COMISSõES

Defesa do
Consumidor

kjÕo Alberto Vizzotto, da Secretariada Fazenda, e Antônio Wilson Ventura, do
Erobrotel, na audiência pública de ontem

Operadoras garantem que seguem a Lei
Velo

Oveto total ou parcial
a uma Proposição de
Lei só é rejeitado pelo
Plenário se a maioria

absoluta dos
deputados (39)

votarem pelo
rejeição. A votação

acontece em
escrutínio secreto, em

turno único.
(Regimento Interno,

artigo 222)

A Comissão Especial de-
signada para examinar o veto
total à Proposiro de Lei
14.271, que altera o artigo 1°
da lei 9.532, de 30/12/1987,
aprovou, Ontem, parecer pela
rejeição do vc O objetivo
da proposição é assegurar ao
servidor ocupante de cargo
de provimento em comissão
a percepção integral da remu-
neração no caso de aposenta-

Comissão Especial foi presidida pelo
deputado Eduardo Daladier (PDT)

dona ou impedimento defi-
nitivo de exercer o cargo por
motivo de acidente ou doen-
ça profissional, independen-
te do tempo de trabalho. O
relator do veto foi o deputa-
do Antônio Carlos Andrada
(PSDB).

A mesma Comissão Espe-
cial também aprovou parecer
do deputado Antônio Carlos
Andrada pela rejeição do
veto total à Proposição n-
14.309. A proposição altera
dispositivos na Lei 11.744, de
16 de janeiro de 1995, que cria
o Fundo Estadual de Desen-
volvimento Rural (Funderur).

A Comissão aprovou, ain-
da, parecer do deputado José
Milton (PL) que opinou pela

manutenção do veto parciali
Propr)sição de Lei 14.329j
autoria do governador
Estado, que cria o Instituto
Terras (Iter). Foram vetada
o inciso VI do artigo 30ea
artigos 11 e 12.

Outro parecer aprovai
foi o do deputado Pau
Pettersen (PMBD), lido p ek
deputado Antônio Andraà
(PMDB), que manteve o
parcial à Proposição de Li
14.314, que cria o Fundo
tadual de Desenvolvin
de Transportes (FuntraflS)
autoria do governador
Estado. Os incisos XI e X11
parágrafo único do artigo
artigo 70 e inciso IX do ar
8° receberam veto.

o gerente de Tributos da
Telemig Celular, Armênio
Lopes Correia, ressaltou que
O ICMS de telefonia é o mes-
mo que incide sobre a cobran-
ade outros produtos e servi-
ços. Ele disse que a cobrança
é regulamentada pela Lei
Complementar 87/96, que
dispõe sobre o imposto dos
Estados e do Distrito Federal
sobre operações relativas à
circulação de mercadorias e
Sobre prestações de serviços
de transporte interestadual e

intermunicipal e de comuni-
cação. O gerente de Relações
Empresariais e Regulamen-
tação da empresa, José
Moreira Ribeiro, também
ressaltou que a cobrança é
feita com base nos valores es-
tipulados pela lei.

O advogado da Embratel,
Antônio Wilson Ventura,
garantiu que nas contas há
a explicitação de cada im-
posto e que a empresa
atua dentro do estatuto da
Anatel.

Deputado suspeita
de bitributação

O presidente da Comissão,
deputado João Paulo (PSD),
questionou se na cobrança do
ICMS não estaria sendo feita uma
bitributação, o que seria
inconstitucional. De acordo com
o advogado da Telemar/MG,
Vicente de Paula Lima, a carga
dos impostos é excessiva, lesan-
do os consumidores. Mas, se-
gundo ele, a empresa atua legal-
mente na cobrança do ICMS. O
supervisor da Produção do
Faturamento da Telemar/MG,
Giovani Ferreira, lembrou que o
ICMS representa um imposto
embutido na prestação de servi-
ços, sendo feita a cobrança em
cada operação realizada pela
operadora. "A Telemar faz a co-
brança do ICMS com a aliquota
que é definida pela lei; o valor é
embutido na conta do cliente,
nela é cobrado o valor do servi-
ço prestado mais a alíquota com
o imposto", ressaltou.
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Deputados Jose MJton PL), Eduardo Brandão (PMDB), Ronaldo Canobrovo (PMDB),
Alberto Beani (PFL) e Alberto Pinto Coelho (PPB) no Reunião Ordinário de ontem

Marcelo Metzker

-

-

-

Na opinião do deputado Ermano Batista (PSDB), o provimento do cargo de
Conselheiro do TCE exige mais que capacidade técnica

no terceiro mandato consecuti-
vo e é, atualmente, presidente
da Comissão de Constitujcâo e
Justiça da Assemoléia
Legislativa.
Outros candidatos - Hoje à tar-
de serão sabatinadosoutrrc lois
candidatos a conselheiro: o de-
putado Elmo Braz (PPB) e ode-
putado Agostinho Patrús
(PSDB).

Ontem à tarde, na Reunião
Ordinária de Plenário, foi lido e
deferido requerimento do depu-
tado WanderleyAviia (PPS), de-
sistindo de sua candidatura.

Ccdddo
Depois de publicado o
parecer da Comissão

Especial, a matéria será
apreciada pelo Plenário, em

votação secreta, em dois
turnos. No segundo turno

concorrem os dois
candidatos mais votados nO

primeiro escrutho
decidindo-se a escolha por
maioria simples dos votos

Emcaso de empate, °
escolha recairá sobre O

candidato mais idoso-

ILu3.f1ru(.LI

Parliciparam da reunião os deputados Ailton Vilela (PSDB)
que a presidiu; Marcelo Gonçalves (PDT), que fOI

empossado vice-presidente; Luiz Fernando Faria (PPB),
relator; Antônio Júlio (PMDB), Adelmo Carneiro Leão (PT)
Mauri Torres (PSDB), Rêmolo Aloise (PFL), Carlos Pimenta
(PSDB), Ivo José (PT), Sebastião Costa (PFL), Âlvoro Antônio
(PDT) e Glycon Terra Pinto (PPB).

Correspondência lida em Plenário Requerimentos deferidos
pela Presidência
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Comissão Especial
doTCE
(continuação)

Ermano Batista quer atuação preventiva geje,itado pedido de convocação
de ex-diretor e de ex-secretario

Rodrigo Dias

O segundo candidato a con-
selheiro a ser sabatinado ontem
pela Comissão Especial, depu-
tado Ermano Batista (PSDB),
defendeu, em sua exposição,
que o provimento do cargo de
conselheiro do Tribunal de Con-
tas ocorra sem concurso públi-
co. O concurso, segundo ele, faz

O deputado Errnano Batista
falou, ainda, sobre o número de
conselheiros existentes, o volu-
me de atribuições do Tribunal e
o tempo dispendido para anali-
saros diversos processos. Segun-
do o candidato, alternativas
para resolver essas questões se-
riam a redistribuição de atribui-
ções e a ampliação do número
de conselheiros para cuidar das
contas municipais. Ao final da
sabatina, o parlamentar agrade-
ceu os elogios feitos pelos depu-
tados. "Não tenho a intenção de
reformar o Tribunal de Contas.
Vou emprestar minha força e
experiência para melhorá-lo
cada vez mais", concluiu.

Ermano Batista é advogado
e começou sua vida política em
Mantena, município onde foi
vereador, (1963/66), vice-pre-
feito (1967/69) e prefeito por
duas vezes (1969/70 e 1973/
77). Eleito deputado estadual
pela primeira vez em 1990, está

apenas a avaliação técnica do
candidato, e o provimento do
cargo exige algo mais. "Exige
qualidade, idade, conhecimen-
to e competência", citou o par-
lamentar. Na opinião de
Ermano Batista, a qualidade,
que se insere na idoneidade
moral e reputação ilibada, não

se apura em concurso p.
Ele destacou que só a
esse atestado público de
dade moral aquele que já *
sou por Situações diversas.
Aplicação dos recursos
dagado pelo deputado
lo Gonçalves (PDT), oc
dato afirmou que o Trlb
Contas tem que sair das
tro paredes" em que se encr
tra. Segundo ele, não intere.,
à sociedade que o gestor
recursos públicos seja punido,
que interessa é que os rea
colocados rias mãos dele sejan
bem aplicados. "O Tribunal
Contas deve sair da flscaJi
posterior e prestar assist&id
durante a gestão. Assim, a s.
edade poderá ver que os recur-
sos públicos foram bem uü1i.
dos", concluiu. Para o pariè
mentar, a atuação do órgão
deve ser mais preventiva.

A presidência da Assem-
gislativa decidiu tomar

efeito, por falta de
MíÇUfl1 

a votação, realizada
9 de iarçO de 2000, do re-
erimento dos deputados
lv TarqUo (PSDB) e João

1t(PSDB) em que solicitam
a1n convidados a compare-

o ao Plenário O ex-secretário
de Estado de Transportes e
Obras Públicas, Maurício
Guedes, e o ex-diretor-geral do
[)ER/MG, Antônio Bortoletti,
para prestarem esclareciirten
s sobre a contratação, sem

licitação pública, de
empreiteiras para obras de
recuperação de rodovias no
Sul de Minas. Submetido a
nova votação, o requerimen-
to foi rejeitado, ontem, tendo
recebido o voto contrário de
28 deputados. Como havia 15
parlamentares participando
de reuniões de Comissões, o

Foi lido, no Plenário, ofi-
cio do Tribunal de Contas do
Estado informando que o ór-
gão considerou irregulares os
instrumentos celebrados en-
tre a Policia Militar de Minas
Gerais e diversas entidades,
Com vistas à sustação dos
Contratos e termos aditivos
em vigor. A Assembléia de-
verá comunicar ao Tribunal
as medidas adotadas, no pra-
zo de 90 dias.

Também foi lida corres-
POndência da secretária de
Estado de Justiça e Direitos
Humanos, Ângela Pace, em
resposta a consulta formu-
lada pela Assembléia. A se-
cretária informou que o
imóvel objeto do Projeto de
Lei (PL) 404/99 está desti-
nado a aplicação pública

quórum foi suficiente para a
votação.

A decisão da Presidência
gerou vários protestos de par-
lamentares da oposição. Os de-
putados João Leite, Miguel
Martini, Carlos Pimenta e
Amilcar Martins, todos do
PSDB, criticaram a decisão, di-
zendo que um grave preceden-

estadual. O projeto autori-
za o Executivo a fazer re-
verter um terreno de 2,7 mil
m2 ao município de Barro-
so, para a instalação de en-
tidade de assistência social.
Segundo a secretária, exis-
te impedimento para a re-
versão, uma vez que há di-
ficuldade na obtenção de
terreno para a construção
de estabelecimentos pe-
nais, e o imóvel deverá ser
mantido para futura cons-
trução de CIA ou estabele-
cimento penal.

A Assembléia também
recebeu oficio do secretário
de Estado de Segurança Pú-
blica, Mauro Lopes, encami-
nhando o relatório anual da
gestão de 1999, iniciada em
3 de janeiro daquele ano.

te foi aberto, ao ser revista uma
matéria vencida. O 2°-secretá-
rio da Assembléia, deputado
Gil Pereira (PPB), que presidia
a reunião, reafirmou que a de-
cisão foi tomada de acordo
como Regimento Interno, uma
vez que havia apenas 29 depu-
tados presentes quando foi fei-
ta a votação.

Foi deferido requerimento
do deputado Wanderley Ávila
(PPS) solicitando a retirada de
tramitação do Requerimento
1.041/2000, que contém a indi-
cação do deputado para a vaga
de conselheiro do Tribunal de
Contas do Estado.

Também foi deferido reque-
rimento do deputado Rogério
Correia (PT) em que solicita a
constituição de uma comissão
de representação para, em
nome da Assembléia, participar
das comemorações do 54° ani-
versário da independência da
República Árabe da Síria. A Pre-
sidência designou os deputados
Rogério Correia, Agostinho
Patrús (PSDB), Dalmo Ribeiro
Silva (PSD), João Paulo (PSD),
João Leite (PSDB) e Márcio Cu-
nha (PMDB).

PILIENÃR110

Reunião
Ordinária

Ampliação do número de conselheiros



À secretária Ângela Pace, da Justiça e dos Direitos Humanos, reuniu-se ontem com o
coordenador dorupo de trabalho da Assembléia sobre Segurança Pública,

deputado Durval Angelo (PT), e representantes de entidades e órgãos públicos

Cepo elege novo presidente
Rodrigo Dias

ALssembléia tem parceria inédita com Fiemg

O jornalista Fagundes Murta, do "Diário da
Tarde", foi eleito ontem presidente do Centro de
Cronistas Políticos e Parlamentares (Cepo). Na
foto, o presidente da Assembléia, deputado
Anderson Adauto (PMDB), ao lado do atual
presidente do Cepo, jornalista Flávio Penna, e
do presidente eleito da entidade.
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o deputado 	Ângelo

P), 20 
vice-presidente e coorde-
do grupo de trabalho da
b1éia sobre Segurança

,blica, participou ontem de
com a secretária de Es-

,io de Justiça e de Direitos
janos Ângela Pace, e com

resentantes de entidades da
edade civil e do Poder Exe-
vo ligados à questão da se-
ança pública. O objetivo da
nião foi iniciar a discussão

%ére dois assuntos: a parceria e
,atuação conjunta da Secretaria

justiça corri o Legislativo mi-
ro nas questões da política de
gurança pública, e a organiza-

iio do Ciclo de Debates sobre
pas Alternativas, que acontece
lu Assembléia nos próximos dias

e28 de março. O Ciclo vai dis-
atir formas de punição que pos-
ibilitem a efetiva recuperação e
reintegração social do preso.

Durval Angelo ressaltou que
a discussão sobre penas alterna-
vas acontece hoje em todo o

.9 presidente da Assem-
bleia, deputado Anderson
Adauto (PMDB), participou

na sede da Federação
lfldústrias (Fiemg), do lan-

•	flto da Agenda 2000. Este
é fruto de uma parce-

do Legislativo mineiro e a

Termo aditivo
O deputado Antônio Carlos
Andrada (PSDB) protestou

contra o termo
Jitivo que muda

-	Jiusulasdo
acordo sobre a
adjunção de

•	 professores na
rede municipal,

firmado entre o Estado e os
municípios. Segundo o deputado,
o termo gera ônus para as escolas
municipais. Ele informou que,
caso os prefeitos não assinem o
termo aditivo, o Estado irá
resgatar os professores que foram
municipalizados. O parlamentar
falou, ainda, que o projeto que
alterou o Programa Microgerais
(PI, 351/99, do deputado Chico
Rafael), trouxe prejuízos para as
pequenas empresas, aumentando
suas despesas com o imposto. O
deputado também denunciou a
intenção, segundo ele, ilegal, da
Prefeitura Municipal de
Barbacena de construir o Distrito
Industrial do município em um
terreno que não é da prefeitura e
está "sub judice". Antônio Carlos
Andrada criticou, ainda, a
administração do manicômio
judiciário e do hospital
psiquiátrico da Fundação
Hospitalar do Estado de Minas
Gerais (Fhemig) de Barbacena, e
convidou a Comissão de Direitos
Humanos para visita' os
estabelecimentos. "Quem visita
sai chocado", afirmou.

Fernando Henrique
O deputado Márcio Kangussu
(PPS) parabenizou a imprensa,

especialmente a
TV Globo eo
repórter Chico

*	Pinheiro, pela
entrevista em que
Nicéia Pitta, ex-
mulher do

prefeito de São Paulo, Celso Pitta,
denunciou corrupção na
administração do ex-marido. Ele
também parabenizou o jornal
"Estado de Minas" e as
jornalistas Tacyana Arce e
Françoise Imbróisi pela matéria
"Todos os caminhos levam à
escola" publicada no caderno
"Gerais" publicado no último
domingo (12). O deputado
considerou , no entanto,
"patética e discriminatória" a
afirmação do presidente
Fernando Henrique Cardoso, à

revista "Época", de que o futuro
da Argentina estaria no campo e
o do Brasil, na economia
industrial e nos serviços. Segundo
Kangussu, FHC desmereceu o
produtor rural. Em aparte, o
deputado Paulo Piau (PFL)
ressaltou que o Brasil é um país
agrícola e que a fala do
presidente foi descabida, e o
deputado Dimas Rodrigues
(PMDB) ressaltou a necessidade
de recursos para o pequeno,
médio e grande produtor rural.
Também em aparte, o deputado
Marco Régis (PPS) elogiou o
pronunciamento do deputado
Márcio Kangussu.

Sul de Minas
O deputado Antônio Roberto
(PMDB) falou sobre as licitações

para a
reconstrução das
estradas no Sul
de Minas.
Segundo ele,

- 4	quem critica a
falta de licitações

se esquece de que houve um
processo de pré-qualificação das
empresas contratadas. O
deputado lembrou que a região
foi destruída pelas chuvas e que a
primeira providência tomada
pelo Estado foi restabelecer a
comunicação entre as
comunidades isoladas e sujeitas a
epidemia.
"Se é que os trâmites burocráticos
não foram integralmente
observados na contratação das
obras no Sul de Minas, não
acreditamos que isso tenha
representado prejuízo para o
povo mineiro. Ao contrário,
atendeu-se com presteza a um
estado de calamidade pública",
justificou.

Licitação Fhemig
O deputado João Leite (PSDB)
ressaltou a questão da segurança

pública e o
número de
rebeliões que está

•	ocorrendo nos
/	Centros de

Internação
Provisória (Ceip).

O deputado tambén: falou das
suspeitas de corrupção na
licitação da Fundação Hospitalar
de Minas Gerais,
para a contratação
de serviços de lavagem de roupa

nos hospitais da rede.
Ele questionou o fato de
empresa do Rio de Janeiro ter
vencido a Concorrência.Em
aparte, o deputado Miguei
Martini(PSDB), que apre.
denúncia ao Ministério Público
também criticou a vitória de ui
empresa fluminense em uni
licitação, o que, para ele,
contradiz o discurso do
governador Itamar Franco de
valorização do Estado.
Segundo Martini, a empresa vai
cobrar mais caro e já era
conhecida antes do resultado
oficial. O líder do governo,

Coedeputado Alberto Pinto lio
(PPB), disse que justiça se faz
ouvindo os dois lados
e propôs que o presidente da
Fhemig, João Batista Magno,
venha prestar esclarecimentos
O deputado Alberto Bejani
(PSDB) afirmou que
o nome da empresa Brasil Sul
Indústria e Comércio foi
publicado em um
anúncio cifrado no dia 9 de
março. Ainda em aparte, o
presidente da Comissão de
Saúde, deputado Edson Rezende
(PSB), se mostrou preocupado
com as denúncias.

Fundef
O deputado Carlos Pimenta
(PSDB) falou sobre as denúncias

I

nvolvendoa
hemige

ressaltou que O

governador
Itamar Franco
tem procurado
corrigir todos 5

indícios de corrupção. Ele
lembrou os episódios envolvendo
a Administração de Estádios de
Minas Gerais (Ademg) e o
Departamento de Estradas de
Rodagem (DER) quando OS

suspeitos foram exonerados. O
deputado também falou sobre as
denúncias feitas pelo deputado
federal Gilmar Machado (PT)
sobre desvios de verbas do Fufld0
de Desenvolvimento do Eflsifl0

Fundamental (Fundef) no
município de Matias Cardoso, °°
Norte de Minas. Segundo Ca11°
Pimenta, as denúncias
desmoralizam o prefeito,
que tem uma reputação sem
manchas. O deputado afirmoU
que o Fundef é importante e que

não pode ser usado para
fazer política.

mundo e será, inclusive, debati-
do no X Congresso Internacional
da ONU que será realizado em
Viena (Áustria), em abril, tendo
como tema "Crimes e Reabilita-
ção de Presos". O Ciclo de De-
bates será realizado pela Assem-
bléia em parceria com o Conse-
lho Estadual de Direitos Huma-

Fiemg, com o objetivo de escla-
recer o empresariado sobre o
processo legislativo e apresen-
tar os principais projetos em
tramitação de interesse dA das-
se empresarial, facilitando a
atuação da entidade no acom-
panhamento das discussões

nos, cuja presidente, Maria
Caiaffa, também participou da
reunião. Estiveram presentes,
ainda, representantes da Secreta-
ria de Estado de Segurança Pú-
blica, Conselho Penitenciário Es-
tadual. Ordem dos Advogados
do Brasil/MG e Fundação João
Pinheiro.

dos projetos e no encaminha-
mento de sugestões. A parceria
prevê, ainda, a realização de
cursos na Escola do
Legislativo, dirigido aos em-
presários e dirigentes empresa-
riais, sobre o processo
legislativo.

, ciclo
!DCnUS

de Debates vai discutir
alternativas	Rodrigo Dias

PAINEL
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Reunião Ordinário (14 horas)
Veto Parcial

À Proposição de Lei Complementar 58, que dispõe so-
bre a organização básica do Corpo de Bombeiros Mili-
tar de Minas Gerais e dá outras providências (faixa cons-
titucional). Discussão em turno único

Pi. 427/99
Deputado Ronaldo Canabravo, que institui a Semana
de Combate ao Alcoolismo no Estado. Prosseguimento
da votação, em turno único

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 representação).
Votação em 10 turno

PEC 2/99
Do deputado Durval Ângelo, que altera o seção III do
capítulo II da Constituição do Estado e acrescenta art.
ao Ato dos Disposições Constitucionais Transitórias (ex-
tingue os Tribunais de Alçada e o Tribunal de Justiça
Militar e dá outras providências). Prosseguimento da
discussão, em ]'turno

PEC 25/99
Do CPI do Carteira de Habilitação, que acrescenta o
art. 300 à Constituição do Estado e revoga o inciso III
do art. 139 (prevê a criação do Sistema Estadual de
Trânsito, ao qual transfere a competência que retira da
Polícia Civil para exercer atividades relacionadas ao trân-
sito). Discussão em 10 turno

Pi. 77/99
Do deputado WanderleyÁvila, que reservo 4% dos pol-
tronas dos ônibus intermunicipais e interestaduais às
pessoas obesas e dá outras providências. Discussão em
10 turno

PI. 85/99
Do deputado Hely Torqüínio, que autoriza o Poder Exe-
cutivo a transferir a entidades civis sem fins lucrativos o
gestão de unidades públicas de saúde e dá outras pro-
vidências. Discussão em 10 turno

Pi. 97/99
Do deputado Wanderley Ávila, que altera dispositivos
da Lei n° 11.052, de 25/3/93, e dó outras providências
(estende a outras entidades esudantis a autorização
legal para emitir carteira de estudante, pois segundo a
referida lei, tal emissão fica o cargo apenas da União
Nacional dos Estudantes - UNE —; da União Brasileira
dos Estudantes Secundaristas — LIBES —; e da União
Colegial de Minas Gerais — UCMG). Discussão em 1
turno

PL 112/99
Do deputado Antônio Carlos Andrada, que altera a
composição do Conselho Estadual de Assistência Social
(altero a composição do Conselho para seis represen-
tantes governamentais e seis representantes da socie-
dade civil. Atualmente o Conselho é composto de 10
representantes de órgãos governamentais e 10 da so-
ciedade civil). Discussão em 10 turno

Pi. 142/99
Da deputada Maria José Haueisen, que define direitos
e obrigações dos usuários do transporte rodoviário
intermunicipal de passageiros. Discussão em 10 turno

Pi. 148/99
Do deputado Antônio Carlos Andrada, que dispõe so-
bre a publicação de matérias no "Minas Gerais", órgão
oficial dos Poderes do Estado (a proposição tem por

obietivo dar novo configuração 00 "Minos.
publicações se forjam em cadernos espe 15

páginas distintas e numeração própria sob
"Diário do Executivo"; "Diário do Legislativos. 0, It$ik

Judiciário" e "Publicações de Terceiros" , 1Ç
termina, ainda, que as publicoções do expedie0
Tribunal de Contas do Estado sejampubl
"Diário do Legislativo", sob título Próprio). 
em 1° turno

Pi. 157/99
Do deputada Ermano Batista, que dispõe sobre
gamento do remuneração dos servidores públ-dá outras providências (estabelece, principal.'
o pagamento da remuneração do servidor público
órgão, autarquia ou fundação seja efetuado
dia útil de cada mês). Discussão em 10 turno

PI. 160/99
Da deputada Maria Olívia, que concede passe

 coletivo intermunicipal do Estado oosoFio.
ais de Justiça e comissários de menores e dá o
providências. Discussão em 1 O turno

Pi. 167/99
Do deputada Elaine Matozinhos que institui norir
paro o atendimento pelo SUS, nos casos que meç
na, e dá outras providências (o projeto estabelece
o Poder Executivo realizará gratuitamente cirurgia p4
tico para correção de lesões em mulheres vítima
violência e esclarece que os hospitais e os centros
saúde do SUS deverão informá-los do Possibiiidcideok
reparação das lesões ou seqüelas decorrentes de ogr.i
são comprovada e orientá-las quanto às providência
• serem tomadas para esse fim. Determino, ainda,,
• Poder Executivo adotará várias medidas que pern.
tom a implementação da lei). Discussão em 1* turno

PI. 180/99
Da deputada Maria Olívia, que institui a meio-entroé
para doadores regulares de sangue em locais q
menciona e dá outras providências. Discussão em 1'
turno

Pi. 185/99
Do deputado Ermano Batista, que reduza alíquo$o
ICMS em operações internos destinados 00 corné
(o projeto tratada redução da alíquota ICMSdell
para 12% para as mercadorias industrializadas, seiT
acabadas e semi-elaboradas). Discussão em 1°hjns

PI. 191/99
Da deputada Maria Olívia, que dispõe sobre a cOflcEI

são de incentiva às empresas que possuam empíe9°'
dos com idade igual ou superiora 40 anos (o proje to,
cujo objetivo primordial é ode propiciar maiare50
tunidodes de emprego às pessoas com mais de
anos, concede incentivo de natureza tributário OS a"
presas que possuam em seus quadros pelo menos 25
de empregados com idade igual ou superiora 40 ar
Discussão em 10 turno

PL 202/99
Da deputada Maria Olívia, que dispõe sobre reS
de recursos públicos destinados à habitação, em
nefício da mulher sustentáculo de família, e do ou

providências (o projeto objetivo instituir me
legislativa que determine a destinação de 20%d0
cursos públicos consignados no Fundo Estadu0
Habitação para as mulheres que sejam resPOnsávei
pelo sustento e manutenção de suas famílias). Di
são em 1°turrio

Pi. 224/99
Do deputado Rogério Correia, que obriga
res das Delegacias de Polícia o informarem 05v1$i

de	
pro sobre o direito de aborto legal Discussão

em turno
$3199

Márcio Kangussu, que autoriza o DER/Do deputado
doar ao Município de Jequitinhonho os imóveis

MG .,.cifica. Discussão em 10 turno
eSv

DO
deputado Mouro Lobo, que cria processo seletivo

sifrip liflcodo poro os casos de contratação por tempo
determinado para exercício de função público, sob a

de- contrato de direito administrativo (poro o se-
ão sero definidos critérios visando ao atendimento
eferencial de trabalhadores carentes e desemprega-
os os quais serão amplamente divulgados nos ter-
nosde regulamento) . Discussão em 10 turno

3O3/9
Do deputada Maria Olívia, que institui o Programo de
Nendimento Domiciliar a Idosos e dá outras providên-
cias (o programa terá desenvolvimento no âmbito da

cre$aria do Saúde, por equipes multidisciplinores com-
postos por médico, auxiliar de enfermagem,
nutricionista, fisioterapeuta e assistente social. Seu ob-
tivo principal é o de remeter o amparo ao idoso ao

atendimento preferencial em seus próprios lares). Dis-
cussão em 1 0 turno

pt316199
Do do Deputado Durval Ângelo, que dispõe sobre ins-
talações sanitárias para uso de passageiros em esta-
ções rodoviárias e pontos de parado intermunicipais.
Discussão em 1° turno

PU28199
Do deputado Márcio Kangussu, que altera a redação
do 1° do art. l' da Lei n°6.194, de 26/11/73, que
dispõe sobre o unidade de tesouraria e a execução fi-
nanceira do Estado e dá outras providências (o projeto
'isa retirar do Sistema de Unidade de Tesouraria a exe-
cução orçamentária e financeira de recursos dos fundos

criadas e daqueles que vierem a ser instituidos, bem
COMO os recursos pertencentes ao Fundo de Desenvolvi-
mento do Ensino Fundamental). Discussão em P turno

Pt 332/99
Do deputado Dimas Rodrigues, que cria o Fundo Esta-
dual de Crédito Educativo - Fece e dá outros provi-

7h30 - Repórter Assembléia (reprise)
IIII Ii 	reservado õ Cômoro Municipal de Belo

9h10- Plenário (AO VIVO) — Reunião extraordinário
Poro debates, pronunciamentos e votação de projetos
12h30 - Repórter Assembléia (reprise)
13h - Telecurso 2000
13h1 5 -Assembléia Debate (reprise) - Em debate, o
*3fl5Porte alternativo no Estado

20 - Plenário (AO VIVO) — Reunião ordinária poro
IJQTeS, pronunciamentos e votação de projetos
'30 Comissões (Compacto) — Reunião da Cornis-

sào 	Argüição Conselheiro Tribunal de Contas
Poro Ouvir os candidatos: o consultor Alexandre Bossi e o

Putado Ermano Batista (PSDB)
Horário reservado á Câmara Municipal de Belo

'°nte

déncias (o Fundo destino-se ao financiamento de cur-
sos universitários de graduação ou de curso técnico-
profissionalizante ministrados por instituições de ensi-
no situados no Estado). Discussão em 10 turno

PI. 362/99
Do deputado Alencar da Silveira Jr., que autorizo o Es-
tado a assumir a gestão e a manutenção dos trechos
rodoviárias que menciono (os referidos trechos servem
como principais vias de acesso ao Município de Serro).
Discussão em 10 turno

PI. 365/99
Do deputado Pastor George, que dispõe sobre associ-
ação do Poder Executivo o entidades civis sem fins lu-
crativos para conceder créditos a empreendedores e
dá outras providências. Discussão em 10 turno

PI. 372/99
Da deputada Maria Tereza Lara, que dispõe sobre os
direitos dos usuários dos serviços e das ações de saúde
no Estado e dá outras providências. Discussão em 10

turno
Pi. 389/99

Do deputado Pastor George, que cria o Ouvidoria do
Sistema Penitenciário do Estado. Discussão em 1° tur-
no

PL 393/99
Do deputado Sargento Rodrigues, que acrescenta dis-
posições à Lei n° 11.404, que contém normas de exe-
cução penal (o projeto objetiva assegurar a integrida-
de físico daqueles presas, provisórios ou condenadas,
que tenham exercido função policial, e que estejam ou
possam vir a estar ameaçadas no interior dos estabe-
lecimentos penais em razão dessa condição). Discus-
são em 10 turno

PL 596/99
Do deputados Anderson Adauto e Sargento
Rodrigues, que autoriza o Poder Executivo o doar à
Ação Feminina de Assistência Social do Quarto Ba-
talhão da Polícia Militara imóvel que especifica. Dis-
cussão em 10 turno

Reuniões Extraordinárias (9 e 20 horas)
A pauta é a mesma da Reunião Ordinária

1 9h - Visão Parlamentar (inédito) — Entrevistas com
deputados sobre assuntos da atual conjuntura
19h30 - Repórter Assembléia (1° edição) — Noticiá-
rio do que acontece na Assembléia e  repercussão dos
principais fatos políticos do Estado
20h10 - Plenário (AO VIVO) — Reunião extraordinário
para debates, pronunciamentos e votação de projetos
22h - Repórter Assembléia (21 edição)
22h30 -Visão Parlamentar (reprise)
23h - Assembléia Debate (inédito) — Em discussão,
as verbas destinadas ao FAT (Fundo de Amparo ao
Trabalhador) em Minas
Oh - Comissões (compacto) - Reunião da Comissão
Especial Argüição Conselheiro Tribunal de Contos poro
ouviras candidatos: deputados Elmo Braz (PPB) e
Wanderley Avilo (PPS)
1h30 - Repórter Assembléia (reprise)
2h - Encerramento

MA TV
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9 horas

Reunião Extraordinário (Plenário)
9h30

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) -
debater o Pi- 523/99, do deputado Sargento
Rodrigues (PL), que dispõe sobre o registro e a
publicidade dos índices de violência e
criminalidade no Estado. Convidados: secre-
tária de Estado de Justiça e Direitos Humanos,
Ângela Pace; secretário da Segurança Pública,
Mouro Lopes; presidente do Tribunal de Justi-
ça, desembargador Sérgio Léllis Santiago; co-
mandante-geral da Polícia Militar, cel.PM
Mouro Lúcio Gontijo; presidente da Fundação
João Pinheiro, João Batista Rezende; e profes-
sor do Departamento de Sociologia da UFMG,
Cláudio Chaves Beato Filho

10 horas

• Inauguração do Agência Conjunta Procon e
das instalações do Promotoria de Justiça de
Defeso dos Direitos do Pessoa Portadora de
Deficiência e do Idoso (rua Dias Adorno, 347)

• Comissão de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia (Teatro) - debater o PI. 640/99,
do deputado João Leite (PSDB), que trata
da política estadual de incentivo ao espor-
te. Convidados: secretário de Estado de Es-
portes, Ivair Nogueira; professor do Conse-
lho Estadual de Educação Física, Cláudio
Boschi; diretor da Escola de Educação Física
da UFMG, Pablo Juan Greco; e o represen-
tante da Sociedade Mineira de Cardiologia,
Raimundo Marques Nascimento Neto. Dis-
cutir e votar, em 2° turno, parecer sobre o
Pi- 239/99, do deputado Antônio Carlos
And roda (PSDB), que fixa normas para o en-
sino superior no sistema estadual de ensino

• Comissão de Político Agropecuário e
Agroindustriol (Plenarinho IV) - discutir e vo-
tar parecer de l turno sobre o Pi- 706/99, da
Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustriol, que trato da alienação de ter-
ra devoluta

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho
III) - discutir e votar proposições da Comissão

14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário) - comemoração
do Dia Internacional da Mulher no 1 1 parte da
reunião

14h30

• CPI do Sistema Financeiro (Plenarinho IV) -
ouvir depoimento do presidente da MGI, Pau-
lo Roberto de Paula

• Comissão Especial de Veto (Auditório) - ouvir
os convidados, para subsidiar o relator no ela-
boração do parecer e, se possível, apreciar o
parecer sobre veto total ó Proposição de Lei n°
14.325, que contém o Código de Defeso do
Contribuinte. Convidados: advogado da
Federaminas, professor Euler da Cunho Peixo-
to; agente fiscal de Tributos Estaduais, Danilo
Vilela Prado; representante da Câmara de Di-
rigentes Lojistas de BH (CDL/BH), Adalgiza Sil-
va; e o presidente do Sindifisco, professor An-

tônio de Pódua
15 horas

Comissão de Transporte, Comunicação e 
Ob.Públicas (Plenarinho II) - discutir e votar p0,,,

ceres de 2 1 turno sobre os PLs 270/99, do
putado Wanderley Ávila (PPS), que dispõe
bre o execução de serviços e obras públ5°
contratados pelo Executivo; 383/99, do
todo João Pinto Ribeiro (PTB), que trata da
ação de espaço publicitário nas faixas de
mínio público que margeiam as rodovias.e
415/99, do deputado Chico Rafael (PSB)
obriga os empresas de transportes coletj05
intermunicipais a afixarem aviso de indenizo.
ção a passageiros vítimas de acidentes

• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Nato.
rois (Plenarinho III) - discutir e votar proposi
ções da Comissão

• Comissão Especial (Plenorinho 1) - argüição
dos candidatos ao cargo de conselheiro do Tri-
bunal de Contas. Candidatos: deputados Elmo
Braz (PPB) e Agostinho Patrús (PSDB)

16 horas

• Comissão Especial para indicação do presidente
da Faop (Plenarinho III) - ouvir Hérzio Geraldo
Bottrel Mansur, indicado poro titular da Fun-
dação de Arte de Ouro Preto (Faop). Discutir e
votar, em turno único, parecer sobre a mensa-
gem 75/99, do governador, que encaminha o
indicação

• Comissão de Fiscalização Financeira e Or-
çamentário (Plenarinho li) - discutir e votar
parecer de 2° turno sobre o PI- 467/99, do
deputado Ronaldo Canabrava (PMDB), que
cria o Programo Especial de Incentivo à Ar-
recadação (Peia); e pareceres de 1° turno
sobre os PLs 346/99, do deputado Amilcar
Martins (PSDB), que autoriza o Executivo o
criar o Fundo Especial de Despesa de Repa-
ração de Interesses Difusos Lesados; 537/99
do deputado Andersor-r Adauto (PMDB), que
cria o Fundo de Promoção de Direitos Hu-
manos; 580/99, do deputado Luiz Fernando
Faria (PPB), que torna obrigatória a instala-
ção, nos ônibus de linhas gerenciodas pelo
DER/MG, de instrumento que permito O

visualização da velocidade do veículo; 590/
99, da deputada Elaine Matozinhos (PSB)
que autoriza o Executivo a criar o Fundo de
Financiamento Habitacional dos Policiais ci-
vis (Fundhapol); e 603/99, do deputado
Chico Rafael (PSB), que estabelece normas
básicas para a realização do censo do por-
tador de deficiência

19 horas

• Coquetel de lançamento do Concurso de Re-
dação "Brasil 500 Anos" e de livros e revistas
sobre o tema (Solão Nobre)

20 horas 1
• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Abertura da feira de lançamento de livros So-

bre o tema dos 500 anos do Brasil (Galeria de
Arte do Espaço Político-Cultural)


