
14.325, que institui o Código
de Defesa do Contribuinte do
Estado de Mina Gerais; o Veto
Total à Proposição de Lei
14.311, que dispõe sobre o li-
vre acesso de autoridades aos
estabelecimentos policais e
carcerários, e o Veto Total à
Proposição de Lei 14.271, que
dispõe sobre a remuneração
de cargo de provimento em
comissão para fins de
apostilamento e aposentado-

ria. A votação deve continuar
hoje, quando o Plenário se reú-
ne de manhã e à tarde.

Segundo o Regimento Inter-
no da Assembléia, para rejeitar
um veto são necessários pelo
menos 39 votos contrários. Con-
tinuam na Ordem do Dia do Ple-
nário sete vetos, que estão na
"faixa constitucional" - en-
quanto não forem votados, ne-
nhuma outra matéria o será.
(Leia mais às páginas 11 e 12)
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Plenário continua votações e
aprecia mais seis vetos

c. i\ Depois de apreciar quatro
1 xí ,	,etos na reunião de terça-fei-
%	 á noite, o Plenário da As-

.embléia analisou mais seis
vetos na Reunião Extraordi-
nária da manhã de ontem.
Três vetos foram mantidos e
três, rejeitados. Estão na pau-
ta do Plenário, ainda, outros
sete vetos do governador, sen-
do cinco vetos totais e dois
parciais. Eentre eles, o veto
Total à Proposição de Lei

Ex-presidente do Bemge fala à
CPI do Sistema Financeiro

O ex-presidente do Bemge
e do Credireal, José Afonso
Bicalho Beltrão da Silva, con-
testou, ontem, em depoimento
à CPI do Sistema Financeiro,
que o Estado tenha cometido
"um grave erro" ao transferir
os créditos em liquidação dos
dois bancos (dívidas proveni-
entes de operações de crédito
sem garantias) para a empre-

sa Minas Gerais Participações
S/A (MCI). A acusação havia
sido feita pelo atual presiden-
te da MCI, Paulo Roberto de
Paula, em reunião anterior da
CPI. Paulo Roberto considerou
errado as transferências de cré-
ditos da ordem de R$ 410 mi-
lhões (Bemge) e de R$ 324 mi-
lhões (Credireal), quando da
privatização das duas institui-

ções. De acordo com o presi-
dente da MCI, apenas 1% do
valor dos créditos foi recupe-
rado, e assim mesmo "após
enorme esforço". Na opinião
de José Afonso Bicalho, o Esta-
do não podia, simplesmente,
optar por dar esses créditos aos
compradores dos bancos. (Leia
mais sobre a CPI às páginas 5
e6)

Coletiva
O deputado Arlen Santiago (PTB) concedeu entrevista coleti-

va ontem à noite, quando refutou as acusações que lhe foram
feitas pela testemunha que se apresentou como "Laércio", à CPI
do Narcotráfico da Câmara Federal. Ele disse que tudo não passa
de "armação política" e que está á disposição da CPI para escla-
recer o que for preciso. Leia mais à página 14

Cursos
Estão abertas na Escola do Legislativo inscrições para novos

cursos do Ciclo de Estudos Básicos do Programa de Formação
Permanente. São quatro cursos, dirigidos aos servidores da Se-
cretaria da Assembléia, sendo que algumas das turmas já come-
çam as aulas na próxima semana. Leia mais sobre os cursos, ho-
rários e matrículas à página 15.

Homenagem
A Sociedade Mineira

de Engenheiros será ho-
menageada hoje, com uma
Reunião Especial em Ple-
nário, às 20 horas, pela co-
memoração de seus 69
anos de fundação. O re-
querimento da reunião foi
solicitado pelo deputado
Fábio Avelar (PPS). A pre-
sidente da SME, Heleni de
Mello Fonseca, estará pre-
sente e vai discursar em
nome da entidade.



'Àorio de
ardes dos
crntos

Alair Vieira

Os deputados Marcelo Gonçalves, João Leite, Maria Tereza Lara e Edson Rezende

Alair Vieira

Renato Mono
dos Santos
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Comissão recebe denúncias contra
policiais e agentes penitenciarios

]presos protestam contra delegacia
Alair Vieira Direitos

Humanos
(continuação)
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A Comissão de Direitos
Humanos recebeu, ontem,
várias reclamações contra po-
liciais civis e militares, além
de denúncias de irregularida-
des no sistema penitenciário
do Estado. Uma das denún-
cias foi formulada por Maria
de Lurdes dos Santos
Federico, do bairro Barreiro
de Baixo. Segundo ela, poli-
ciais civis teriam forjado um
flagrante de tráfico de dro-
gas contra seu filho, José
Natali, depois que ele denun-
ciou ter sido vítima de agres-
são policial. Depois do fla-
grante, Natali foi preso e tor-
turado, e a família está sen-
do perseguida. O ouvidor de
Polícia, José Roberto
Rezende, disse ter conheci-
mento do caso. A denúncia
de tortura foi recebida em
novembro do ano passado e
confirmada pela própria
Corregedoria da Polícia Ci-
vil. O deputado João Leite
(PSDB) disse que a Comis-
são irá encaminhar oficio à Su-

Acompanhando
Luciene Giacomin estavam
Edna e Elza Fernandes Fa-
rias, irmãs do preso Edson
Fernando Farias, morto
dentro do presídio Nelson
Hungria no início deste
ano. Em seus depoimentos,
as duas irmãs disseram que
Edson Fernandes foi tortu-
rado até a morte. Mas o
mais grave, conforme as
duas, foi o fato de o dire-
tor do presídio não ter in-
formado nada à família. "Só
soubemos que meu irmão
havia morrido sete dias de-

perintendência Regional da
Policia Feral para saber mais
informações sobre José Natali.

Luciene Giacomin, presi-
dente do "Núcleo de Mulhe-
res e Familiares de Presos
Luciene Giacomiri", denun-
ciou prática de tortura con-
tra os presos da penitenciá-
ria Nelson Hungria, em Con-
tagem, bem como abuso de
poder e preconceito por par-
te dos agentes penitenciári-
os do presídio contra as es-
posas dos presos. "Nós so-

pois e, mesmo assim, porque
os presos me contaram,
quando fui fazer uma visita",
revelou Edna. "Nós encon-
tramos o corpo de meu ir-
mão em estado de decompo-
sição", acrescentou Elza, que
relatou aos deputados ter
sido impedida de entrar na
penitenciária no dia da mor-
te de Edson.

As duas irmãs relataram
que, quando buscaram infor-

'lações junto ao diretor do
resídio, major Eumard, ele

disse que não informou a
morte de Edson porque não

mos tachadas de prostitutas
e traficantes e não podemos
falar nada, caso contrário, as
visitas aos presos são proi-
bidas por trinta dias, o que é
determinado pelos próprios
agentes sem o conhecimen-
to do diretor", alegou. Ela
deu o exemplo do próprio
marido, preso na penitenci-
ária Nélson Hungria, que es-
tava doente e não pôde re-
ceber o medicamento ade-
quado, pois os agentes im-
pediram a sua entrada.

tinha o endereço e nem o
telefone da família. Ambas
disseram, no entanto, que
a cada visita deixam tele-
fone e endereço regis-
trados. O ouvidor de Poli-
cia do Estado, José Roberto
Rezende, disse que irá so-
licitar ao Instituto Médico
Legal o auto de necrópsia
para avaliar em que condi-
ções foi morto o preso -
que, segundo seus famili-
ares, gozava de plena saú-
de. Na certidão de óbito, a
causa da morte é "desco-
nhecida".

Também formularam de-
núncia membros do Núcleo
das Mulheres e Familiares dos
presos da Delegacia de Tóxicos,
representados por Renata Ma-
ria dos Santos, que também é
mulher de um dos presos da
delegacia. Ela apresentou à
Comissão carta de protesto
com mais de 170 assinaturas
dos detentos, onde os presos
denunciam abuso de poder por
parte do delegado e dos polici-
ais; falta de tratamento médi-
co; superlotação nas celas; per-
seguição por parte dos polici-
ais; obstrução de visitas, além
de outras irregularidades. Os
presos solicitam à Comissão de
Direitos Humanos que faça
uma visita à delegacia.

Renata afirmou ter conhe-
cimento de que há, no local,
vários presos que já deveriam
ter sido transferidos há mais de
um ano para os presídios esta-
duais. Eles, no entanto, ainda
cumprem pena em celas

O presidente do Sindicato
dos Trabalhadores da Indústria
Extrativa da Cidade de
Paracatu, Rosival Ferreira de
Araújo, denunciou a morte de
dois trabalhadores - uma de-
las ocorrida este ano - em vir-
tude da repressão violenta, se-
gundo ele, por parte dos segu-
ranças das empresas de extra-
ção mineral da região. Rosival
pediu a realização de audiên-
cia pública das Comissões de
Direitos Humanos e do Traba-
lho, Previdência e Assistência
Social, na cidade de Paracatu,
para apurar o caso.

O representante do Sindi-
cato dos Rodoviários de Belo
Horizonte, Jaderes de Araújo
de Oliveira, denunciou uso de
foça por parte da PM contra o
movimento grevista dos moto-

superlotadas. Ela falou do caso
do próprio marido, preso há
mais de oito meses, que já de-
veria ter sido beneficiado pela
Lei federal 9.714/97 (possibili-
ta aos réus primários o cumpri-
mento de penas alternativas,
como a prestação de serviços à
comunidade). Renata questio-
nou, ainda, o procedimento da
Justiça com relação aos cida-
dãos mais humildes, dizendo
que "lei não vale para os po-

ristas de ônibus. Vanda
Miranda Nogueira apontou o
descaso da policia na apuração
do desaparecimento de quatro
mulheres, entre elas sua irmã.
O motorista Adiel Marcos San-
tos Silva informou à Comissão
de Direitos Humanos que está
sendo perseguido por policiais
militares que têm lhe atribuí-

bres". Ela revelou que, no ano
passado, a lei federal só bene-
ficiou duas pessoas, entre elas
o filho de um corregedor do
Estado. O deputado João Leite
(PSDB) citou a CPI do Sistema
Penitenciário, que apresentou
projeto de lei estabelecendo
prazos para o preso ser trans-
ferido da Secretaria de Segu-
rança Pública para a Secreta-
ria de Justiça, após emissão da
sentença.

do falsas acusações. Yeda Lú-
cio do Colto Silva, odontóloga,
denunciou a falta de recurso
que poderá resultar na
extinção do Núcleo de Atendi-
mento Odontológico a Pacien-
tes Especiais, mantido pelas
secretarias de Saúde do Estado
e do Município de Belo Hori-
zonte.

Morte de preso não foi informada

Violência policial em Paracatu

r



José Afonso Bicalho, deputados Doutor Viana, Ronaldo Canobravo e
deputado Maria Tereza Lara
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Direitos
Humanos
(continuação)

Requerimento contra secretário érejeitado CPI do Sistema Financeiro ouve
ex-presidente do Bemge CPI

do Sistema
Financeiro

Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia

Foi rejeitado o Requeri-
mento 1.204/2000 dos depu-
tados João Leite (PSDB),
Hely Tarqüinio (PSDB),
Amilcar Martins (PSDB), Se-
bastião Navarro Vieira (PFL)
e Sebastião Costa (PFL), que
manifesta repúdio dos par-
lamentares mineiros às ações
do secretário de Segurança
Pública, Mauro Lopes. Se-
gundo o requerimento, o se-
cretário pressionou o presi-
dente da CPI do
Narcotráfico, deputado Mar-
celo Gonçalves (PDT) e teceu
comentários sobre os mem-
bros da CPI, acusando-os de
estarem sendo manipulados
por "área radical do PT". O
deputado Marcelo Gonçal-
ves (PDT) disse que não hou-
ve pressão do secretário de
Segurança e votou contra o
requerimento, assim como a
deputada Maria Tereza Lara

(PT). O deputado João Leite
manteve seu protesto contra
o secretário e votou a favor
do requerimento.

O deputado João Leite
também apresentou requeri-
mento em que solicita reali-
zação de audiência pública
em conjunto com as Comis-
sões de Direitos Humanos;
de Educação, Cultura, Ciên-
cia e Tecnologia, e de Meio
Ambiente, na cidade de São
João Dei-Rei, para verificar

as denúncias feitas pela
vereadora Sônia Coelho de
exploração irregular de ouro
e danificação de patrimônio
histórico pela Mineradora
São Jerônimo.

Foram aprovados ainda
outros requerimentos, com
pedidos de providências di-
versas à Secretaria de Esta-
do de Segurança Pública e à
Policia Militar, além de vo-
tos de congratulações e de
solidariedade.

O ex-presidente do Bemge
e do Credireal, José Afonso
Bjcalho Beltrão da Silva, con-
testou ontem, em depoimento
à CPI do Sistema Financeiro,
que o Estado tenha cometido
"um grave erro" ao transferir
os créditos em liquidação dos
dois bancos (dívidas proveni-
entes de operações de crédito
sem garantias) para a empre-
sa Minas Gerais Participações
S/A (MGI). A acusação havia
sido feita pelo presidente da

MGI, Paulo Roberto de Paula,
em reunião anterior da CPI.
Paulo Roberto considerou erra-
do as transferências de crédi-
tos da ordem de R$ 410 milhões
(Bemge) e de R$ 324 milhões
(Credireal), quando da
privatização das duas institui-
ções. De acordo com o presi-
dente da MCI, apenas 1% do
valor dos créditos foi recupe-
rado, e assim mesmo "após
enorme esforço". Na opinião
de José Afonso Bicalho, o Esta-

Rodrigo Dias

do não podia, simplesmente,
optar por dar esses créditos aos
compradores dos bancos.

Ele refutou, também, afir-
mações feitas por Paulo
Roberto de que muitas opera-
ções de crédito do Bemge teri-
am acontecido em limites aci-
ma daqueles dados pelo siste-
ma financeiro e não tinham
garantias para sua quitação.
Segundo o ex-dirigente, ne-
nhum gerente tinha autonomia
para aprovar financiamentos
sem que os processos fossem
devidamente analisados e
aprovados pelos comitês de
decisão do banco.

Em sua exposição, o ex-di-
rigente do Bemge falou sobre o
cenário macroeconômico do
sistema financeiro brasileiro de
1994 a 1998; sobre os progra-
mas de ajustes estruturais
implementados de 1995 a 1998,
no Bemge e no Credireal; os
programas de reestruturação
patrimonial com vistas às
privatizações; e, ainda, as ten-
dências atuais do sistema fi-
nanceiro brasileiro.

Presenças

Participaram da reunião os deputados João Leite
(PSDB), presidente, Marcelo Gonçalves (PDT), Maria
Tereza Lara (PT), Sargento Rodrigues (PL) e Edson
Rezende (PSB).

Comissão quer debater sistema
de financiamento para educação

Sistema viveu dificuldades entre 94 e 98
A Comissão de Educação,

Cultura, Ciência e Tecnologia
aprovou, ontem, requeri-
mento do deputado Sebasti-
ão Costa (PFL) convidando,
entre outras autoridades, o
diretor do Programa de Fi-
nanciamento Estudantil do
Ministério da Educação
(MEC), Antônio Floriano Pe-
reira Pesaro, para falar aos
deputados sobre o sistema
de financiamento da educa-
ção. Outro requerimento
aprovado, do deputado Pau-
lo Piau (PFL), convida os con-
sultores canadenses Barry
Smith e Yan Foster, que es-
tão em missão no Brasil, a
participaram de reunião da
Comissão no próximo dia 5

de abril. Os consultores es-
tão verificando a viabilidade
de uma parceria entre o
Rotary Club do Canadá e o
de Minas Gerais para a aqui-
sição de material escolar
para estabelecimentos de
ensino de 10 grau - um pro-
jeto de US$ 400 mil.

Foram também aprova-
das proposições que dispen-
sam a apreciação do Plená-
rio, entre projetos e requeri-

mentos. O secretário de Es-
tado da Educação, Murílio
Hingel, que participaria da
reunião para falar sobre as
razões e os critérios utiliza-
dos na formulação do termo
aditivo no processo de
municipalização e na
adjunção de professores es-
taduais, informou que não
poderia comparecer em vir-
tude de compromissos
agendados anteriormente.

Segundo José Afonso
Bicalho, o sistema financeiro,
como um todo, viveu um perí-
odo de grandes dificuldades de
1994 a 1998, pois estava acos-
tumado a funcionar num cená-
rio de hiperinflação, que che-
gou ao patamar de 2.700% ao
ano, e teve que se adequar ao
novo cenário de estabilidade
monetária. Como a maior par-
te do lucro dos bancos advinha
da receita inflacionária, eles
não se preocupavam com efi-
ciência e custos operacionais e
perderam mais de R$ 9,5 bi-
lhões por ano com o fim da ci-
randa inflacionária. No caso do

Bemge, a receita inflacionária,
que era de US$ 180 milhões/
ano, caiu para US$10 milhões!
ano. Ele disse, ainda, que as per-
das foram mais gritantes nos
bancos públicos, que lidavam
com recebimento de impostos e
pagamento do funcionalismo e
que apresentavam custos
operacionais superiores aos ban-
cos privados. Enquanto o
Bradesco e o Unibanco tinham
um custo da ordem de US$ 8,1
mil/funcionário/ano, no Bemge
esse valor era de US$ 14 mil/
funcionário/ano e no Banespa
chegava a US$ 26 mil/funcio-
nário/ano, exemplificou.

Nesse período, além de bus-
carem maior eficiência, os ban-
cos começaram a cobrar tari-
fas por serviços que antes eram
gratuitos e ampliaram os fi-
nanciamentos, mas não foram
bem sucedidos em função da
inadimplência, causada pelas
taxas de juros elevadas. José
Afonso Bicalho lembrou que,
após o Plano Real, alguns dos
maiores bancos privados fo-
ram liquidados, como o Naci-
onal, o Econômico e o
Bamerindus, e que as dificul-
dades dos bancos estaduais
eram ainda maiores, o que jus-
tificava a sua privatização.

Presenças

Participaram da reunião os deputados Sebasfião
Costa (PFL}, que a presidiu; Antônio Carlos Andrada
(PSDB), vice-presidente; e Dalmo Ribeiro Silva (PSD).



Geraldo Garcia Franco, secretário Tilden Santiago, deputados Sebastião Navarro
Vieira, Fábio Avelar, Cabo Morais, Maria José Haueisen, Dalmo Ribeiro Silva, Antônio

Roberto, e os convidados Paulo de Só Filho e Flávio Pires Ramos

Deputado
Ronaldo
Canabravo,
presidente da CPI
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Ex-presidente defende reestruturação
CPI
do Sistema Financeiro
(continuação)
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Comissão debate transporte e 
produção de material radioativo	Meio Ambiente e

Recursos Naturais
Alair Vieira

José Afonso Bicalho defen-
deu, ainda, a reestruturação
patrimonial feita no Bemge e
no Credireal, como preparação
para a privatização. Ele consi-
derou, também, que os bancos
brasileiros têm que partir para
conseguirem ganhos de escala,
e que o processo de fusões e
aquisições de instituições fi-
nanceiras deverá continuar.
"Não há espaço, no País, para
mais que quatro ou cinco gran-
des bancos nacionais", avaliou,
ressalvando que também há
mercado para bancos
especializados.

Durante a reunião, o presi-
dente da CPI, deputado
Ronaldo Canabrava (PMDB)
divulgou o número do telefone
para recebimento, pela Comis-
são, de denúncias de irregula-
ridades no sistema financeiro,
especialmente com relação ao
Bemge e Credireal. O número
do "disque denúncia", criado a
requerimento da CPI, é
0800310888, e as ligações po-
dem ser feitas no horário de 9
às 17 horas.

A CPI do Sistema Financeiro
foi instalada apedido do deputa-
do Durval Angelo (Vi') e outros,
para, no prazo de 120 dias, inves-
tigar o processo de ajuste e as
transformações no sistema Bnan-

Novo relator - Em função do
afastamento do deputado
Adelmo Carneiro Leão (PT),
que era o relator da CPI e que
se licenciou para assumir o

[Presenças

ceiro público estadual na década
de 90, com destaque para a
privatização do Bemge. Oprazo
dostrabalhosvaiaté5demajode
2000, podendo haverprorrogaç
de 60 dias.

cargo de secretário de Estado
da Saúde, o presidente da Co-
missão designou como novo
relator o deputado Doutor
Viana (PDT).

A Comissão de Meio Ambi-
ente e Recursos Naturais deba-
teu, ontem, o transporte de car-
gas contendo material radioa-
tivo em caminhões que transi-
tam pela cidade de Caldas, no
Sul de Minas. O deputado
Dalmo Ribeiro Silva (PSD) foi
quem requereu a reunião, com
o objetivo de esclarecer as no-
tícias veiculadas na imprensa
sobre o material radioativo
produzido pela indústria e ar-
mazenado em Caldas.. A atu-
ação da empresa Indústria
Nuclear do Brasil (INB) no
município também foi discuti-
da pelos deputados, e ainda
por representantes da cidade e
daIBN.

De acordo com o secretário
de Estado do Meio Ambiente,
Tilden Santiago, os problemas
envolvendo energia nuclear
são complexos, mas o principal
deles é a falta de transparên-
cia no seu tratamento. Ele afir-
mou que o programa nuclear
no Brasil nasceu como uma cai-
xa preta. "Herdamos um mé-

todo que não primava pela
transparência", disse.

O secretário esclareceu que
no momento em que o proble-
ma do transporte das cargas
nucleares vieram à tona, o se-
cretário-adjunto, Cláudio
Bueno Guerra, esteve em Cal-
das. No município, foi sugerida
a criação de uma comissão
interinstitucional, com autori-
dades do Estado e do municí-
pio, para debater e procurar
soluções. Essa comissão, de

acordo com o secretário, é vol-
tada para defesa da ética e da
ecologia e não apenas de inte-
resses políticos ou econômicos.
Segundo Tilden Santiago, os
órgãos estaduais estão sendo
desprezados pelo Ibama. Ele
concordou que as questões nu-
cleares são de responsabilida-
de federal, mas defendeu que
os órgãos estaduais precisam
ser ouvidos. "O Ibarna tem que
respeitar a representatividade
de Minas Gerais", cobrou.

LPisque Denuncia

Compareceram à reunião os deputados Ronaldo
Canabrava {PMDB), que a presidiu, Mauro Lobo (PSDB), Maria
Tereza Lara (P1), Doutor Viana (PDT) e Sebastião Costa(PFL).

Prefeito critica empresa
Comissão	 Comissão quer debater PECEspecial

sobre unificação das polícias
A Comissão Especial para

emitir parecer sobre a Propos-
ta de Emenda à Constituição
(PEC) 33/2000 reuniu-se on-
tem, e aprovou o requerimen-
to apresentado pelo deputado
Paulo Piau (PFL) pedindo a
realização de uma audiência
pública para debater, com a re-
presentantes da sociedade e de
autoridades ligadas à questão,
• unificação das policias. Para
• audiência, marcada para a
próxima quarta-feira (05/04),

De acordo com o prefeito
de Caldas, Geraldo Garcia
Franco, a INB está instalada
em Caldas há quase 20 anos.
Ele criticou a imprensa pela
veiculação de matérias sobre
o problema da cidade e cha-
mou a atenção para o afas-
tamento do número de turis-
tas. Segundo Franco, a saúde
da comunidade é importan-
te, mas como prefeito, tam-
bém tem que se preocupar
com a arrecadação do muni-
cípio. A unidade da INB em
Caldas trabalha no
processamento de urânio na
produção de combustíveis

nucleares. De acordo com o
prefeito, durante os 20 anos de
exploração de urânio e outros
elementos químicos, a INB
nunca foi questionada. O pre-
feito defendeu a manutenção
da empresa no município res-
saltando os benefícios que ela
proporciona, como geração de
empregos. "Queremos que a
empresa continue dentro da
normalidade. Temos um pro-
blema ambiental e de arreca-
dação", disse.

O presidente da INB,
Roberto Nogueira da Franca,
garantiu que a empresa sem-
pre trabalhou com transparên-

cia, e conquistou
credibilidade junto à comu-
nidade. Ele afirmou que a
INB atua dentro das regras
e princípios estabelecidos
por leis. Segundo ele, a ati-
vidade exercida em Caldas
é de radioatividade baixa,
não causando nenhum pro-
blema para a comunidade.
Ele assegurou que, se a INB
não tiver assegurada a
tranquilidade para traba-
lhar, não será possível man-
ter os empregos da indústria
e conseqüentemente, suas
atividades em Caldas serão
encerradas.

serão convidadas 17 autorida-
des; dentre elas, o secretário de
Estado de Segurança Pública,
Mauro Lopes e os dirigentes
das duas policias.

A Proposta de Emenda,
que dá nova redação ao arti-

go 137 da Constituição do Es-
tado, dispõe sobre a
integração das ações da polí-
cia Civil e da Polícia Militar,
colocando-as sob a coordena-
ção da Secretaria de Estado
da Segurança Pública.

Presenças

Participaram da reunião os deputados Antônio Júlio
(PMDB), que a presidiu, Antônio Carlos Andrado (PSDB),
relator, e Paulo Piau (PFL).
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Projeto sobre águas é apreciado
Meio Ambiente e
Recursos Naturais
(continuação)

Comissão aprova nome indicado
para a diretoria do IpemDurante a reunião foi

aprovado o parecer de l
turno ao PL 645/99, do de-
putado Fábio Avelar (PPS),
que dispõe sobre a adminis-
tração, proteção e conserva-
ção das águas subterrâneas
de domínio do Estado. A
relatora, deputada Maria
José Haueisen (PT) opinou
pela aprovação da matéria
com as emendas n°s 1 a 6
apresentadas pela Comis-

Durante a reunião fo-
ram aprovados, ainda, os
seguintes requerimentos:
• do deputado Fábio

Avelar (PPS), que pede
realização de audiência
pública para ouvir as par-
tes interessadas sobre o
PL n° 175/00, do Poder
Executivo do município
de Contagem, propondo
alteração na Lei do Plano
Diretor Municipal, na Lei
de Uso e Ocupação do
Solo e na Lei de Proteção
de Mananciais; solicita
que seja desconsiderado
requerimento de sua au-
toria, em que solicita se-
jam ouvidos representan-
tes da Associação Co-
mercial de Macacos, da
Copasa, MBR e da Feam,
uma vez que as provi-
dências necessárias à so-
lução do problema já fo-
ram tomadas; pedindo
audiência pública da Co-
missão para analisar as
conseqüências ambien-
tais dos freqüentes aci-
dentes ferroviários na
malha estadual, em es-
pecial na Região Metro-
politana de Belo Hori-
zonte;

são de Constituição e Justi-
ça, e com as emendas nos 7
a 18 e a subemenda n° 1 à
emenda n° 1.

As emendas n°s 8,13 e 15
propõem a supressão de dis-
positivos que contêm
parâmetros técnicos ou
especificidades da operação
de captação de água subter-
rânea em suas diversas fases.
A emenda n° 16 suprime o
artigo 23 do Projeto e foi pro-

• do deputado João Leite
(PSDB), que pede a reali-
zação de uma audiência
pública da Comissão, jun-
tamente com as Comissões
de Direitos Humanos e de
Educação, Cultura, Ciência
e Tecnologia e representan-
tes dos órgãos públicos e
entidades relacionadas,
para verificar as denúncias
de exploração irregular de
ouro, danificação do
patrimônio histórico e ame-
aças a denunciantes, atos
que estariam sendo prati-
cados pela Mineradora São
Jerônimo, em São João dei-
Rei;

• do deputado Gil Pereira
(PPB), que requer a reali-
zação de debate público
para ouvir o Ministro da
Integração Nacional,

posta em função da previsão
de um sistema estadual de
informações sobre recursos
hídricos (conforme a Lei
13.199/99), o que contempla
as águas subterrâneas. As
demais emendas fazem
adaptações à técnica
legislativa. A subemenda n-
1 à Emenda n° 1 da CCJ se
prende à necessidade de ade-
quação à proposta de supres-
são do art. 18.

Fernando Bezerra, e ou-
tras lideranças, sobre o
projeto de transposição
de águas do rio São Fran-
cisco para o Nordeste
Setentrional e suas im-
plicações para o nosso
Estado;

• da deputada Elbe
Brandão (PSDB), que so-
licita audiência para a
avaliação ambiental da
bacia hidrográfica do rio
Gorutuba

• do deputado Paulo Piau
(PFL), para que seja con-
vidado o presidente da
Cemig e outras autorida-
des para explicar, em au-
diência pública, a grande
mortandade de peixes
provocada pela empresa
na usina de Jaguara, lo-
calizada em Sacramento.

A Comissão Especial desig-
nada para emitir parecer sobre
a indicação de Wilton Braga de
Oliveira para o cargo de dire-
tor-geral do Instituto de Pesos
e Medidas de Minas Gerais
(Ipem/MG) aprovou, ontem,
parecer favorável à indicação.
O indicado, que foi argüído
também ontem, é bacharel em
Direito, já foi diretor financei-
roda Imprensa Oficial e está à
frente do Ipem desde outubro
de 1999. A função do Ipem é
fazer a verificação compulsó-
ria e metrológica das mercado-
rias liberadas pelo Instituto
Nacional de Metrologia
(Inmetro). As verbas do Insti-
tuto são provenientes das arre-
cadações fiscais que são repas-
sadas pelo Inmetro. O relator
do parecer foi o deputado
Márcio Kangussu (PPS).

Indagado pelo deputado
Márcio Kangussu sobre o que
pretende realizar para aproxi-
mar o Ipem da população, o
diretor-geral respondeu que a
prioridade é ampliar o quadro

Os deputados Mauro Lobo
(PSDB) e Arlen Santiago (PTB)
foram eleitos ontem, presiden-
te e vice-presidente, respecti-
vamente, da Comissão Especi-
al encarregada de emitir pare-
cer sobre a Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) 35/
2000, do governador do Esta-
do. O deputado Dalmo Ribeiro
Silva (PSD) foi designado
relator da matéria.

A proposta adapta a Cons-
tituição estadual à Carta fede-
ral, em decorrência das modi-
ficações introduzidas pela
Emenda Constitucional 19/98,
que tratou da reforma admi-

de funcionários. Segundo ele, o
Instituto já está há 10 anos sem
realizar concurso público para
admissão de fiscais, o que difi-
culta os trabalhos, já que o qua-
dro funcional está reduzido
devido a aposentadorias. Se-
gundo Wilton Braga de Olivei-
ra, enquanto não for possível
realizar novas contratações, a
regionais do Ipem serão
redimensionadas de forma a
ampliar o rigor da fiscalização
em todo o Estado. A maioria
das regionais está no Sul de
Minas, ao passo que, no Norte,
existem apenas duas represen-
tações.

O diretor-geral ressaltou o
comprometimento dos atuais
servidores do Instituto. Para se
ter uma idéia do volume dos
trabalhos, só em fevereiro des-

nistrativa. Dentre outras ques-
tões, a reforma retirou do tex-
to constitucional o Regime Ju-
rídico único dos servidores
públicos, criou as carreiras ex-
clusivas do Estado, permitiu ao
Poder Público a contratação de
pessoal via CLT e retirou a
isonomia de cargos e funções
assemelhados entre os três Po-
deres.

e

1 .e

Wilton Braga de Oliveira
te ano foram realizadas 65 mil
verificações. O deputado Mar-
celo Gonçalves (PDT) disse que
a atuação do novo diretor já
comprova a sua eficiência. En-
tre as realizações, foram desta-
cadas a recuperação de 12 veí-
culos da frota e a unificação da
administração do órgão, o que
representou uma economia de

700 mil.

A PEC proposta por Itamar
Franco altera 38 artigos da
Constituição do Estado: são
eles os artigos 13, 14, 15,20, 21,
23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33,
35, 53, 61, 62, 66, 74, 78, 100,
101, 104, 110, 122, 125, 126,
128, 131, 161, 179, 196, 300 e
301; e os artigos 103, 104 e 105
do Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias.

Requerimentos aprovados

Presenças
Participaram da reunião os deputados
Cabo Morais (PL), presidente da
Comissão, Fábio Avelar (PPS), Dalmo
Ribeiro Silva (PSD). Sebastião Navarro
Vieira PFL), Antônio Roberto (PMDB) e
a deputada Maria José Haueisen IPT),

Participaram da reunião os deputados Ailton Vilela (PSDB)
- presidente da Comissão, Márcio Kangussu (PPS),
Marcelo Gonçalves (PDT) e Môrcio Cunha (PMDB).

PEC adapta Carta mineira à
reforma administrativa federal

Presenças

Participaram da reunião os deputados Mauro Lobo
(PSDB), presidente; Aden Santiago (PTB), vice-presidente;
e Dalmo Ribeiro Silva (PSD), relator.

Comissão Especial
Ipem

-

Comissão Especial
PEC 35/2000



Revitalização de ferrovias preocupa
deputados e autoridades

Plenário mantém cinco vetos e
rejeita outros cincoReunião

conjunta

A Assembléia será sede,

141 nos dias 3 e 4 de abril, do
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Reuniões
Extraordinárias de

terça-feira à noite e
quarta pela manhãFoi realizada, ontem, reu-

nião conjunta das Comissões
de Transporte, Comunicação e
Obras Públicas e de Turismo,
Indústria e Comércio, com o
objetivo de discutir a
revitalização do trecho ferrovi-
ário que liga as cidades de
Varginha (MC) e Cruzeiro (SP).
A reunião teve a presença do
vice-presidente do Banco de
Desenvolvimento de Minas
Gerais (BDMG), Murilo
Badaró; do subsecretário de
Turismo do Estado, Antônio
Henrique Borges Paula; e do
gerente de planejamento da
Ferrovia Centro-Atlântico,
Rodolfo Álvares Campos.

Murilo Badaró informou
que não existem projetos con-
templados pelo BDMG relati-
vos à recuperação da ferrovia
Varginha/ Cruzeiro, mas des-
tacou que o Banco está finan-
ciando vários projetos na área
de turismo em Minas Gerais.
Antônio Henrique Borges
Paula disse que, dentro do Pla-
no Mineiro de Desenvolvimen-
to Integrado (PMDI), elabora-
do no início do governo Itamar
Franco, vários trechos ferrovi-
ários do Estado estão sendo fa-
vorecidos, entre eles a ferrovia
Varginha-Cruzeiro. Ele afir-
mou que o trecho São Louren-
ço-Soledade de Minas será
inaugurado no dia 21 de maio

e que as obras de recuperação
do trecho Cruzeiro-São Lou-
renço estão quase concluídas.

Rodolfo Álvares Campos
informou que a Ferrovia Cen-
tro-Atlântico só opera no tre-
cho entre Varginha e Três Co-
rações, realizando transporte
de carga. Ele afirmou que, no
processo de privatização da
Rede Ferroviária Federal,
empresa não arrendou a ferro-
via Varginha-Cruzeiro, fican-
do responsável somente pelo
trecho que utiliza.

O presidente da Comis-
são, deputado Alvaro Antô-
nio (PDT), defendeu a cria-
ção da Secretaria de Trans-
portes do Estado,
desvinculada da pasta de
Obras. Para o deputado, os
assuntos são muito impor-
tantes para serem concen-
trados em uma única pasta.
Ele defendeu também que a
Secretaria de Transportes

Murilo Badaró, vice-presidente do
BDMG

cuide não apenas do trans-
porte rodoviário, mas tam-
bém do ferroviário e do
hidroviário. Alvaro Antônio
enfatizou que a revitalização
da ferrovia é importante
para o desenvolvimento dos
municípios do sul de Minas,
uma vez que impulsiona o
turismo naquela região,
principalmente no circuito
das águas.

O Plenário da Assembléia
Legislativa de Minas votou,
nas Reuniões Extraordinári-
as da noite de terça-feira e da
manhã de ontem, dez vetos
do governador. Cinco deles
foram mantidos e cinco fo-
ram rejeitados. Para rejeitar
um veto, são necessários
pelo menos 39 votos contrá-
rios. Continuam na Ordem
do Dia do Plenário sete ve-
tos, que estão na "faixa cons-
titucional" - enquanto não fo-
rem votados, nenhuma outra
matéria o será.

Na Reunião Extraordiná-

Na Reunião da manhã de
ontem, foram mantidos ou-
tros quatro vetos. Por 27 vo-
tos a favor e 33 contrários, foi
mantido o Veto Parcial ao art.
6° da Proposição de Lei
14.277, que exclui os aposen-
tados do desconto de 3,5%
para custeio parcial da apo-
sentadoria. O artigo vetado
objetiva o ressarcimento das
parcelas recolhidas pelos
aposentados e demais agen-
tes públicos.
Taxas - Também foi mantido
o Veto Parcial ao art. 3° e ao
parágrafo 2° do art. 4° da Pro-
posição de Lei 14.330, que al-
tera as taxas da Tabela "A"
das Leis 6.763/75; 12.425/94
e 12.730/97 (projeto das ta-
xas). O governador alegou
que o art. 30, que propunha
o parcelamento das taxas da
Tabela "A" em até quatro
vezes, elevaria o custo

ria de terça-feira à noite, por
32 votos a favor e 24 contra,
foi mantido o Veto Parcial à
Proposição de Lei Comple-
mentar 58, que dispõe sobre
a organização básica do Cor-
pode Bombeiros Militar. O go-
vernador vetou o parágrafo 30
do art. 26 da proposição, que
previa a criação de urna unida-
de do Corpo de Bombeiros no
município de Pará de Minas. O
governador alegou que a cria-
ção de unidades de execução do
CBM/MG em municípios será
efetivada por meio de decreto
do Executivo.

operacional para os cofres
públicos, assim como a hipó-
tese de parcelamento das ta-
xas dos bingos, previsto no
parágrafo 2° do art. 4°.
Funtrans - Por 34 votos fa-
voráveis, 18 votos contrári-
os e 4 em branco, foi manti-
do o Veto Parcial à Proposi-
ção de Lei 14.314, que cria o
Fundo de Desenvolvimento
de Transportes (Funtrans),
excluindo da sanção os
incisos XI, XII e o parágrafo
único do art. 2°; o art. 7° e o
inciso IX do art. 8°. Ao vetar
o inciso XI do art. 2°, refe-
rente ao envio anual de pla-
no de obras para aprovação
da Assembléia, o governador
alegou que essa competên-
cia já consta no Plano Dire-
tor e da Lei de Diretrizes Or-
çamentárias remetidos à As-
sembléia anualmente para
votação. O inciso XII do art.

Codei - Por 34 votos a favor
e 20 contra, foi mantido o
Veto Parcial à Proposição de
Lei 14.261, que cria o Conse-
lho Deliberativo do Ipsemg
(Codei). Foram vetados o
inciso 1 do art. 3° e o art. 9°.
O governador alegou que no
art. 3° houve alteração da
matéria com a redução de
seis para dois do número de
representantes do Executivo
no Conselho. Em relação ao
art. 9°, ele discordou da
extinção do Conselho Dire-
tor do Ipsemg, proposto por
emenda parlamentar.

2° propõe a destinação de
recursos necessários ao
reaparelhamento de órgãos
fiscalizadores e do controle
do trânsito rodoviário. O go-
vernador alegou que já exis-
te convênio entre o DER/MG
e a PMMG nesse sentido.

O art. 7° obriga o envio
de remessa de documentos
relativos à licitação para
obras implementadas ao Tri-
bunal de Contas. O governa-
dor alegou que tais docu-
mentos são enviados ao TCE
naturalmente e que a tarefa
é desnecessária, pois aumen-
taria os custos operacionais.
Quanto ao inciso IX do art.
8°, que inclui na composição
da Coordenação um repre-
sentante da PM, o governa-
dor alega que as peculiarida-
des da missão institucional
da PM não permitem a inclu-
são de policial militar.

Criação de secretaria é defendida

I!iiIu.J

Participaram da reunião os deputados Álvaro Antônio
(PDT), que  presidiu, Wanderley Ávila (PPS), Márcio Cunha
(PMDB) e Maria Olivia (PSDB).

Desconto para custeio da aposentadoria



Dia 13 de abril, às 14 horas, no Plenário

Participe e acompanhe os relatos sobre a situação dos
índios que vivem  em Minas, feitos pelos representantes
dos povos: Xakriabá, Maxakali, Krenak,, Pataxó, Aranã,

Kaxixó, Xucuru-kariri e Pankararu
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Veto à proposição do Iplemg é rejeitado
Reuniões
Extraordinárias de
terça-feira à noite e
quarta pelo manhã

Na Reunião Extraordiná-
ria de terça-feira à noite, por
58 votos contra e um voto em
branco, foi rejeitado o Veto
Parcial à Proposição de Lei
14.270, que promove a ade-
quação da Lei Orgânica do
Iplemg (Instituto de Previ-
dência do Legislativo do Es-
tado de Minas Gerais) às nor-
mas constitucionais. O gover-
nador vetou a nova redação
do artigo 16 da Lei 13.163/
99, dada pelo artigo 3° da pro-
posição de lei, "tendo em vis-
ta razões de ordem constitu-
cional e de interesse público".

O dispositivo modificado
concede pensão ao cônjuge
ou companheiro sobreviven-
te, por morte do contribuinte
do Iplemg, correspondente a
100% do valor do benefício,
acrescido de 4% para cada
dependente, até o limite de
três quotas. Na mensagem
que encaminhou o veto, o go-
vernador argumentou que a
situação fere o artigo 264 da
Constituição do Estado, que
determina que nenhuma be-
nefício ou serviço da previ-
dência social poderá ser cri-
ado, majorado ou estendido

sem a correspondente fonte
de custeio total.

Rótulos - Por 50 Votos
contra e oito votos a favor, foi
rejeitado o veto total à Propo-
sição de Lei 14.326, que ins-
titui a obrigatoriedade de ro-
tular os alimentos resultantes
de organismos geneticamen-
te modificados. Segundo o
governador, a medida seria
desnecessária, uma vez que
já é imposta ao comerciante
e ao industrial pelo Código de
Defesa do Consumidor e pela
Secretaria de Vigilância Sani-
tária do Ministério da Saúde.

Críticas
O deputado Amilcar Martins
(PSDB) criticou a atuação e a

trajetória
política doI i governador
Itamar Franco.
Ele falou sobre
a demissão do
ex-secretário

de Estado da Saúde,
Armando Costa, e ressaltou
que vários apoiadores do
governador, como o senador
Roberto Requião (PMDB/PR)
e o deputado federal Sérgio
Miranda (PC do B/MG), o
criticaram por essa atitude.
Para Amilcar Martins, a
demissão de Armando Costa
foi um erro. Sobre a auditoria

realizada para apurar as
irregularidades no processo
de licitação para as
lavanderias da Fhemig, o
deputado disse que "o
governador tomou ao pé da
letra a auditoria,
promovendo uma lavagem de
roupa suja no Palácio da
Liberdade", acusou. Amilcar
Marfins também criticou a
passagem de Itamar Franco
por vários partidos, deixando
rastros de desavenças
políticas, e citou a briga com
o atual vice-governador,
Newton Cardoso. Segundo o
parlamentar, o atual ministro
das Comunicações, Pimenta
da Veiga, teria defendido
Itamar e hoje os dois são

inimigos políticos. Outra
aliança criticada foi a união
com o ex-presidente Coilor
em 1989. O deputado
ressaltou ainda o rompimento
de Itamar com lideres
políticos e agora a briga com
o PMDB. Ele salientou que
"os jornais viraram S.O.S.
denúncias sobre o governo de
Minas e que "a política está
sendo estrangulada" pela
crise causada pelo
governador. Amilcar
finalizou dizendo que o
governador deve parar com
as "brigas de fundo de
quintal com o Governo
Federal e, acima de tudo,
deve ter respeito pelo povo
mineiro".

Proteção às vítimas e testemunhas

Reunião Ordinária

Na Reunião Extraordinária
da manhã de ontem, os depu-
tados rejeitaram por 48 votos
a 8, com dois votos em branco,
o Veto Total do governador à
Proposição de Lei 14.241, que
institui o Programa de Prote-
ção a Vítimas e Testemunhas de
Infrações Penais. Nas razões
do veto, o governador alegou
que a proposição apresenta
desconformidade com a Cons-
tituição do Estado no tocante
à prévia existência de verbas
sem qualquer previsão orça-

Na Reunião Ordinária de
ontem, foram designados
os membros da CPI criada
para apurar possíveis irre-
gularidades na execução de
obras municipais financia-
das com recursos do Fun-
do Somma (CPI do Fundo
Somma). Foram designa-
dos: pelo PMDB, Márcio
Cunha (efetivo) e Paulo
Pettersen (suplente); pelo
PSDB, Amilcar Martins e
Carlos Pimenta; pelo PFL,
Rêmolo Aloise e Sebastião

mentária para cumprimento
do programa.

Ronda escolar - Por 8 vo-
tos favoráveis e 47 contrários,
foi rejeitado o Veto Parcial à
Proposição de Lei 14.320, que
cria o Programa Ronda Escolar.
Foi vetado o art. 30, que esta-
belecia que a coordenação se-
ria de responsabilidade da Po-
lícia Militar, com participação
dos demais órgãos do Governo,
de prefeituras conveniadas e
de representantes das comuni-
dades.

Costa; pelo PL, José Milton
e Pastor George; pelo PT,
Ivo José e Maria Tereza
Lara; pelo PTB, Luiz
Fernando Faria e Elmo
Braz; pelo PPS, Luiz
Menezes e Marco Régis.

Também foi lida comu-
nicação do líder do PT, de-
putado Ivo José, de que a
deputada Maria Tereza
Lara vai substituir o depu-
tado Adelmo Carneiro Leão
como integrante efetiva da
CPI do Sistema Financeiro.

Siafi-Cidadão - Encerrando a
reunião, foi rejeitado por 48 vo-
tos a 8, com um voto em bran-
co, o Veto Total à Proposição de
Lei 14.258, que dispõe sobre a
implantação do Projeto Serviço
Integrado de Administração Fi-
nanceira (Siafi-Cidadão). O ser-
viço pretende possibilitar ao ci-
dadão acessar informações so-
bre a situação orçamentária e
financeira do Estado. Nas ra-
zões do veto o chefe do Executi-
vo alegou carência de recursos
para sua implantação.

Chico Xavier - Foi formada
uma Comissão de Represen-
tação da Assembléia para
participar das festividades
do aniversário de Chico
Xavier, no município de
Uberaba, no dia 1° de abril.
A Comissão é formada pelo
presidente da Assembléia,
deputado Anderson Adauto
(PMDB) e pelos deputados
Elbe Brandão (PSDB), Paulo
Piau (PFL), Sargento
Rodrigues (PL) e WanderleY
Ávila (PPS).

Reunião Ordinária
(14 horas)
Veto total

A Proposição de Lei 14.271,
que acrescenta parágrafo ao
art. 1° da Lei n°9.532, de 30/
12/87, que dispõe sobre a re-
muneração de cargo de pro-
vimento em comissão para
fins de apostilamento e apo-
sentadoria (faixa constitucio-
nal). Votação em turno único

Veto total
À Proposição de Lei n°
14.274, que dispõe sobre o
fornecimento de informações
para a defesa de direitos e o
esclarecimento de situações
(faixa constitucional). Votação
em turno único

Veto parcial
A Proposição de Lei n° 14.329,

que cria o Instituto de Terras
de Minas Gerais - Iter - e dá
outras providências (faixa
constitucional). Votação em
turno único

Veto parcial
A Proposição de Lei n° 14.333,
que estima as receitas e fixa
as despesas do Orçamento
Fiscal do Estado de Minas
Gerais e do Orçamento de In-
vestimento das empresas con-
troladas pelo Estado para o
exercício de 2000 (faixa cons-
titucional). Votação em turno
único

Veto total
A Proposição de Lei n° 14.309,
que altera dispositivos da Lei
n° 11.744, de 16/1/95, que
cria o Fundo Estadual de De-
senvolvimento	Rural	-

Funderur (faixa constitucio-
nal). Votação em turno único

Veto total
A Proposição de Lei n° 14.325,
que institui o Código de De-
fesa do Contribuinte do Esta-
do de Minas Gerais (faixa
constitucional). Votação em
turno único

Veto total
A Proposição de Lei n° 14.311,
que dispõe sobre o livre aces-
so de autoridades aos estabe-
lecimentos policiais e
carcerários (faixa constitucio-
nal). Votação em turno único

Reunião Extraordinária
(9 horas)

A pauta é a mesma da Reu-
nião Ordinária

Integrantes da CPI do Fundo Somma
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Reunião
do PT com secretário

Bancada do PT discute Orçamento
Participativo com secretário

A bancada do Partido dos
Trabalhadores reuniu-se, on-
tem, com o secretário de Es-
tado do Planejamento e Co-
ordenação Geral, Sávio Sou-
za Cruz, para discutir o Or-
çamento Participativo. Se-
gundo o líder do PT, depu-
tado Ivo José, a reunião foi
uma oportunidade de refor-

Sóvio Souza Cruz,
secretário de Estado do

Planejamento e
Coordenação Gero!,

O deputado estadual
Arlen Santiago (PTB) conce-
deu entrevista coletiva, na
noite de ontem, na Sala de
Imprensa, quando refutou as
acusações feitas à sua pessoa
pela testemunha da CPI do
Narcotráfico da Câmara Fe-
deral, identificada apenas
como "Laércio", durante reu-
nião da Comissão realizada
ontem à tarde, no Rio de Ja-
neiro. A testemunha acusou
o deputado e seu irmão, o
empresário Paulo César San-
tiago, de envolvimento com
tráfico de drogas e com o tra-
ficante conhecido como
"Fernandinho Beira-Mar".O
parlamentar disse estar "es-
tupefato" com a situação e
acredita que está sendo víti-
ma de uma armação políti-
ca. "Quem não deve não
teme. Eu só temo a Deus.

çar a importância do proces-
so que, para ele, não é so-
mente uma proposta do PT,
mas do Governo do Estado.
Sávio Souza Cruz disse que
o encontro serviu para escla-
recer dúvidas da equipe da
Assembléia e que está ainda
formando sua equipe na Se-
cretaria.

Estou exercendo o meu
mandato e tentando
dignificá-lo", afirmou.

Arlen Santiago disse que
vai entrar em contato com o
presidente da CPI do
Narcotráfico da Câmara dos
Deputados, deputado Mag-
no Malta e oferecer a quebra
de seu sigilo telefônico, ban-
cário e fiscal, além de colo-
car-se à disposição da CPI
federal para que seja
marcada, o mais rápido pos-
sível, a data de seu depoi-
mento. Ele acredita que seu
irmão também irá fazer o
mesmo, inclusive em relação
à quebra de sigilo bancário e
telefônico.

Indagado sobre a possi-
bilidade de licenciar-se do
mandato, disse não ver ra-
zões para isso "Não irei me
afastar dos meus trabalhos

Ivo José defendeu que as
propostas apresentadas no
OP sejam encaminhadas pelo
governo já nas propostas da
Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO) e no projeto de lei
do orçamento para o ano 2001.
Além disso, o líder do PT
acredita que a Seplan tem um
papel importante, de
articuladora de todas as secre-
tarias para a implantação do
OP, no entanto reconheceu
que a Pasta vive um processo
de transição, com a saída de
Manoel Costa e a posse recen-
te de Sávio Souza Cruz. Téc-
nicos da Assembléia
Legislativa também participa-
ram do encontro.

porque mais de 41 mil pes-
soas votaram e confiaram em
mim para que eu exercesse
esse mandato e estarei repre-
sentando-as aqui, com certe-
za, com a tranquilidade que
Deus me dá, com a cabeça
erguida para enfrentar essa
grande adversidade", disse.

Deputado Arlen Santiago

ESCOLA DO LEGISLATIVO

DISCIPLINAS DOS ESTUDOS BÁSICOS
(Servidores da Área Administrativa)

OResponsável pela Área de Ensino e Extensão da Escola do Legislativo, no uso de
suas atribuições, informa aos servidores da Casa que estarão abertas, na Secretaria
da Escola, Av. Olegário Maciel, 2.161, as matrículas para as disciplinas dos Estudos
Básicos (EB1, EB2, EB3 e E134) do Programa de Formação Permanente, de acordo
com a seguinte programação:

Deputado nega acusações e
coloca-se à disposição da CPI

	

Curso/Atividade	Público-Alvo N° de	Período de	Período do	Horário e

	

Vagas	Inscrição	Curso/Atividade	Dia(s) da
Semana

Regimento	Interno	e Servidores do
Dinâmica	do	Processo BDS	 30	29103 a 31103	03/04 a 07104	16:30 às
Legislativo (EB3)	 2° e 3° graus	 19:30

2° a_6°
Servidor	 Público, Servidores do
Administração Pública e BDS	 30	29/03 a 31103	03/04 a 07104	7:30 às
Sociedade (E134)	 2° e 3° graus	 10:30

2° a_6
Poder Legislativo: aspectos Servidores do	 10 a 17104
históricos, sociopolíticos e BDS	 30	29/03 a 05104	(10,12,13,14 e	16:30
jurídicos (E131)	 2°c 3° graus	 17/04)	às 19:30

2° a_2°
Estrutura e Funcionamento Servidores do
da Assembléia Legislativa: BDS	 30	29103 a 05104	10/04 a 14/04	7:30 às
uma visão institucional (E132) 2° e 3° graus	 10:30

2° a 6°

ESTUDOS BÁSICOS

EMENTAS

EB1 - Sociedade e Estado: conceitos fundamentais. O exercício do poder político
e a questão da legitimidade. A democracia representativa e o papel do Parlamento
no Estado Moderno. O Poder Legislativo no Brasil e em Minas Gerais.

E132 - A Assembléia Legislativa: organização e funcionamento; missão e relação
com a sociedade. A estrutura administrativa e o desenvolvimento institucional em
perspectiva histórica. Projetos Institucionais.

E133 - Aspectos do Regimento Interno. Noções de processo legislativo. Órgãos do
Poder Legislativo. Funções do Poder Legislativo. Reuniões de Comissões e de
Plenário. Proposições com tramitação especial.

E134 - Enfoque jurídico da Administração Pública e do servidor público sob o pris-
ma doutrinário e legal, sobretudo o constitucional (federal e estadual). Abordagem
crítica da missão da Administração Pública e do papel do servidor público, tendo
em vista o atual contexto socioeconômico e político do país.

Theophilo Moreira Pinto Neto
Responsável pela Área de Ensino e
Extensão da Escola do Legislativo
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Medalha
do Mérito Legislativo

Chico Xavier receberá Medalha
da Ordem do Mérito Legislativo

Uma Comissão de Repre-
sentação da Assembléia
Legislativa vai entregar a me-
dalha da Ordem do Mérito
Legislativo - Grau Grande
Mérito - ao médium Francisco
Cândido Xavier, no próximo
sábado, dia 1, no município de
Uberaba. A solenidade será re-
alizada às 21 horas, no grupo
Espírita da Prece (Av. João
)(X111, 1.495- Parque das Amé-

ricas), e faz parte das festivi-
dades de comemoração do ani-
versário de Chico Xavier, que
estará completando 90 anos no
dia 2 de abril.

A Comissão de Represen-
tação é formada pelo presi-
dente, deputado Anderson
Adauto (PMDB) e pelos depu-
tados Elbe Brandão (PSDB),
Paulo Piau (PFL), Sargento
Rodrigues (PL), e Wanderley

Ávila (PPS).
Francisco Cândido Xavier

nasceu em Pedro Leopoldo, em
2 de abril de 1910, onde residiu
até dezembro de 1958. Trans-
feriu-se para Uberaba em janei-
ro de 1959. Aposentou-se como
funcionário público federal.
Médium de atividade ininter-
rupta há quase meio século,
publicou cerca de 110 livros
mediúnicos.

9 horas
Reunião Extraordinária (Plenário)

9h30
• Comissão de Saúde (Plenarinho II) - obter escla-

recimentos sobre o Programa de Ações de Com-
bate às Carências Nutricionois em Minas Gerais.
Convidada: Maria Beatriz Monteiro de Castro
Lisboa, coordenadora do Programa

10 horas
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho

III) - discussão e votação de pareceres sobre 11
proposições sujeitas à apreciação do Plenário e
de 23 proposições que dispensam a apreciação
do Plenário

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30
• Comissão Especial da Uemg (Plenarinho III) -

ouvir o ex-reitor da Uemg, Aluízio Pimenta; o ex-vice-
reitor, Antônio Faria; e o ex-pró-reitor de planejamen-
to, José Osvaldo Lasmar

• CPI das Licitações (Plenarinho II) - eleger o presidente,
o vice-presidente e designar o relator

15 horas
• Comissão de Redação (Plenarinho 1) - discussão e vota-

ção de pareceres sobre proposições em fase de reda-
ção final

• Entrevista coletiva (Sala de Imprensa) - ex-senador
Jarbas Passarinho - assunto: avaliação do cenário polí-
tico nacional

• CPI do Narcotráfico (Plenarinho IV) - ouvir os depoi-
mentos de Expedito da Silva Filho, Donizetti Reis e do
cabo Franciso Marco Barbosa, da PMMG

20 horas
• Reunião Especial (Plenário) - homenagem aos 69 anos

da Sociedade Mineira de Engenheiros (a requerimento
do deputado Fábio Avelar)

7h30 - Telecurso 2000
7h45 - Repórter Assembléia (reprise)
8h15 - Horário reservado à Câmara Municipal
de Belo Horizonte
9h15 - Plenário (AO VIVO) - Reunião Extraor-
dinária com pronunciamentos, debates e votação
de projetos
12h30 - Repórter Assembléia (reprise)
13h - Telecurso 2000
13h15 - Assembléia Debate (reprise) - Em
discussão a adoção de Penas Alternativas
14h20- Plenário (AO VIVO) - Reunião
Ordinária com pronunciamentos, debates e
votação de projetos
16h30- Comissões (compacto) -A CPI do
Narcotráfico ouve o depoimento do detetive da
Policia Civil de Iturama, João Goldino da Silva
18h - Horário reservado à Câmara Municipal de
Belo Horizonte

19h - Em pauta - Entrevista com os deputados Álvaro
Antônio (PDT) e Dalmo Ribeiro Silva (PSD)
19h30- Repórter Assembléia (l edição) - Noticiá-
rio do que acontece na Assembléia e a repercussão dos
principais fatos políticos do Estado
20h10- Plenário (AO VIVO) - Reunião Especial para
comemoraras 69 anos da Fundação da Sociedade
Mineira dos Engenheiros
22h - Repórter Assembléia (21 edição)
22h30 - Procon Assembléia ( reprise) - Em desta-
que as metas da Agência do Procon e ainda a pesquisa
de preços nas pizzarias de Bela Horizonte
23h - Assembléia Debate (inédito) - Em discussão O
polêmica do salário mínimo
Oh - Pinga-Fogo - Pronunciamento dos deputados na
Tribuna da Plenário
1h30- Repórter Assembléia (reprise)
2h - Encerramento


