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	 Mesa e corregedor analisam
denúncias contra Arlen Santiago

Marcelo Metzker
Auxílio educação

(creche)
Termina hoje o prazo
de entrega dos recibos
dos Auxílios Formação
Profissional e de
Educação referentes
aos meses de julho a
dezembro de 1999,
que havia sido
reaberto em caráter
excepcional. Os
recibos devem ser
entregues na Central
de Atendimento e
Orientação de
Pessoal, no andar
térreo do Edifício
Tirodentes

Inscrições
Termina hoje o prazo
paro inscrições em
dois cursos oferecidos
pelo Escola do
Legislativo:
"Regimento Interno e
Dinâmica do Processo
Legislativo" (E133) e
Servidor Público,

Administração Pública
t Sociedade" (E134)

O presidente da Assem-
bléia, deputado Anderson
Adauto (PMDB), afirmou,
ontem, que a Mesa e o
corregedor, deputado Antô-
nio Júlio (PMDB), deverão se
reunir para analisar de que
forma tratar as denúncias
contra o deputado Arlen San-
tiago (PTB) - que, segundo
depoimento de uma testemu-
nha à CPI do Narcotráfico da
Câmara dos Deputados, esta-
ria envolvido com o trafican-
te Fernando Beira-Mar. O
presidente falou à imprensa
depois de participar de reu-
nião informal da CPI do
Narcotráfico da Assembléia,
no Salão Oficial. Participaram
da reunião os deputados Mar-
celo Gonçalves (PDT), Rogé-
rio Correia (PT), Sargento
Rodrigues (PL), José Hen-
rique (PMDB), Paulo Piau
(PFL) e Marco Régis (PPS).

Anderson Adauto enfa-
tizou que a sociedade pode
ficar despreocupada, pois não
haverá corporativismo na
análise do caso. Acrescentou,

no entanto, que também não
haverá cassação sumária de
Arlen Santiago. "A sociedade
pode ter certeza de que tudo
será investigado, mas não se
pode julgar de antemão", dis-
se. O presidente informou
que, segundo os integrantes
da CPI, a presença do depu-
tado em Plenário não atrapa-
lharia o andamento dos tra-
balhos da Comissão. An-
derson Adauto reafirmou
também o apoio total aos par-
lamentares da CPI.

O presidente da CPI, de-
putado Marcelo Gonçalves
(PDT), informou que a reu-
nião no Salão Oficial tratou
das denúncias envolvendo o
deputado Arlen Santiago; da
ida da Comissão a Uber-
lândia; e das denúncias rela-
tivas ao tráfico em Iturama,
no Triângulo Mineiro. Acres-
centou que a questão envol-
vendo o deputado é prio-
ritária para a CPI.

Mais notícias da CPI nas
páginas 5 e 6

Escola promove
ciclo de palestras
Teve início ontem, e termino

hoje, na Escola do
Legislativo, o Ciclo de

Palestras "Atualização do
Agente Público Municipal".

A intenção é fornecer
subsídios para os futuros

ocupantes de cargos
eletivos. Estão participando
agentes públicos municipais

e candidatos às eleições
deste ano.



CPI das Licitações

AI INFORMA /sexta-feira - 2
	 AL INFORMA /sexta-feira - 3

A Comissão de Saúde ou-
viu ontem os esclarecimen-
tos da coordenadora do -
grama de Ações de Com. -
te às Carências Nutricio-
nais, Maria Beatriz Montei-
ro de Castro Lisboa, sobre os
problemas de desnutrição em
Minas Gerais. O programa,
de iniciativa do Ministério da
Saúde, foi implementado em
1998 com o objetivo de avali-
ar e custear as soluções para
os problemas ligados à ali-
mentação nos municípios
brasileiros.

O motivo do convite à co-
ordenadora do programa,
segundo o deputado Carlos
Pimenta (PSDB), foi a neces-
sidade de esclarecimento de
várias reclamações feitas por
municípios mineiros, princi-
palmente da região de Mon-
tes Claros, de que o dinhei-
ro do programa estaria sen-
do repassado somente
àquelas cidades integradas
à Superintendência de De-
senvolvimento do Nordeste
(Sudene) ou ao Programa
Comunidade Solidária.

A coordenadora alegou
que o acesso aos recursos do
Ministério é aberto para
qualquer município brasilei-
ro. Ela explicou ainda que,

para as prefeituras recebe-
rem o benefício, é necessá-
rio que cada uma desenvol-
va ações ou projetos que
combatam as carências nu-
tritivas e mantenham um
sistema de vigilância ali-
mentar. Maria Beatriz afir-
mou que atualmente exis-
tem 730 municípios minei-
ros conveniados ao Progra-
ma de Ações de Combate às
Carências Nutritivas.

Maria Beatriz comentou
algumas dificuldades no
combate à desnutrição em
Minas, sendo que uma de-
las é a diversidade regional
e econômica dos 853 muni-
cípios do Estado. Outro pro-
blema apresentado pela res-
ponsável pelo programa é
que muitas prefeituras não
trabalham a vigilância ali-
mentar. "Existem prefeitos
que nem mesmo querem os
recursos do Ministério por-
que dizem que em suas ci-
dades não há desnutridos",
acrescentou Maria Beatriz.

Alair Vieira

Maria Beatriz Monteiro de Castro
Lisboa, coordenadora do programa
do Ministério do Saúde em Minas

A coordenadora do pro-
grama mostrou um históri-
co das ações de combate à
desnutrição no País e disse
que, apesar das dificuldades
ainda existentes, passos im-
portantes têm sido desenvol-
vidos nos últimos anos,
como a campanha nacional
contra a fome promovida
pelo sociólogo Herbert de
Souza, o "Betinho".

O deputado Dalmo Ribei-
ro Silva (PSD) foi eleito pre-
sidente da Comissão Parla-
mentar de Inquérito que irá
apurar as possíveis irregula-
ridades nos processos
licitatórios e em obras reali-
zadas com dispensa de licita-
ção pelo Governo do Estado
de Minas Gerais a partir de
janeiro de 1995 (CPI das Lici-
tações). Durante a reunião
realizada ontem a Comissão
elegeu o deputado Miguel
Martini (PSDB) para vice-pre-
sidente e o deputado Antô-
nio Andrade (PMDB) foi de-
signado relator. O presiden-
te eleito disse que a Comis-
são irá trabalhar com serieda-
de nas apurações e compro-
misso com a verdade.

A CPI irá investigar todas
as obras realizadas no Esta-
do desde janeiro de 1995 sem
licitações. O requerimento do
deputado Durval Angelo
(PT), que deu origem à CPI,
foi motivado pelas denúnci-
as veiculadas na imprensa de
que seriam realizadas obras

Comissão
judiciário

A Comissão de Saúde
visitou, na última terça-fei-
ra, o Manicômio Judiciário
Jorge Vaz, na cidade de
Barbacena. A ação da Co-
missão foi motivada por
várias denúncias, veicula-
das pela imprensa, de irre-
gularidades como maus-
tratos aos pacientes.

Os deputados Edson
Rezende (PSB), presidente
da Comissão, Cristiano
Canêdo (PTB) e Dalmo Ri-
beiro Silva (PSD), autor do
requerimento solicitando a
visita, estiveram no local e

no Sul de Minas sem licitações
e sem ter caráter de emergên-
cia. O relatório feito pelo de-
putado Rogério Correia (PT),
após visita da Comissão de
Fiscalização Financeira e Or-
çamentária às estradas no Sul

constataram falta de medi-
camentos e superlotação.
Conforme informação do
deputado Edson Rezende,
no manicômio encontram-se
mais de 170 pacientes, sen-
do que o número adequado
seria de 110 internos.

O presidente da Comissão
de Saúde disse, ainda, que é
necessário que se mude a con-
cepção da instituição. "O que
encontramos lá foi uma estru-
tura de penitenciária, e não
de um hospital psiquiátrico",
revelou o deputado. Ele dis-
se, também, que há carência

de Minas, recomenda que o
início das atividades da CPI
tenha por referência os editais
publicados para o início dos
trabalhos nessas estradas.

A próxima reunião da CPI
será na terça-feira, às 15h30.
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de profissionais e falta de tra-
balho de terapia ocupacional
para os internos. "Entende-
mos que lá estão doentes
mentais e, portanto, devem
ser tratados como tais", com-
pletou Edson Rezende.

A Comissão irá elaborar
um relatório da visita, que
deverá estar concluído até
a próxima quinta-feira.
Conforme a assessoria da
Comissão, o documento
será enviado à Secretaria
Estadual de Justiça e Direi-
tos Humanos e à Vigilân-
cia Sanitária do Estado.

COMISSõES Comissão discute programa de
	Escolhidos o presidente, vice e

Saúde	 combate à desnutrição no Estado relator da CPI das Licitações

A
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

MESA DA ASSEMBLÉIA
Anderson Adauto
Presidente
José Braga
12-Vice-Presidente
Durval Ângelo
22-Vice-Presidente
Dilzon Meio
12-Secretário
Gil Pereira
22-Secretário
Antônio Júlio
Corregedor
Mauri Torres
Corregedor Substituto

ASSEMBLÉIA informa
Editado pela Diretoria de
Informação e Comunicação
da ALEMG
Diretor: Ramiro Batista de
Abreu; Responsável pela
Área de Comunicação Social:
Lúcio Perez (jornalista -
Rg.MTb 3.552/MG);
Coordenação do Jornalismo:
Patrícia Duarte; Coordenação
da Comunicação Visual:
Joana Nascimento; Edição:
Jorge Pôssa; Diagramação:
Mylène Marques; Produção:
Área de Comunicação Social;
Impressão/acabamento: Área
de Serviços Gerais da
Diretoria Administrativa e
Financeira
Se você tem críticas e
sugestões, fale com o
responsável pela Área de
Comunicação Social
(290-7800)
Se você está com problemas
de recebimento, fale com o
chefe do Setram (290-7766)
Endereço:
Rua Rodrigues Caldas, 30
CEP: 30190-921
Tel.: 290-7800
Fax: 290-7811 - BH/MG

Assembléia na Internet:
http:/Iwww.almg.gov.br

Presenças

Compareceram à reunião os deputados Edson Rezende
(PSB), Carlos Pimento (PSDB), Luiz Tadeu Leite (PMDB) e
Jorge Eduardo de Oliveira (PMDB).

bia 13 de abril, às 14 horas, no Plenário

Participe e acompanhe os relatos sobre a situação dos índios
que i vem em Minas, feitos pelos representantes dos povos:

Xakriabá, Maxakali, Krenak, Pataxó, Arana, Kaxixó,
Xucuru-Kariri e Pankaralu

O presidente do CPI é o deputado Dolmo Ribeiro Silvo (PSD), e o deputado
Antônio Andrade (PMDB) é o relator

Estavam presentes os deputados Bené Guedes (PDT),
Antônio Andrade (PMDB), Dalmo Ribeiro Silva (PSD),
Eduardo Hermeto (PFL), Miguel Martini (PSDB), Olinto
Godínho (PTB), Rogério Correia (P1) e Djalmo Diniz (PSD).

de Saúde visita manicômio
em Barbacena

Saúde
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Testemunhas depuseram usando máscaras, por medida de segurança

Antônio Faria foi vice-reitor da
Universidade do Estado

A Universidade do Esta-
do de Minas Gerais (Uemg)
nunca foi prioridade para ne-
nhum dos governos estadu-
ais que se seguiram a sua cri-
ação. A avaliação é de ex-di-
rigentes da instituição que
prestaram esclarecimentos,
ontem, à Comissão Especial
formada para proceder a es-
tudos e proposições acerca da
Uemg. Foram ouvidos o ex-
reitor da universidade,
Aluízio Pimenta, e o ex-vice-
reitor, Antônio Faria.

Aluízio Pimenta explicou
que, quando a Constituição
de 1989 criou a Universidade
do Estado de Minas Gerais,
foi dado prazo de dois anos
para que ela fosse implanta-
da. Posteriormente, ele foi
convidado pelo então gover-
nador do Estado, Hélio
Garcia, para ocupar a reito-
ria da universidade. Foram
feitas visitas às fundações
que seriam incorporadas e
verificou-se que existiam pro-
blemas urgentes a serem so-
lucionados. Para isso, foi ins-
tituído o pagamento de men-
salidades, foi criada uma rei-
toria, investiu-se na formação
de professores e no melhora-
mento das bibliotecas.

Foi criada também legis-
lação que permitiria a conso-

Marcelo Metzker

Participaram da
reunião os
deputados Maria
Tereza Lara (PT),
que a presidiu,
Edson Rezende
(P58) e José
Henrique (PMDB)

Aluizio Pimenta, ex-reitor da Uemg
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Ex-dirigentes falam sobre dificuldades CPI do Narcotráfico ouve depoimentos
para implantação da Uemg

	
de mais três testemunhas	

Alair Vieira CPI do NarcotróficoComissão Especial
da Uemg

lidação da universidade, pos-
sibilitando a absorção das
fundações do interior do Es-
tado. O ex-reitor enfatizou
que os problemas de implan-
tação não estão na lei, mas,
sim, na burocracia que rege o
processo, pois o cronograma
de absorções não foi cumpri-

Antônio Faria continuou
enumerando os problemas
que a universidade veio pas-
sando desde a sua criação.
Ele afirmou que, quando as
fundações de Belo Hori-
zonte (Guignard e Fuma)
foram incorporadas pela
Uemg, elas encontravam-se
com infra-estrutura de tra-
balho precária. Além disso,
a sua absorção não signifi-
cou um acréscimo significa-
tivo de verbas, por já serem
fundações estaduais. Ele
lembrou também que não
foram realizados concursos
públicos para a contratação \
de novos professores. A
propósito do processo de absor-
ção das fundações do interior,
Antônio Faria destacou vários
entraves burocráticos que vêm
sendo enfrentados. O ex-reitor
ressaltou que o orçamento pre-
visto pelo Estado para a Uni-
versidade é irrisório, dentro das
necessidades das unidades da
capital e do interior. Ele afir-
mou que o maior problema da
Uemg foi nunca ter sido pre-
to prioritário de nenhum gover-
no estadual.

Questionados pelo deputa-
do Edson Rezende (PSB) sobre
a viabilidade de absorção das
fundações do interior do Esta-
do pela Uemg, os convidados
foram incisivos. Ambos disse-
ram que é perfeitamente possí-
vel a absorção, desde que haja
empenho do Poder Publico para
que isso aconteça. Como exem-
plo, Aluízio Pimenta citou as

do. Ele lembrou que somen-
te no ano passado a Uemg
foi credenciada através da
Lei de Diretrizes e Bases da
Educação. Quanto aos re-
cursos que financiam a ins-
tituição, Aluízio Pimenta
afirmou que eles provêm
basicamente do Estado.

universidades estaduais
paulistas, que contam com ofi-
nanciamento vinculado ao or-
çamento do Estado (cerca de
9% das verbas).

Durante a reunião, foi
aprovada emenda, do deputa-
do Edson Rezende, a um re-
querimento que já havia sido
aprovado. Ele requer que os pre-
sidentes das fundações venham
munidos de documentos relati-
vos às entidades que adminis

-tram. Também foi aprovado re-
querimento da deputada Maria
Tereza Lara (PT), convidando
o secretário de Estado da
Educação, Murilio Hingel; a
presidente do Diretório Cen-
trai dos Estudantes da Uemg1
Hélsia Maria Silva Veriato; e a
presidente da Sinduemg,
Lavínia Rosa Rodrigues.

A CPI do Narcotráfico ou-
viu, na reunião da tarde de
ontem, duas testemunhas do
inquérito instaurado contra o
detetive da Polícia Civil, João
Galdino da Silva, preso de-
pois de prestar depoimento à
Comissão no último dia 23 de
março. As testemunhas traba-
lhavam secando sementes no
campo de aviação de São
Francisco Sales, próximo a
Iturama, no Triângulo Minei-
ro. Também foi ouvido o cabo
Francisco Marco Barbosa, que
é um dos policiais militares de
Iturama.

O primeiro depoente foi 
lavrador Donizete dos Reis,
que preferiu falar enca-
puzado. Ele confirmou as in-
formações dadas em seu
depoimento à Policia Federal
no dia 16 de junho de 1999,
quando relatou o que viu no
aeroporto de São Francisco
Sales. Segundo Reis, em me-
ados de maio do ano passa-
do, enquanto secava semen-
tes de capim no campo de
aviação, foi abordado por um
"elemento" que lhe sol ii ti 'i
que se afastasse dai1ueLu art.
pois iria chegar um a ia s. 'rr
policiais federais cru operas.
secreta. Donizete intt'rrn
que essa pessoa, que r1.111-

identificou, trajava um +...
da Polícia Civil, ócuk t

e dirigia um veículo (eiI Ll

cor branca. Ele acrescentou
que, após a decolagem do
avião, aaquele veículo passou
por ele em alta velocidade.
Os deputados tentaram mos-
trar o detetive Galdino à tes-
temunha, mas as imagens não
facilitaram o reconhecimento.

O lavrador Expedito da
Silva Filho foi o segundo a
depor. Ele também usou um
capuz para não ser identifica-
do fisicamente. Expedito
mora em São Francisco Sales

e trabalhava com Donizete na
secagem de sementes. Ele re-
petiu a mesma versão do fato
relatada pelo colega. O depo-
imento do cabo da Polícia

Durante a reunião de on-
tem, foram apresentados e
aprovados sete requerimen-
tos, sendo três de autoria do
deputado Marco Régis (PPS)
e quatro do deputado Rogé-
rio Correia (PT), relator da
( l'l. São os seguintes os re-
querimentos:

Do deputado Marco
(PPS), convocando os

i. ftados Castelar de Carva-
e Gumercindo Ribeiro

\eti, de Montes Claros; o
ereador José Djalme, de

I,rnuaria, citado pelo agente X-
9 na CPI do Narcotráfico da
Câmara dos Deputados; soli-
citando à CPI do Narcotráfico
da Câmara dos Deputados
cópia do dossiê entregue pelo
governador do Rio de Janei-
ro, Anthony Garotinho, con-
tendo o mapeamento do trá-
fico de drogas naquele Esta-
do com suas respectivas rami-
ficações pelo País;

o Do deputado Rogério
Correia (PT), pedindo a que-
bra de sigilos bancário, fiscal,

Militar, Francisco Barbosa, foi
feito a portas fechadas a pe-
dido do depoente. Até as 20
horas, a reunião ainda não
havia terminado.

telefônico e a respectiva evo-
lução patrimonial do deputa-
do Arlen Santiago (PTB), do
empresário Paulo César San-
tiago, e do seu assessor de
apelido "Pinduca"; solicitan-
do ao Ministério Público a
cópia do processo por tráfico
de drogas contra Paulo César
Santiago; convocando o em-
presário Paulo César Santia-
go, seu assessor "Pinduca", o
deputado Arlen Santiago
(PTB), o agente X-9 de
codinome "Laércio"; o ex-pre-
feito de Montalvânia, Antô-
nio Pereira Luna, e seu filho
Raniel Pereira Luna; e tam-
bém o delegado aposentado,
Otacílio Teodoro de Lima

Participaram da reunião os deputados Marcelo Gonçaves
(PDT), que a presidiu; Paulo Piou (PFL); Rogério Correia
(PT); Carlos Pimenta (PSDB); José Henrique (PMDB);
Marco Régis (PPS); Sargento Rodrigues (PL); Antônio
Andrade (PMDB); Agostinho da Silveira IPL); José Braga
(PDT); Ambrósio Pinto (PTB), e Olinto Godinho (PTB).

Fundações tinham infra-
estrutura precária	

Marcelo Metzker

Requerimentos definem
próximos convocados



Na manhã de ontem, deputados mantiveram dois vetos e rejeitaram
outros dois
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CPI da Assembléia de Minas j -a tinha
denúncias contra empresário e deputado

Plenário da Assembléia rejeita veto ao
Código de Defesa do Contribuinte Reunião

•.xtraordinória
O presidente da CPI do

Narcotráfico, deputado Mar-
celo Gonçalves (PDT), confir-
mou ontem, em entrevista
coletiva, que a Comissão de
Minas já tinha denúncias con-
tra o empresário Paulo César
Santiago e o deputado Arlen
Santiago (PTB), desde de-
zembro do ano passado.
"Mas eram denúncias vagas
e anônimas" afirmou. Ainda
assim, a CPI adotou o mes-
mo procedimento que está
sendo adotado para as de-
mais denúncias, encaminhan-
do-as para a Polícia Federal e
Ministério Público, para apu-
rar as informações.

Os deputados, que acom-
panharam o depoimento da
testemunha no Rio de Janei-
ro, na última quarta-feira,
comentaram que o relato do
depoente só acrescentou, às
informações que a CPI já de-
tinha, o dado sobre o possí-
vel envolvimento do empre-
sário e do deputado com o
traficante Fernandinho Beira-
Mar, em processos de lava-

Rodrigo Dias

-
-

-

Representantes de diversos entidades e instituições estão participando
dos preparativos do evento

gem de dinheiro. Questionados
sobre o fato de a CPI de Minas
não ter avançado nessas inves-
tigações, agora reveladas pela
CPI da Câmara Federal, o de-
putado Sargento Rodrigues (PL)
esclareceu que, sem informa-
ções seguras e o depoimento
consistente de uma testemu-
nha, a CPI não poderia avan-
çar nessas denúncias.

"Além disso, comentou o
deputado, os pedidos que fi-
zemos para quebra de sigilo
bancário e telefônico do em-
presário Paulo César Santia-
go, por exemplo, até hoje não
foram liberados". O presi-
dente da CPI, deputado Mar-
celo Gonçalves (PDT), confir-
mou as dificuldades, mas adi-
antou que, desde ontem, um
funcionário do Banco Central
estará à disposição da Comis-
são para agilizar o atendimen-
to desses pedidos.

O deputado Rogério Cor-
reia (PT) confirmou ainda
que, à tarde, apresentaria re-
querimentos à CPI do Nar-
cotráfico, solicitando à Justi-

Está prevista para o final
do mês de maio a realização
do Ciclo de Debates sobre
Transgênicos, a ser promovi-
do pela Assembléia. Com o
objetivo de definir os temas
principais e os nomes dos ex-
positores e debatedores,
aconteceu, ontem, reunião
com representantes de vári-
as entidades ligadas ao tema.
O coordenador foi o deputa-
do Edson Rezende (PSB). Os
aspectos econômico, ético,
agrário, legal, de saúde pú-
blica, de meio ambiente e da
pesquisa foram definidos
como os principais pontos a
serem abordados pelo Ciclo.

Entre os participantes es-

ça carioca a liberação da tes-
temunha, identificada como
Laércio, para prestar depoimen-
to em Minas; além do empresá-
rio Paulo César Santiago, do de-
putado Arlen Santiago, do de-
legado de Montes Claros,
Castelar, e de uma quinta teste-
munha, identificada como
"Pinduca". A CPI pedirá tam-
bém, segundo o deputado, a
quebra do sigilo bancário, tele-
fônico e fiscal e da evolução
patrimonial do empresário nos
últimos 10 anos.

O deputado Sargento
Rodrigues confirmou ainda,
durante a entrevista, a existên-
cia de denúncias contra mais
dois deputados estaduais.
"São denúncias, da mesma for-
ma, vagas disse ele e, por isso,
não vamos divulgá-las. Mas já
as encaminhamos para o Mi-
nistério Público e para a Polí-
cia Federal. Se houver consis-
tência nas informações e o
testemunho de uma pessoa,
não vamos deixar de
aprofundar nossas investiga-
ções" disse ele.

tavam presentes representan-
tes das seguintes entidades:
Universidade Federal de Mi-
nas Gerais (UFMG); Institu-
to Mineiro de Gestão
Ambiental (Igam); Secretaria
do Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável
(Semad); Empresa de Assis-
tência Técnica e Extensão Ru-
ral (Emater); Associação Mi-
neira de Defesa do Ambien-
te (Amda); Associação Mi-
neira de Nutrição; Associa-
ção Mineira de Supermerca-
dos; Movimento dos Sem
Terra (MST); ONG Am-
bientalista e Secretarias da
Agricultura, de Ciência e
Tecnologia e da Saúde.

O contribuinte mineiro
terá seu Código de Defesa
contendo normas que lhe fa-
cilitem o acesso e garantam
maior proteção e defesa jun-
to ao fisco estadual. A ins-
tituição do novo Código
será possível com a rejeição
do veto total do governa-
dor do Estado à Proposição
de Lei 14.325, na Reunião
Extraordinária da manhã de
ontem, por 49 votos favo-
ráveis à rejeição e seis vo-
tos pela manutenção do
veto. Os deputados rejeita-
ram, ainda, por 39 votos a
15, todos os dispositivos em
destaque (votação em sepa-
rado). Foram destacados: o
parágrafo 1° do artigo 16;

Na mesma reunião, os
deputados mantiveram os
vetos do governador a duas
proposições de leis, sendo um
veto total e um veto parcial.
Acesso a presídios - Por 22
votos a favor do veto e 37
contrários (seriam necessári-
os 39 vetos para a rejeição),
foi mantido o veto total do
governador do Estado à Pro-
posição de Lei 14.311, que
dispõe sobre o livre acesso de
autoridades aos estabeleci-
mentos policiais e carcerários

Ainda na Reunião Extra-
ordinária da manhã de on-
tem, por 44 votos a sete, foi
rejeitado o veto total à Pro-
posição de Lei 14.274, que
dispõe sobre o fornecimen-
to de informações para a
defesa de direitos e o escla-
recimento de situações na
administração pública, no
prazo de 15 dias da solici-

artigo 17; os incisos III e IV
do artigo 21, o inciso VI do
artigo 22 e a seção VI.

Considerado como uma
das matérias mais polêmicas
do ano passado, o projeto
de autoria do líder do PFL,
deputado Sebastião Navarro
Vieira, mobilizou tribu-
taristas e juristas e foi alvo
de muita discussão, uma vez
que despertou o interesse da
classe empresarial do Esta-
do. O governador vetou a
proposição alegando, nas
razões do veto, que a pro-
posição está em desacordo
com a Constituição do Esta-
do, no capítulo que trata do
Direito Tributário, conside-
rado como matéria de com-

do Estado. Nas razões do
veto, o governador alegou
que a implantação da propo-
sição conflitaria com lei fede-
ral, inclusive com o Estatuto
da Advocacia, que já dispõe
sobre o livre acesso aos esta-
belecimentos carcerários, as-
sim como enumera as autori-
dades com direito de estar
com o preso.
Crédito suplementar - Por
33 votos a favor e 14 votos
contrários, também foi man-
tido o veto parcial do go-

tação. Nas razões do veto, o
governador considerou o pra-
zo exíguo e insuficiente para
o correto cumprimento dos
pedidos de informações, por
motivos técnicos.

A proposição é oriunda
do Projeto de Lei 354/99, do
deputado Anderson Adauto
(PMDB), e em seu artigo 10
obriga o Poder Público a for-

petência exclusiva do Poder
Executivo. A proposição
será enviada ao governador
para promulgação e, a se-
guir, transformada em lei.

vernador do Estado à Pro-
posição de Lei 14.333, que
fixa as despesas do Orça-
mento Fiscal do Estado e do
Orçamento de Investimento
das Empresas Controladas
pelo Estado para o exercício
de 2000. O chefe do Execu-
tivo vetou o artigo 100 da
proposição, que autoriza a
Assembléia Legislativa a
abrir crédito suplementar ao
seu orçamento, até o limite
de 10%, por deliberação da
Mesa do Legislativo.

necer a qualquer pessoa infor-
mações de seu interesse par-
ticular ou de interesse coletivo
em geral, para a defesa de direi-
tos e o esclarecimento de situa-
ções. O desrespeito ao prazo de
15 dias, contados da data do
pedido, para o fornecimento
das informações, implica res-
ponsabilização do agente públi-
co incumbido de fazê-lo.

Reunião define temas de Ciclo de Debates
sobre transgênicos

Mantidos os vetos a duas proposições

Rejeitado veto a fornecimento de informações

Alair Vieira

Promulgação
De acordo com o

artigo 222 do
Regimento Interno, se

o veto é rejeitado pelo
Plenário a proposição

de lei é enviada ao
governador do Estado

para promulgação.
Se, dentro de 48

horas, a proposição
de lei não for

promulgada, o
presidente da
Assembléia a
promulgará.



Alair Vieira

Depuraoos conversam no Reunião Ordinário de ontem à tarde
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Requerimentos deferidos em Plenário
Reunião Ordinária Foram deferidos, na

Reunião Ordinária de
ontem, os seguintes re-
querimentos:

• do deputado Rogério
Correia (PT), solicitando a
retirada de tramitação do
Projeto de Lei (PL) 794/
2000, de sua autoria, que
declara de utilidade públi-
ca a Cooperativa In-
terdisciplinar de Prestação
de Serviços ao Adolescen-
te Especial - Diadia, com
sede em Belo Horizonte;

• do deputado Alberto
Pinto Coelho (PPB), soli-
citando que sejam enca-
minhados à Comissão se-
guinte, por perda de pra-
zo da Comissão de Justi-
ça, os PLs 839 e 840/
2000. Ambos os projetos

Foram aprovados os se-
guintes requerimentos:

• da deputada Elbe
Brandão (PSDB), solicitan-
do regime de urgência para
o PL 29/99. O Projeto alte-
ra a Lei 11.085, de 30 de
abril de 1993, que cria o
Fundo Somma (amplia o
prazo de amortização da
dívida e reduz a taxa de
juros dos financiamentos
concedidos com recursos do
Fundo Somma);

• do deputado Alberto
Pinto Coelho, solicitando in-
clusão em Ordem do Dia do
PL 786/2000, por perda de
prazo na Comissão de Fis-
calização Financeira. O pro-
jeto é de autoria do gover-
nador e autoriza o Estado a
contratar colaboração fi-
nanceira para o fim que
menciona e dá outras pro-
vidências (trata de finan-

são de autoria do gover-
nador e tramitam na As-
sembléia em regime de ur-
gência. O PL 839/2000
dá a denominação de
Cesário Nunes dos San-
tos à unidade da rede es-

ciamento para implemen-
tação do Projeto de Pro-
teção da Mata Atlântica
em Minas Gerais -
Promata/MG);

do deputado Irani Bar-
bosa (PSD), solicitando con-
vocação da secretária de Es-
tado da Justiça, Ângela
Pace, para prestar esclareci-
mentos em Plenário sobre
morte de preso na Peniten-
ciária de Ribeirão das Neves
(o requerimento foi aprova-
do com a emenda n° 1);

o do deputado João Ba-
tista de Oliveira (PDT), soli-
citando seja encaminhado
ao presidente do Banco do
Nordeste ofício solicitando
informações sobre o proto-
colo a ser firmado entre o
Banco, a Secretaria de Esta-
do do Meio Ambiente e a
Fundação Estadual do Meio
Ambiente (Feam).

tadual de ensino em Cô-
nego Marinho. O PL 840/
2000 dá a denominação
de Padre João Vieira da
Fonsêca à escola da rede
estadual de ensino em
Boa Esperança.

Comunicações lidas

Foram lidas, tam-
bém na reunião de
ontem, comunica-
ções do deputado
Marco Régis, líder
do PPS, informando
que abre mão da
vaga do PPS na CPI
do Fundo Somma,
em favor do PSD; e
do deputado Djalma
Diniz, líder do PSD,
indicando os depu-
tados João Paulo e
Irani Barbosa como
membros efetivo e
suplente, respectiva-
mente, na referida
Comissão.

José Rainha
A deputada Maria Tereza Lara
(P1) prestou apoio a José

Rainha, um dos
dirigentes do
Movimento dos
Trabalhadores
Rurais Sem Terra
MST). Ela

lembrou que no
próximo dia 3 de

abril, no Espírito Santo, deve
acontecer o novo julgamento de
Rainha. A deputada informou
que em dezembro do ano
passado foi lançado o manifesto
"Justiça para José Rainha",
apoiado por personalidades. A
parlamentar lembrou a trajetória
do julgamento do dirigente do
MST, que foi condenado a 26
anos e 6 meses de prisão,
acusado do assassinato de um
policial e de um fazendeiro.
Maria Tereza Lara ressaltou que
existem provas de que ele é
inocente. A deputada falou que,
como integrante da Comissão de
Direitos Humanos, está
acompanhando o processo
contra José Rainha e salientou
que, se ele for novamente
condenado, a Comissão
compartilhará da opinião da
Anistia Internacional e irá
considerá-lo prisioneiro de
consciência.

Professores
O deputado Antônio Carlos
Andrada (PSDB) criticou a

atitude do

I

overno do
Estado ao propor

demissão dos
professores da
rede pública. O
acordo propõe às
prefeituras que
o, professores

sejam contratados pelos
próprios municípios. O
deputado classificou a atitude
como "imoral e indecente" e
disse que "o Estado está
alugando seus educadores".
Antônio Carlos Andrada disse
que pediu esclarecimentos ao
secretário da Educação, Murílio
Hingel e que ele aceitou o convite
para participar da próxima reunião
da Comissão de Educação. O
deputado falou também sobre as
obras da Companhia de Distritos
Industriais (CDI) em Barbacena. De
acordo com o parlamentar, a
Companhia estaria fazendo obras
em um terreno que não pertence à
Prefeitura da cidade e se negou a
fornecer documentação à Comissão
de Transportes, Comunicação e
Obras Públicas da Assembléia. O
deputado alegou que a CDI estaria
usando o dinheiro público para
promoção política. Antônio

Carlos Andrada também falou
sobre o ofício do presidente
Anderson Adauto (PMDB)
divulgando a programação para
comemoração dos 500 anos e
considerou louvável a iniciativa.
A programação prevê também a
inauguração de sinais da TV
Assembléia em 19 cidades, o
que ele considerou um
desrespeito à oposição porque o
documento não divulga a lista
das cidades. "A TVA é um
veículo para todos os partidos,
tendo eles os mesmos direitos de
acesso", disse. O parlamentar
solicitou a explicação do fato.

Segurança pública
O deputado João Leite (PSDB)
comentou o episódio da morte de9 quatro adolescentes

em Contagem e
disse que a
criminalidade na
Região
Metropolitana de
Belo Horizonte está
aumentando. Ele

ressaltou que o número de policiais
não atende a demanda da cidade e
que falta uma política de segurança
pública no Estado. O parlamentar
criticou o sistema carcerário e disse
que já procurou o juiz da Vara de
Execução Penal, Cássio Salomé, para
denunciar atentados contra os
presos. De acordo com o deputado,
a Comissão recebeu denúncia de
uma família que esperou 90 dias
para ter notícia da morte de um
parente. João Leite criticou ainda a
promoção dos delegados Jair Hélio
da Silva e Hilário Alves Teixeira,
publicada no "Minas Gerais" de
ontem, e disse que ambos estiveram
envolvidos em denúncias apuradas
pela CPI da Carteira de Habilitação.
Em aparte, o deputado Durval
Ângelo (PT) apoiou a fala de João
Leite e criticou também o
corporativismo dentro das polícias.
Também em aparte, o deputado
Carlos Pimenta (PSDB) defendeu
uma atitude mais efetiva do Estado
com relação ao problema da
segurança pública. O deputado
Sargento Rodrigues (PL) também
apoiou o discurso e cobrou a
nomeação de policiais que foram
aprovados em concurso.

Rotary
O deputado Márcio Cunha (PMDB)
homenageou o Rotary Clube

lembrando os
trabalhos
comunitários da
entidade. Ele
cumprimentou o
presidente do
Rotary da
Unidade Padre
Eustáquio, da

qual ele faz parte e também
elogiou o trabalho da secretária
da Educação de Contagem,
Lenice Fonseca Nahas. Ele disse
que o Rotary estará em uma
creche em Ibirité nos próximos
dias para inaugurar obras e que
US$ 27 mil foram arrecadados
pela instituição para investir em
obras sociais. O parlamentar
elogiou o trabalho do presidente
Hipólito Ferreira e ressaltou a
atuação do clube nacional e
internacional na política de
desenvolvimento social.

Imprensa
O deputado Irani Barbosa (PSD)
contestou informações publicadas

ontem na coluna
da jornalista
Bertha
Maakaroun, do
"Estado de
Minas". Na
coluna, a

•	jornalista informa
que o vereador

Alexandre Gomes (PSDB), da
Câmara Municipal de Belo
Horizonte, solicitou à
Corregedoria da Assembléia
providências contra o deputado e
que ele acusou o vereador de
"ladrão" por ter, junto com o
prefeito Célio de Castro,
negociado a dívida da Unimed
com o INSS. O vereador chamou o
deputado de "destemperado e
mentiroso", segundo a jornalista.
Outra matéria, também
contestada pelo deputado, afirma
que o corregedor da Alemg,
deputado Antônio Júlio (PMDB),
já teria recebido representações
contra Irani Barbosa da
Associação Médica e da bancada
do PSB. Segundo Irani, a
jornalista deveria ter publicado os
dados que ele apresentou para
provar suas denúncias. Ele disse
que a mídia protege o prefeito
Célio de Castro. O deputado
também acusou a deputada Elaine
Matozinhos (PSB) de ter sido
beneficiada pela PBH num negócio
com uni terreno. Ele ainda
comentou o assassinato dos jovens
em Contagem e pediu ao
governador atenção especial para
aparelhar a PMMG. O deputado
disse também que ao invés de
proteger o cidadão, a PM se ocupa
com o trânsito, infernizando a
vida dos motoristas e
perseguindo os "perueiros", que
só querem trabalhar. Segundo
Irani, existe um "conluio" entre a
PMMG, a BHTrans e as empresas
de ônibus. Em aparte, o deputado
Agostinho Silveira (PL) prestou
seu apoio e solidariedade aos
familiares das crianças mortas em
Contagem e solicitou o aumento
do número de policiais na cidade.

Requerimentos aprovados



Marcelo Metzker

Jarbos Passarinho estava acompanhado do ex-senador Muh/o Badaró

AI INFORMA j'sexta-feira - 10

Jarbas 1 Passarinho nao vê mais
Entrevista coletiva espaço para o militarismo

O ex-senador, ex-ministro
e presidente da Fundação
Milton Campos, Jarbas Pas-
,sarinho, em entrevista cole-
tiva na Assembléia na tarde

de ontem, avaliou o atual ce-
nário político nacional como
o período das alianças que,
segundo ele, apesar de serem
necessárias, tiram a identida-
de do governo.

Militar reformado, o ex-
senador, convidado por
Fernando Henrique Cardoso
para compor o Conselho da
República - que se reúne nos
casos de estado de guerra,
calamidade pública e estado
de sítio - destacou o mérito
do Exército em "salvar o País
da comunização". Porém, res-
saltou que hoje, mesmo con-
siderando a atual crise por
que passa o País e a violência
que o assola, não há mais es-

paço nem possibilidades para
o militarismo ou para golpes
de Estado.

Perguntado sobre sua opi-
nião acerca da relação do go-
vernador Itamar Franco com
o presidente Fernando
Henrique, Jarbas Passarinho
respondeu que "ninguém es-
capa de seu contestador den-
tro de sua área".

Finalizando a entrevista, e
respondendo a questões sobre
a ditadura militar, ele disse que
o regime foi autoritário e não
totalitário, e que não se pode
julgar a história pelo modelo
de hoje, devendo-se conside-
rar os fatos nas respectivas
épocas em que ocorreram.

9 horas	 Ipatinga, Chico Ferramenta (Sala de Impren-
• Reunião de Debates (Plenário)

	 sa) - assunto: denúncias apresentadas por
15 horas	 presidentes de partidos políticos de Ipatingo,
• Entrevista coletiva do prefeito de

	contra sua administração

7h30 - Telecurso 2000
7h45 - Repórter Assembléia (reprise)
8h15 - Horário reservado à Câmara
Municipal de Belo Horizonte
9h15 - Plenário (AO VIVO) - Reunião
Ordinária de debates
12h30 - Repórter Assembléia (reprise)
13h - Telecurso 2000
13h15 - Assembléia Debate (reprise)
- Em discussão a relação comercial entre
os países do Mercosul
14h20 - Debate Público (reprise) -
Responsabilidade Civil dos Agentes de
Viagem e a Profissionalização do Turismo
18h - Horário reservado á Câmara
Municipal de Belo Horizonte
19h - Procon Assembléia
19h30 - Repórter Assembléia (1°
edição) - Noticiário do que acontece na

Assembléia e a repercussão dos plincipais
fatos políticos do estado
20h - Pinga-Fogo - Pronunciamento dos
deputados na Tribuna do Plenário
21h30 - Teatro Assembléia - O projeto Zás
apresenta o Show com o cantor Tadeu Franco,
quando apresenta um repertório de grandes
sucessos da MPB e composições próprias
22h20 - Repórter Assembléia Especial -
Resumo dos principais noticiários da semana
0h20 - Comissões (compacto) - CPI do
Sistema Financeiro ouve ' o Dr. José Afonso
Bicalho Beltrão da Silva, ex-presidente do
BEMGE e do CREDIREAL
2h - Encerramento

• Essa grade está sujeita a alterações


