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Fiscalização Financei
ra e Orçamentária 

Febre amarela 
A Coordenação de 

Saúde e Assistência vai 
promover uma nova 

campanha de vacina-
ção contra a febre 

amarela, mas apenas 
para aqueles servido
res (e seus dependen-

tes) que não foram 
vacinados na campa
nha do ano passado, 

ou que já se vacinaram 
há mais de oito anos. É 

necessário, contudo, 
que os servidores 

contactem o setor pelo 
ramal 7855, para que 

seja feito um 
agendamento da 

vacinação, que 
acontecerá sempre às 
quintas-feiras, durante 
seis semanas consecu
tivas, sendo vacinadas 

50 pessoas de cada 
vez. A primeira etapa 
acontece já amanhã. 

missão de Fiscalização aprecia 
pareceres a diversos projetos 

A Comissão de Fiscaliza
ção Financeira e Orçamentá
ria reuniu-se ontem e apre
ciou pareceres a diversos 
projetos. Foi aprovado pa
recer favorável apresentado 
pelo deputado Eduardo 
Herrneto (PFL) ao Projeto 
de Lei 513/99, dos deputa
dos João Paulo (PSD), Elaine 
Matozinhos (PSB) e Dalmo 
Ribeiro Silva (PSD), que tra-

ta da fiscalização de 
envazilharnento, comer
cialização e distribuição de 
Gás Liquefeito de Petróleo 
(GLP). O projeto concede ao 
lpern/MG (Instituto de Pe
sos e Medidas do Estado de 
Minas Gerais) a competência 
para fiscalizar as atividades, 
corno as condições de segu
rança dos veículos e equipa
mentos de transporte do 

Escola oferece programa de cursos para 
gabinetes 
Encerram-se hoje as inscrições, na Escola do Legislativo, 
para os novos cursos- módulos 11, 111 e IV- que estão sendo 
oferecidos dentro do Programa de Capacitação de 
Servidores de Gabinetes Parlamentares. Cada curso tem seu 
público-alvo já definido, de acordo com o conteúdo 
programático. São, ao todo, cinco módulos distintos: I -
"Desenvolvimento e Integração das Atividades no Gabinete 
Parlamentar" ; 11- ''l\tender com Qualidade"; 111 -
''Gerenciar com Qualidade"; IV- "Secretariar com 
Qualidade" e ainda o módulo "Construindo Rumos 
Estratégicos". 
As inscrições para os módulos 11, 111 e IV devem ser efetuadas 
mediante indicação formal (por escrito) feita pelo deputado. 
As datas das aulas variam de acordo com as turmas e o 
curso. A programação completo dos cursos foi publicada no 
Boletim da Secretaria da última segunda-feira. 
O módulo 11 é dirigido às secretárias e atendentes de 
gabinetes; o 111 aos chefes de gabinete e responsáveis pelos 
serviços administrativos; e o módulo IV é dirigido também às 
secretárias de gabinete. Em cada um desses módulos serão 
oferecidos 25 vogas por turma, preenchidos de acordo com 
o ordem de inscrição. 
O módulo "Construindo Rumos Estratégicos" é destinado 
a toda o equipe de profissionais que atuam no gabinete 
parlamentar, e as datas de treinamento serão agendadas 
também na Coordenação de Ensino do Escola, até o 
próximo dia 2 de março. Os gabinetes interessados neste 
treinamento devem contador a Escola o mais rápido 
possível, por meio do ramal 791 O. 

GLP; condições de seguran
ça dos botijões, do arma
zenamento e comercialização 
nos postos fixos de venda, 
entre outros aspectos. O PL 
512/99, que está sendo anali
sado em 1 o turno, está pron
to para ir a discussão e vota
ção no Plenário. 

Leia mais sobre a Comis
são de Fiscalização às pági
nas 2, 3 e 4. 

CPI das Barragens 
O ex-diretor de Recursos 
Hídricos e Meio Ambiente 
da Copasa, Pedro Paulo 
dos Santos, negou, ontem, 
que tenha havido 
irregularidades na 
construção de pequenas 
barragens na região 
afetada pela seca em 
Minas Gerais, no Norte de 
Minas e Vales do 
Jequitinhonha e do Mucuri. 
O ex-diretor afirmou que 
não houve 
superfaturamento de 
material, que os problemas 
de execução foram 
detectados e corrigidos e 
que, a partir de janeiro de 
1999, cabe à Coposa 
verificar se há problemas e 
exigir das construtoras que 
façam os reparos, 
responsabilidade delas no 
prazo de cinco anos após a 
conclusão das obras. Ele foi 
ouvido pela Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI) formada para apurar 
a malversação de recursos 
na construção de pequenos 
barramentos. 
Leia mais à página 7 
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Projeto sobre fiscalização de gás 
tem parecer favorável 

A Com: • 8o de Fiscali
zação Fina~· . . -a e Orça
mentária apn, · ,•.1, ontem, 
parecer favor~ , .'1 do de
putado Eduardo ~ ' , meto 
(PFL) ao PL 513/9 dos 
deputados João ·i o 
(PSD), Elaine Matoz1c .()S 

(PSB) e Dalmo Ribeiro :::. _.
va (PSD), que trata da fis
calização de envazilha
mento, comercialização e 
distribuição de Gás Lique
feito de Petróleo (GLP). O 
projeto concede ao Ipem/ 
MG (Instituto de Pesos e 
Medidas do Estado de Mi
nas Gerais) a competência 
para fiscalizar as ativida
des, como as condições de 
segurança dos veículos e 
equipamentos de transpor
te do GLP; condições de 
segurança dos botijões, 
do armazenamento e 
comercialização nos pos
tos fixos de venda, entre 
outros aspectos. O PL 512/ 
99, que está sendo analisa
do em 1 o turno, está 
pronto para ir a discus
são e votação no Plenário. 

Justiça, que estabelece o 
critério de renda familiar 
"per capita" máxima de 
80% do salário mínimo 
como requisito para habi-

litar o candidato à isenção 
da taxa de inscrição. O PL 
353/99 será encaminhado 
ao Plenário, para discus
são e votação em 2° turno. 

Também foi aprovado 
parecer de 2° turno sobre 
o PL 353/99, do deputado 
Ermano Batista (PSDB), 
que dispõe sobre a isenção 
das taxas de inscrição nos 
processos seletivos das uni
versidades estaduais para 
o aluno egresso da rede pú
blica. O relator, deputado 
Mauro Lobo (PSDB), opi
nou pP: ~ aprovação do pro
} ~te• · , -' forma do vencido 
nt' ·:·- turno (da forma 
CLHl ll ' foi aprovado nessa 
fase). No 1" turno, foi apro
vado pelo Plenário o 
substitutivo n" 1, da Co
missão de Constituição e 

Entrada gratuita em estádios 
Foi aprovado o parecer 

de 1° turno favorável ao PL 
521/99, do deputado Antô
nio Júlio (PMDB), que esten
de a concessão de ingresso 
gratuito, em competição es
portiva realizada em estádio 
e praça de esportes de propri
edade do Estado, aos árbitros 
de futebol (altera a redação do 
artigo 2° da Lei 12.186/96). O 
relator foi o deputado Rogé
rio Correia (PT), que opinou 
pela aprovação com a emenda 
n" 1, apresentada pela Comis
são de Educação, Cultura, Ci
ência e Tecnologia. 

Agro vilas 
O deputado Eduardo 

Hermeto (PFL) opinou pela 
aprovação do PL 445/99, do 
deputado Edson Rezende 
(PSB), que dispõe sobre a 
implantação de agrovilas no 
Estado de Minas Gerais e 
dá outras providências, na 
forma do substitutivo n" 1 
apresentado pela Comissã~ 
de Política Agrope-cuária e 
Agroindustrial, e com as 
emendas no 8 e 9, apresen
tadas pelo relator, ficando 
prejudicadas as emendas n" 
1 a 7. A emenda n" 8 consi
dera como sistema 
associativo e solidário ape
nas a socir ·.! · .· .' cooperati
va, eliminz,: ; '-to o condomí
nio que fica impedido de 
realizar operações de crédi
to, o que não ocorre com a 
Cooperativa. A emenda no 
9 modifica a redação do ar
tigo 8°, excluindo, também, 

Deputado Antônio Júlio 

o condomínio. O emenda 
dispõe que após cinco_ anos 
de instalação da agrovtla, as 

· tebenfeitorias passam a 1n. 
grar o patrimônio da socl~: 
dade cooperativa respecJ 
va. O projeto está sen ° 
apreciado em 1" turno. 

Deputado Mouro lobo 
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Projeto dispõe sobre recursos 
do Fundese 

Ainda em 2° turno, foi 
aprovado o parecer favorá
vel ao PL 482199, do depu
tado Eduardo Hermeto 
(PFL), que destina recursos 
do Fundo de Fomento e De
senvolvimento Socioe
conômico do Estado de Mi
nas Gerais (Fundese) para o 
Programa Estadual de Cré
dito Popular (altera os ar
tigos 3 e 4 da Lei 11.396 I 
94). O relator, deputado 
Mauro Lobo, (PSDB) opi
nou pela aprovação com a 
emenda n° 1, apresentada 
pela Comissão de Consti
tuição e Justiça. 

Em 2° turno, foram apro
vados, ainda, pareceres so
bre as seguintes proposições: 

• PL 52199, do deputa
do Sebastião Navarro Vieira 
(PFL), que autoriza o Esta
do a doar ao município de 
Conceição da Aparecida o 
imóvel que especifica (terre
no de 6.296,7 m 2 e 
benfeitorias destinado ao 
funcionamento da Escola 
Municipal Tiradentes). O 
relator, deputado Mauro 
Lobo (PSDB), opinou pela 

' aprovação na forma do 
substitutivo n" 1, que 
apresentou; 

• PL 258199, do deputa
do Antônio Júlio (PMDB), 
que autoriza o Executivo a 
doar ao município de Pará 
de Minas o imóvel que espe
cifica. O parecer, do depu
tado Rogério Correia (PT), 
apresenta a emenda n" 1, 
que substitui o termo "doar" 
por "reverter"; 

• PL 536/99, do deputa
do Jorge Eduardo de Olivei
ra (PMDB), que autoriza a 
Universidade do Estado de 
Minas Gerais (U emg) a re-

ceber a Escola Superior de 
Agronomia e Ciências de 
Machado como unidade as
sociada. O relator foi o de
putado Márcio Cunha 
(PMDB), que opinou pela 
aprovação do projeto na for
ma do substitutivo n" 1, da 
Comissão de Constituição e 
Justiça. O deputado Mauro 
Lobo (PSDB) destacou que 
não há uma definição polí
tica e estratégica da Uemg, 
e manifestou receio pela cri
ação de uma falsa expecta-

tiva de que a unidade seja 
absorvida pela Uemg, prin
cipalmente em jovens que 
querem fazer o 3" grau e 
não têm condições para 
isso. O deputado Márcio 
Cunha disse que a associa
ção deve ser entendida 
como uma cooperação téc
nica e didática, e lembrou a 
proposta de se formar uma 
comissão na Assembléia 
para acompanhar de forma 
mais objetiva a concre
tização da Uemg. 

Adiamento de votação 
Foi adiada a discussão 

e votação de cinco parece
res, ou porque os relatores 
pediram o prazo regimen
tal para emitir o relatório 
ou porque outros deputa
dos pediram vista do pare
cer (prazo para examinar). 

O deputado Rêmolo 
Aloise (PFL) pediu vista do 
parecer de 2" turno sobre 
o Projeto de Lei Comple
mentar (PLC) 11199, do 
deputado Mauro Lobo 
(PSDB), que garante ao 
servidor público civil opa
gamento de férias regula
mentares não gozadas, in-

Deputado Rogério Correio 

clusive o terço constitucio
nal, no caso de exonera
ção, demissão, licença 
para tratar de interesse 
particular e de colocação à 
disposição, sem ônus para 
o órgão de origem (acres
centa parágrafo ao artigo 
152 da Lei 869 I 52, que dis
põe sobre o Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis 
do Estado de Minas Gerais). 
O parecer, que ainda não foi 
votado, foi apresentado pelo 
deputado Eduardo Hermeto 
(PFL), que opinou pela 
aprovação do projeto na for
ma do vencido no 1 o turno. 

Deputado Márcio Cunha 

Fiscalização 
Financeira e 

Orçamentária 

õ 
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Deputados pedetn prazo para 
apresentar parecer 

O deputado Eduardo 
Hermeto (PFL) pediu vista 
do parecer sobre o PL 467 I 
99, do deputado Ronaldo 
Canabrava (PMDB), que cria 

mação de Condutores de Ve
ículos nos currículos do ensi
no médio. 

mental para emitir parecer 
sobre o PL 596199, dos de· 
putados Anderson Adauto 
(PMDB) e Sargento Ro· 
drigues (PL), que autoriza 0 

Executivo a doar à Ação Fe· 
minina de Assistência Soei· 
al do Quarto Batalhão d~ 
Polícia Militar (Afas - 4 
BPM) o imóvel que espe~i· 
fica. A área a ser doada e a 
parte remanescente de ull' 
terreno com 501.487 m2

, no i 

Alto do Cachimbo, no mu· 
nicípio de Uberaba, send~ 
preservadas a área do ~ 
BPM, a de casas funcionalS, 
a área destinada à constru: 
ção da sede própria da.~ 
Companhia de Polícia Mlh-

o Programa Estadual de In
centivo à Arrecadação (Peia) 
e dá outras providências. O 
relator é o deputado Rêmolo 
Aloise (PFL), que opinou pela 
aprovação do projeto na for
ma do vencido no 1 o turno. 
Também o deputado Eduar
do Hermeto (PFL) emitiu 
parecer - ainda não discuti
do ou votado - pela rejeição 
do PL 227199, do deputado 
Durval Ângelo (PT), que dis
põe sobre o pagamento de 
obrigações de pequeno valor 
devido pela Fazenda Estadu
al. A discussão do parecer foi 
adiada porque o deputado 
Rogério Correia (PT) pediu 
vista da proposição. Também 
como relator, Hermeto pediu 
o prazo regimental para emi
tir parecer sobre o PL 487 I 
99, do deputado Agostinho 
Silveira (PL), que determina 
a inclusão da disciplina For-

Deputado Eduardo Hermeto 

O deputado Rogério Cor
reia (PT) pediu o prazo regi-

·o tar Florestal e à construça 
de um campo de futebol. 

Participaram da reunião os deputados Márcio Cunha 
!PMDB) - presidente da Comissão; Mauro Lobo (PSDBl 
- vice-presidente; Eduardo Herrneto !PFLl;. Rêmolo ,' .. ·: u 

·,.:AJoi~e ~ (PrL); Rogério ;corréla .• (PTl;João.Paulo tPSD); :e ·,t~ l 

~(~~.~,~:ft~ta~~~~;~~u:~~~;~.~I~;tll~i!I}i;\{;;~trj·?~·:t~Hu .. ~;_·,~, -Y ;-~p;r.:~t~:·1;;im;~ri~~2:\ 
Comissão quer debater demissões na Acesita 

A Comissão do Trabalho, 
da Previdência e da Ação So
cial aprovou ontem 14 proje
tos, todos declarando de uti
lidade pública entidades di
versas. Durante a reunião foi 
aprovado requerimento do 
deputado Ivo José (PT), soli
citando realização de audiên
cia pública para discutir as de
missões promovidas pela 
Companhia Siderúrgica Ace
sita S.A., na cidade de Timó
teo, bem como o descum
primento de acordos e da le
gislação trabalhista. O depu
tado Amilcar Martins (PSDB) 
ressaltou a importância da par
ticipação da Comissão na a pu-

ração das demissões. 
Também foram aprovados 

pareceres de redação final dos 
Projetos de Lei 600,654 e 6551 
99, todos eles declarando uti
lidade pública de entidades 
diversas. Logo após a reunião 
da Comissão foi realizada uma 
reunião informal com a comis
são representativa dos parti-

cipantes do Seminário LegiS' 
· 'tO lativo "Desemprego e D1Ie1 

ao Trabalho", realizado no a!\
0 

passado na Assembléia. AreU' 
nião contou com a presença 

d. e!' 
dos representantes das 1V 
sas entidades envolvidas coJll 
o seminário e foram avaliada' 

I •d 5 
diversas propostas debatl a 
no Seminário. 

Participaram da reunião os deputados Ivo José 
!PTI, presidente da Comissão, Amilcar Martins 
!PSDBl, Luiz Menezes IPPS) e Ronaldo 
Canabrava IPMDB}. 
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Comissão debate etiquetagem de produtos ;'':i~,;~~~;~:t~-tll~~i~~~~t~~;: 
A Comissão de Defesa do 

Consumidor realizou ontem 
uma audiência pública que de
bateu a etiquetagern dos pro
dutos farmacêuticos, de arti
gos de vestuário e calçados e 
de materiais de construção 
vendidos a varejo. O deputa
do João Paulo (PSD), presi
dente da Comissão, disse que 
a inexistência de etiquetas afi
xadas nos produtos expostos 
nas vitrines constrangem o 
cliente." As pessoas nem sem
pre têm tempo para pesquisar 
o valor de um produto, ou 
ficam acanhadas de pergun
tar", afirmou o deputado. 

A coordenadora jurídica 
da Câmara dos Dirigentes 
Lojistas, Maria Laura Santos, 
explicou que muitas vezes 
esta etiquetagern pode con
fundir o cliente e explicou 
sobre o sistema de códigos 
numéricos em que cada peça 
recebe um número e urna 
listagem com os respectivos 
valores e afixada ao lado. O 
presidente da CDL, Manuel 
Pereira Bernardes, também 
convidado, alertou sobre o 
custo do serviço de 
etiquetagern, que tende a ser 

Marcelo Melzker 

Mario Louro Santos, Manoel Bernordes e Luiz Márcio Horto Bretos 

repassado para o cliente, e 
disse que a leitura ótica de 
preços pode ser tão eficaz 
quanto a etiquetagern. 

A representante da Rede 
Farrna, Magui Regina Ribeiro 
Henrique, afirmou que as far
mácias deixam bem visíveis os 
preços dos produtos de per
fumaria que ficam expostos 
nas prateleiras. "Os remédios 
de tarja preta, que ficam atrás 
do balcão, realmente não têm 
seu preço na embalagem mas 
estes precisam de cuidadoso 
atendimento do balconista e 

só são vendidos com receita. 
Etiquetar os produtos é urna 
boa forma de melhorar o aten
dimento", disse Magui. 

O diretor da Associação do 
Comércio de Materiais de 
Construção de Minas Gerais 
(Acomac), Luiz Márcio Hor
ta Bretas, concordou com a 
importância de todos os pro
dutos oferecidos aos consu
midores serem etiquetados e 
afirmou que a maioria das 
casas de construção têm to
dos os preços afixados nos 
produtos expostos. 

Requerimentos aprovados 
A Comissão aprovou três 

requerimentos. O primeiro, 
do deputado Bené Guedes 
(PDT), convida para urna au
diência pública o superinten
dente da Caixa Econômica Fe
deral, representante do bancos 
ltaú e Bradesco, o presidente 
da CDL e o representante da 
Comissão de Defesa do Con
sumidor da OAB/MG para 
debaterem inclusão do nome 
de mutuários do Sistema Fi
nanceiro da Habitação em atra
so com o pagamento de par
celas nos bancos de dados de 
maus pagadores. 

O segundo requerimento, 

do deputado João Paulo 
(PSD), solicita realização de 
audiência pública para discu
tir a fiscalização e funciona
mento das máquinas de 
vídeo-loteria, com a participa
ção de representantes da Lo
teria do Estado de Minas Ge
rais, da Câmara Municipal de 
Santos Durnont e do Juizado 
da Infância e da Juventude da 

ç:~nsam 

Capital. Também do deputa
do João Paulo foi aprovado 
requerimento que convoca 
reunião com a presença de re
presentantes da Secretaria de 
Estado da Fazenda, da 
Telemar, da Telemig Celular e 
da Embratel para discutir a 
forma de incidência do ICMS 
sobre os serviços prestados e 
lançados à conta de consumo. 

Estiveram presentes na reunião os deputados João 
Paulo (PSD), presidente da Comissão, Elaine Matozinhos 
(PSBl, Mauri Torres !PSDBl e Benê Guedes IPDn. 

Defesa do 
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Relatório pede criação de CPI 
Comissão Especial A Comissão Especial que 

estudou as operações de fi
nanciamento realizadas com 
recursos do Fundo Somma 
(Programa de Saneamento 
Ambiental, Organização e 
Modernização dos Municípi
os) aprovou, ontem, o relató
rio final, do deputado Rêmolo 
Aloise (PFL). O relatório re
comenda que seja instaurada 
uma Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) sobre o as
sunto. Embora os documen
tos apresentados tenham sido 
considerados insuficientes e o 
não comparecimento de con
vidados, de acordo com o 
relatório, tenha impossibili
tado o esclarecimento de 
dúvidas quanto aos proce
dimentos adotados nos pro
cessos licitatórios e na exe
cução das obras, os fatos 
que deram origem à Comis
são Especial foram conside
rados graves. 

O requerimento, do depu
tado Rêmolo Aloise (PFL), 
que deu origem à Comissão, 
foi aprovado em Plenário no 
dia 29 de setembro do ano 
passado. A Comissão se reu
niu pela primeira vez no dia 
27 de outubro, quando o de
putado Arlen Santiago (PTB) 
foi eleito presidente, o depu
tado Amilcar Martins (PSDB), 
vice-presidente, e o deputa
do Márcio Cunha (PMDB) foi 
designado relator. O relató
rio final foi redistribuído ao 
deputado Rêmolo Aloise. 

A Comissão Especial do 
Fundo Somma, ao longo dos 
90 dias de trabalho, solicitou 
documentações de 39 prefei
turas e convidou os secretá
rios de Fazenda e presiden
fes das comissões de licitação, 
à época do projeto, de 
Porteirinha, Araxá, Bar
bacena, Betim, Bocaiúva, 
Paraopeba, Ibiá, Frutal e São 
Sebastião do Paraíso. De 
acordo com o relatório final, 

Rodrlgo Dias 

Deputado Rêmolo Aloise lê o relatório final; ao lodo, os deputados Arlen 
Santiago, Ermono Batista e Eduardo Brandão 

apenas 11 municípios enca
minharam a documentação 
solicitada e somente dois 
enviaram a representação 
conforme solicitada. Os de
poimentos, segundo o re
latório, foram controverti
dos, sendo que algumas 
suspeitas foram levantadas 
quanto à lisura nos proce
dimentos de licitação e exe
cução das obras. 

O relatório final recomen
da, ainda, que sejam encami
nhadas cópias do mesmo para 

Jm:41~Htma 

a Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária da 
Assembléia e ao Tribunal de 
Contas do Estado. À Comis
são de Fiscalização Financei
ra e Orçamentária compete a 
fiscalização da aplicação dos 
recursos do Estado, bem 
como o acompanhamento da 
execução de políticas públicas; 
e é dever constitucional do 
Tribunal de Contas do Estado 
a fiscalização contábil, financei
ra e orçamentária em órgão de 
qualquer dos poderes. 

Estiveram presentes na reunião os deputados Arlen 
Santiago (PTB) -- presidente; Luiz Tadeu Leite (PMDB); 
Rêmolo. ~loi~e J~FLl; Erma no Batista ·(PS~Bl; ··Eduardo· 

>. Brand~o (PMDBI'e··Márcío cunha 'IPMDB). · 
; -_-._::··_.:_ .. -.- -· _:-- · ·. 

'""" ··' ,;;;-,,. ;-;-,;-, ;-... . .. .. . ;-.;-.-• • ;-•••• • • > •• - ••••••• -;-•••• -•• •••• ; ,;..;;-, ;, .;-. ;-..,; •••••••••• 
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1 Projeto Somma 
I O Projeto Somma foi criado por meio da Lei 11.085, de 30 de abril de 1993, 

I
. com o objetivo de dar apoio, sob a forma de financiamentos 

11 

reembolsáveis, a projetos de desenvolvimento institucional, saneamento 
básico e am~ient~l. infra-estrutura urbana e de expansão da capacida-

de de Investimento dos municípios. O programa foi concebido pelo 
1 governo de Minas Gerais com o subsídio do Banco Mundial para apoiar 

','''

1 os municípios mineiros, exigindo uma grande mudança de enfoque na 
gestão da administração municipal e na gerência dos serviços públicos. 

De acordo com o diretor de Operações e o gerente do Departamento de 
Infra-estrutura e Desenvolvimento Urbano do Banco de Desenvolvimento 

de Minas Gerais (BDMGl. Ricardo Ribeiro Tunes e Robson Napier, respecti
vamente, que prestaram esclarecimentos à Comissão Especial, o Som ma 
é considerado, pelo Banco Mundial, um programa exemplo de desenvol-

vimento municipal. Segundo o diretor de Operações foram investidos no 
fundo US$ 328 milhões, sendo 45% financiados pelo Banco Mundial, 30% 

pelo Estado e 25% pelos municípios. Ele informou que. deste valor, US$ 254 
milhões já foram aplicados em obras de saneamento, infra-estrutura 

urbana e desenvolvimento institucional. A primeira obra financiada por 

............ ........................ ~=-~.~~~~~.do Fundo ~~.~-~-~~~ .. =~=~~.~~~-~ .. =~ .. ~=t·í~.~-=~ .. ~~~=: ..... .J 



AL INFORMA /quarta-feira- 7 
.;.!,,--.;:;~:;~""=· _:,.;...,<.~~-:.. • .<:::...C-:.:<-: .... .;::<'-"<':W: •• '""'~"' '·~ ".;.:;:.,;.-.-,-,-.-,'· ,, ••• : ••• : •• ,; ··"'"'-.... :. .-. '"'"· , .... ,.,, .... . -~ . ú. 

Ex-diretor da Copasa nega 
irregularidades em barragens 

,~.--.7~~-i;·~.-;}·~f~~~ 
ÇPI das Barragens , 

~:::~~:~ : .. : .. :i~: .. ·:-::. "'' ·"· •' ,' .::: ... ·: ... : ...... ."::: .. ~:~;:~.-/ .......... :.( .... ':::·:>::;::.'.'/:':\d( 

O ex-diretor de Recursos 
Hídricos e Meio Ambiente da 
Copasa, Pedro Paulo dos San
tos, negou, ontem, que tenha 
havido irregularidades na 
construção de pequenas bar
ragens na região afetada pela 
seca em Minas Gerais, no 
Norte de Minas e Vales do 
Jequitinhonha e do Mucuri. O 
ex-diretor afirmou que não 
houve superfaturamento de 
material, que os problemas de 
execução foram detectados e 
corrigidos e que, a partir de 
janeiro de 1999, cabe à Copasa 
verificar se há problemas e 
exigir das construtoras que 
façam os reparos, responsa
bilidade delas no prazo de 
cinco anos após a conclusão 
das obras. Ele foi ouvido pela 
Comissão Parlamentar de In
quérito (CPI) formada para 
apurar a malversação de re
cursos na construção de pe
quenos barramentos. 

Pedro Paulo justificou a 
dispensa de licitação pela "ne
cessidade premente de cons
truir barragens para servir à 
população nas chuvas seguin
tes". Segundo ele, das 130 
barragens previstas, 70 estão 
sendo usadas de diversas for
mas pela população. O ex-di
retor disse, ainda, que a 
Copasa participou, a convite 
do Instituto Mineiro de Ges
tão das Águas (Igam), da 
Comissão que escolheu os lo
cais das barragens. Segundo 
ele, a coordenação geral do 
programa foi da Secretaria de 
Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral (Seplan); 
a coordenação executiva, do 
Igarn; e a Copasa foi respon
~ável pela elaboração de pro
jetos, execução das obras e 
análise da qualidade da água. 
. Ele disse, ainda, que o pro
jeto elaborado pelo Igam, -
utilizado corno cálculo inicial 
para levantamento de recur
sos - não levou em conta al
gumas ações, corno a 
mobilização e desmobilização 
do canteiro de obras, o trata-

mento de fundação para fa
zer as barragens, o projeto 
definitivo, a fiscalização e 
licenciamento ambiental. Por 
isso, explicou, o custo estima
do, que era de R$ 50 mil, che-

gou a até R$ 84 ou R$ 85 mil. 
Os recursos destinados ao pro
grama -R$ 6,6 milhões - foram 
suficientes, portanto, para cons
truir apenas 70 das 130 barragens 
previstas, explicou. 

Alair VIeira 

Pedro Poulo dos Sontos, ex-diretor do Coposo, e os deputados Biloc Pinto, 
Marcelo Gonçalves e Mario José Houeisen 

Deputada faz críticas a 
relatório da F JP 

A relatora da CPI, depu
tada Maria José Haueisen 
(PT), citou vários pontos de 
um relatório feito pela Fun
dação João Pinheiro, que 
apresenta irregularidades e 
falhas no processo de cons
trução das barragens, corno 
desperdício de material, fa
lhas de execução (vazamen
tos, incapacidade de reter a 
água, infiltrações), ausência 
de licenciamento ambiental, 
superfaturarnento, obras 
superdimensionadas, ausên
cia de condições para que as 
prefeituras assumam as atri
buições previstas em contra
to, subempreitadas e influên
cia política na definição dos 
locais. Ela citou uma barra-

gem feita em Araçuaí - um 
"paredão" feito em um local 
onde nem mesmo há água; a 
construção de uma barragem 
no quintal do irmão de um 
ex-prefeito de Francisco 
Badaró e a barragem de 
Comercinho, de acesso difí
cil para pessoas e animais. "Vi
rou um criatório de mosqui
tos", criticou. 

O ex-diretor negou que te
nha havido irregularidades e 
afirmou desconhecer as 
subempreitadas. Segundo ele, 
algum material foi perdido de
vido ao periodo de cheias - pou
co apropriado para a construção 
das barragens que, no entanto, 
estavam sendo constnúdas em 
caráter de emergência. 

Participaram da reunião, presidida pelo deputa-
do Marcelo Gonçalves IPDT), os deputados Bilac 
Pinto _IPFLl -vice-presidente; e . Maria José 
Haueisen IPT) - relatora . 
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~~!~{;.~:Hmwn~&f··;:·.~~:\\'il Representantes do TC entregam 
entregam documentos 

! 

CPI do IPSM 
A CPI foi criada, em 

agosto de 1999, para 
proceder à apuração 

do desvio dos 
repasses de contribui

ções previdenciárias 
devidas ao IPSM, tanto 
as parcelas desconta

das dos segurados, 
quanto as devidas 

pelo Estado de Minas 
Gerais e, ainda, da 
correção na gestão 

financeira da entida
de, especialmente sua 

política de benelidos. 
Na próxima terça-

feira !dia 29). os 
deputados deverão 
apreciar o relatório 
final de atividades. 

~ ............................................................................ ; 

Representantes do Tribu
nal de Contas participaram 
da reunião de ontem da CPI 
do IPSM, e entregaram cópia 
de documento referente a 
julgamento de processo ad
ministrativo, em decorrência 
de inspeção no Instituto de 
Previdência dos Servidores 
Militares de Minas Gerais. A 
inspeção teve o objetivo de 
apurar o atraso no repasse de 
recursos destinados àquela 
entidade pelo Tesouro do 
Estado, referente ao período 
de agosto de 1995 a agosto 
de 1997. A cópia do docu
mento foi entregue, durante 
reunião da CPI, por dois téc
nicos do Tribunal, José Ge
raldo de Carvalho e Marconi 
Augusto de Castro Braga. 

Indagado pelo deputado 
Sargento Rodrigues (PL), 
José Geraldo de Carvalho 
afirmou que a inspeção ocor
reu depois de constatado o 
não-repasse dos valores das 
contribuições patronais (des
de 1995) e dos contribuintes 
(desde 1996) ao IPSM e tam
bém ao Ipsemg (Instituto de 
Previdência dos Servidores 
do Estado de Minas Gerais). 
Ele informou que o montante 
nominal do débito do Tesouro 
para com o IPSM, até agosto de 
1997, era de R$ 251549.120,23, 
sendo R$ 57.963313,75 relativos 
ao não-repasse das contribui
ções dos segurados; R$ 
193512.7 48,48 relativos à conbi
buição patronal; e R$ 73.058,00 
relativos aos saldos de conbi
buições de segurados civis. 

Participaram da reunião os deputados Antônio 
Roberto !PMDB}, presidente da CPI; Cabo Morais 

' !Pl}, relator, que presidiu a reunião; Sargento .. 
Rodrigues IPL)e PauloPettersen !PMDB}. o· depu- .... · 

i<Aadô federal ;Cabo Júlio·. !Pll:àssistiu. à·· reunião. :>:-': :;;, 1 
fit~:::;i:~:c,~i"·· ,::?i:··,<t~.:f;:;,·· ;~;~; L·}?':.L:·;_::t~.2:·. , :·:. ·•·····~_;·.:: .:.··. ?! 

Alair Vieira 

Morconi Avgvsto Brogo e José Gero/do de Corvolho, técn icos do 
Tribvnol de Contos 

Decisão do Tribunal 
O Tribunal determina que os 

valores devidos pelo Tesouro, 
em razão do não-repasse, "a 
tempo e modo", das contribui
ções previdenciárias deverão ser 
repassados ao IPSM, devida
mente atualizados e acrescidos 
de juros legais, a fim de reparar 
as perdas financeiras sofridas no 
período de retenção dos recur
sos. De acordo com a decisão, o 
TC opina pela não aplicação de 
qualquer penalidade aos dirigen
tes do Instituto e ao ex-secretá
rio da Fazenda, João Heraldo 
Lima. Segundo o órgão, os diri
gentes foram "diligentes, solici
tando providências do governo 
estadual no sentido de regulari
zação do débito" . Já com rela
ção ao ex-secretário, o Tribunal 
afirma que "não restou eviden
ciada ou tipificada a ocorrência 
de deliberada má-fé na retenção 
das contribuições, mas equivo
cado entendimento da lei". 

A decisão do Tribunal deter
mina que as contribuições 
previdenciárias destinadas ao 
IPSM, "notadamente aquelas 
oriundas dos segurados", não 
podem integrar a atual forma 
de gestão de recursos financei
ros utilizados pelos Estado, que 
se convencionou chamar de cai
xa único ou conta única, tendo 
em vista tratar-se de receita vin
culada à consecução dos objeti
vos do instituto: a prestação 
previdenciária a seus bene
ficicírios, por força de lei. Segtm
do o Tribunal de Contas, o atra
so no repasse dos recursos, pelo 
Tesouro Estadual, faz com que 
a direção do instituto lance 
mão das disponibilidades fi
nanceiras para honrar os seus 
compromissos previdenciá
rios, "que se afiguram como a 
razão de sua própria existência, 
sem manter os necessários ní
veis de reservas técnicas". 

Ministério Publico 
Os deputados Sargento 

Rodrigues e Cabo Morais (PL), 
relator da CPI, questionaram o t(>e
nico do Tribunal de Contas sobre a 
decisão relativa ao ex-secretário 
João Heraldo Lima, alegando o 
mau gerenciamento dos recursos 
públicos. O deputado Sargento 
Rodrigues disse esperar que o Mi
nistério Público tome providênci-

as com relação ao assunto. Uma 
das decisões do Tribunal de Con
tas diz respeito à remessa dos au
tos ao Ministério Público, além 
de representação sobre a irregu
laridade apurada aos chefes dos 
Poderes Executivo e Legislativo, 
para que sejam tomadas as me
didas "para pôr termo ao proce
dimento ilegal". 
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Designado relator do veto ao 
PLC sobre Prelegis 

Em reunião realizada 
ontem, a Comissão Especi
al que emitirá parecer sobre 
veto parcial à Proposição de 
Lei Complementar no 56/ 
99 (ex-PLC 18/99) elegeu 
os deputados Álvaro An
tônio (PDT) para presiden
te e Antônio Carlos 
Andrada (PSDB) para 
vice-presidente, que tam
bém foi designado relator 
da Comissão. 

A Proposição extingue o 
Prelegis, Fundo de Previdên
cia Complementar do Ser-

vidor da Secretaria da As
sembléia Legislativa, além 
de dar outras providências. 
Foi vetado o parágrafo 1 o do 
artigo 7° que dispõe que 58% 
dos recursos que couberem 
à Assembléia Legislativa no 
rateio do saldo remanescen
te dos haveres patrimoniais 

do Prelegis, a serem recolhi
dos ao Tesouro Estadual, 
serão aplicados em progra
mas constantes nos planos 
governamentais, estabele
cendo que esses recursos se
rão depositados em conta es
pecífica, vinculada ao cum
primento de tais programas. 

Compareceram à reunião os deputados Álvaro . 
Antônio (PDThAntônio .•. carlos· Andrado·.(PSDBJ/Ef 
Antônio Júlio IPMDBJ. >< +">·· 

(,:=_/}-'/ilt(J:J ,/.(.' ... : ... :.:.n;;~--~-~·,,~;,.,\_t;~:;)>t~:' \:'=~~- : · =<,;< = =~"':::,;:. =.;,:.vj:L'/;;~:. ::><:.=::: 

Comissão aprova requerimento 

A Comissão do Turismo, 
Indústria e Comércio apro
vou, na reunião de ontem, 
requerimento da deputada 
Maria Olívia (PSDB), que so
licita que a empresa Ytur Tu
rismo seja parabenizada pela 
realização do vôo dos 500 
anos, em comemoração ao 
descobrimento do Brasil. 

Durante a reunião, os 
deputados Pastor George 
(PL) e Márcio Cunha 

(PMDB) foram designados 
relatores, respectivamente, 
dos PLs 722/99, do depu
tado João Paulo (PSD), e 
758/99, do deputado An
tônio Ro-berto (PMDB). O 
PL 722/99 dispõe sobre a 

comercialização de álcool 
carburante no Estado e o PL 
758/99 declara de utilidade 
pública a Associação Comer
cial, Industrial e Agrope
cuária e prestação de servi
ços de Santa Bárbara. 

Estavam presentes na reunião a deputada Elbe Brandão, que a 
·· · presid~u; .0$ deputados Alencar da ~lveira Júnior (PDTI; ~pêrt() 

· · ni !PrU; Márcio Gl.Jnba lPMOBl e Pastor George:.!R 
;.:.~;:;;it.·.~:u,:,_:_,i ::;:·.::.:, .. ':.'.:.:.~-..:::.::·:=·;-:' '·: =_= .:::}., .• ; •• : ·.~: .. : .•. =:··.,, ··· • · ·: •• : . • : ,., __ ·;~:.:. .. , -. __ __ ,:; • \;,:,·:,:.;;.,: •. ,-, .. ,, ,, ,:~·-=·='· ' '··· =· 

Designado relator de PEC sobre tombamento 
A Comissão Especial 

que vai emitir parecer so
bre a Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 29 I 
99 elegeu, na reunião de 
ontem, os d eputa
dos Dimas Rodr igu es 
(PMDB) e Olinto Rodri
gues (PTB) para os cargos 
de presidente e vice-pre
sidente, respectivamente. 
A deputada Maria Tere
za Lara (PT) foi designada 

relatora da matéria. 
A PEC altera o artigo 209 

da Constituição do Estado de 
Minas Gerais, responsabilizan
do o ente que efetuar tomba
mento oe qualquer bem pela 

sua respectiva conservaç.:'ío e 
restauração, prevê ainda a 
isenção de tributos para o 
patrimônio tombado e exige 
que o tombamento seja feito 
por lei estadual. 

Participaram da reunião os deputados Dimas 
RodrigJes (PMDB), .Sebastião Costa (PFL) e 
Rogérin Correia (P!J. 

';·.=..;,.;,; ;;,;,,.:,,:.,;,;,'-!:.;- .. .. :.. .•.... , . ..: ..... 

i.~1<.~r~·r~:~1~~~~6t{~~ . 
Comissão Especial 

Vêto Parcial PLC. < .. 

•• :i· ..... ·;·:·:...... :, ~~~.K~!3·:. :ii.·i}i;1: I:;. ;i! 
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Comissão Especial 
Veto Parcial PLC 
58/99 

l.. .... ; .~ ... : . .,_ ........... >.-.;,,,. ....... : ... :): ...••.• "·: •.• : • 

Assuntos Municipais 
e Regionalização 

Marcelo Metzker 

Escolhido relator de veto à 
matéria sobre bombeiros 

Em reunião realizada on
tem, a Comissão Especial que 
emitirá parecer sobre veto 
parcial à Proposição de Lei 
Complementar n° 58 (ex-PLC 
19/99) elegeu para os cargos 
de presidente e vice-presi
dente os deputados Alberto 
Bejani (PFL) e Arlen Santia
go (PTB). Como relatora, foi 
designada a deputada Maria 
José Haueisen (PT). 

A proposição em questão, 
de autoria do governador 
Itamar Franco, dispõe sobre 
a organização básica do Cor
po de Bombeiros Militar de 
Minas Gerais (CBMMG), 

além de dar outras providên
cias. Foi vetado o parágrafo 
3° do artigo 26, que cria Uni
dades de Execução do Corpo 
de Bombeiros em municípios 
do Estado. 

tmL-ltlHml ________ _ 

Compareceram à reunião os deputados Alberto Bejani 
IPFU, Antônio Júlio (PMDB) e Rogério Correia !Pn. 

Deputado quer informações sobre 
"governo itinerante" 

A Comissão de Assuntos 
Municipais e Regionalização 
reuniu-se ontem e aprovou 
requerimento do deputado 
Carlos Pimenta (PSDB), que 
solicita informações ao Exe
cutivo sobre os atos de go
verno realizados no período 
de permanência do "gover
no intinerante" fora da Ca
pital. Outro requerimento foi 
apresentado pela deputada 
Maria Tereza Lara (PT), que 
solicita audiência pública na 
cidade de Itaguara para dis
cutir inclusão do município na 
Região Metropolitana de Belo 
Horizonte. O requerimento 
não chegou a ser votado. 

Foram aprovados ainda 
requerimentos de votos de 
congratulações e o RQN 
1.028/99, da própria Comis
são, que requer encaminha
mento de ofícios ao Presiden
te do Tribunal de Contas e ao 
Procurador-Geral de Justiça 
do Estado de Minas Gerais, 

solicitando-lhes que sejam to
madas providências para apu
rar denúncias de possíveis ir
regularidades apontadas em 
matéria publicada no jornal 
"Folha de S. Paulo" de 28/11/ 
99, tratando da emissão de 
notas fiscais frias pelas pre
feituras mineiras. 

Participaram da reunião os deputados Ambrósio Pinto 
(PTB), presidente da Comissão, Ailton Vilela (PSDBl e José 
Henrique (PMDB). 

Treinamento para gabinetes 
A Escola do Legislativo 

promoveu ontem uma palestro, 
com técnicos do Sebroe, dirigido 

aos deputados e chefes de 
gabinete, poro apresentar o 

proposto de continuidade dos 
trabalhos do Programo de 

Capacitação de Servidores de 
Gabinetes Parlamentares. Uma 
dos polestrontes foi Moro Veit, 

que é gerente de capacitação e 
tecnologia do Sebroe. Foi feito 

uma avaliação do programo 
desenvolvido pelo Escola ;unto 
aos gabinetes no ano passado, 
e também um diagnóstico dos 

necessidades poro este ano. No 
foto, Willion de Gouvêo Norton, 
diretor odministotivo-finonceiro 

do Alemg, Moro Veit, o 
deputado Durvol Ângelo, 

Antônio Eustáquio (também do 
Sebroe) e Theophilo Moreira 

Pinto, do Escola do Legislativo 
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Plenário aprova diversos requerimentos 
O Plenário da Assem- Conselho Administrativo • RQN 990/99, da Co

missão Especial das Cons
trutoras, que pede infor
mações ao secretário de 
Estado da Fazenda e ao 
presidente do DER/MG, re
lativas aos pagamentos 
efetuados às construtoras no 
período compreendido entre 
julho e dezembro de 1998. 

bléia aprovou na reunião 
de ontem, os seguintes re
querimentos: 

• RQN 835/99, da Co
missão de Saúde, que soli
cita informações ao secre
tário de Estado da Saúde 
sobre o resultado da audi
toria realizada pela Secre
taria no município de 
Montes Claros; 

• RQN 839/99, da Co
missão de Educação, que 
pede informações ao se
cretário de Estado da Edu
cação sobre o processo de 
reconhecimento da 
Utramig. Aprovado na 
forma do substitutivo n" 1; 

• RQN 876/99, da Co
missão de Direitos Huma
nos, que solicita esclareci
mentos ao juiz de Direito 
da Comarca de Betim so
bre a construção de esta
belecimento penal no bair
ro Pingo D'Água e sobre o 
motivo da mudança de lo
cal do empreendimento. 
Aprovado na forma do 
substitutivo n" 1; 

• RQN 899/99, da Co
missão Especial das Cons
trutoras, que solicita infor
mações ao secretário de 
Estado da Fazenda sobre 
o valor do débito do Esta
do com as construtoras, no 
período de julho a dezem
bro de 1998, e aquelas que 
não foram pagas, no alu
dido período; 

• RQN 942/99, da Co
missão de Defesa do Con
sumidor, que solicita infor
mações ao presidente do 

de Defesa Econômica 
(Cade), sobre as providên
cias adotadas pela entida
de em relação ao aumento 
do preço do cimento, bem 
como seu pronunciamento 
sobre a possível ocorrência 
de "dumping" no setor 
cimenteiro; 

Requerimentos deferidos 
Foram deferidos os se

guintes requerimentos: 
• Do deputado Miguel 

Martini (PSN), solicitando 
que a primeira parte de duas 
reuniões ordinárias sejam 
destinadas para receber o 
reverendo Éser Técio 
Pacheco, membro da Igreja 
Presbiteriana, e dom Serafim 
Fernandes de Araújo, carde
al arcebispo de Belo Horizon
te, para falarem sobre a Cam
panha da Fraternidade 2000. 
As datas serão oportuna-

mente marcadas; 
• Do deputado Marcelo 

Gonçalves (PDT), solicitan
do que a primeira parte de 
uma reunião ordinária, em 
data a ser marcada, seja des
tinada para homenagear a 
Faculdade de Ciências Hu
manas de Pedro Leopoldo; 

• Do deputado Dalmo 
Ribeiro Silva (PSD), pedin
do a realização de reunião 
especial em homenagem aos 
30 anos da Fundação Cló
vis Salgado. 

Comunicações 
Foram lidas, em Plená

rio, as seguintes comuni
cações: 

• Do deputado Alberto 
Pinto Coelho (PPB), indi
cando o deputado Luiz 
Tadeu Leite (PMDB) para 
vice-líder do Governo; 

• Do deputado Djalma 

Segurança Pública 

Dinis (PSD), informando 
que foi indicado líder do 
partido e o deputado Dalmo 
Ribeiro Silva, vice-líder; 

• Da bancada do PPS, 
indicando o deputado Mar
co Régis para líder e o de
putado Márcio Kangussu 
para vice-líder. 

A Assembléia promove no Plenário, amanhã, quin
ta-feira, às 15 horas, um Ciclo de Debates sobre 
Segurança Pública, que terá como palestrante o 
corregedor da Polícia de Nova York (EUA), James 
Young. O tema de sua exposição será "Ética, qualida
de e formação policial: a experiência de Nova York". 
Estarão presentes diversas autoridades e estudiosos 
ligados ao tema da segurança pública. 



Homenagem 
A deputada Elaine Matozinhos 
(PSB) prestou homenagem à 

memória de 
Marum Patrus 
de Souza, 
delegado de 
polícia, 
empresário e 
conselheiro do 
Clube Atlético 
Mineiro, 

falecido no último dia 17. Elaine 
Matozinhos lembrou o importante 
papel que o delegado Marum 
desempenhou nos diversos cargos 
que ocupou na Polícia Civil em 
várias cidades do Estado, e 
ressaltou ainda sua contribuição 
para a sociedade. Na homenagem 
foram prestados sentimentos de 
pesar à família e em especial, 
também ao deputado Agostinho 
Patrus (PSDB), irmão de Marum 
Patrus de Souza. 

ONG Novo Chico 
A deputada Maria Olívia (PSDB) 
pediu o apoio para a organização 

não
governamental 
(ONG)Novo 
Chico, que 
nasceu para 
lutar pela 
preservação 
do Rio São 
Francisco, que 

considera fundamental na 
irrigação de áreas carentes de 
recursos hídricos e que hoje é um 
rio tímido. A ONG é formada por 
habitantes das regiões ribeirinhas 
e profissionais ligados a várias 
organizações estaduais que lutam 
pela preservação do rio. A 
deputada registrou ainda o 
desempenho dos deputados 
Edson Rezende (PSB) e Adelmo 
Carneiro Leão (PT) nessa luta. 

Anel Rodoviário 
O deputado Márcio Cunha (PMDB) 
manifestou apoio para salvar o Rio 

São Francisco. 
Ele lembrou 
também a 
necessidade de 
se fazer a 
despoluição do 
Ribeirão 
Arrudas e 
salientou a 

importância do Propam, projeto que 
visa a recuperação da Lagoa da 
Pampulha, do Prosam I e o recente 
Prosam II, para tratar das bacias 
hidrográficas da região 
metropolitana. O deputado Márcio 

Cunha protestou contra o não
cumprimento do acordo assinado 
em 1993, pelo governo do Estado, 
PBH e o DNER para as recuperação 
do anel rodoviário. De acordo com o 
deputado, desde 96 o anel encontra
se em estado precário, ameaçando 
as pessoas que habitam nas suas 
proximidades e os transeuntes. O 
acordo, segundo o deputado, previa 
a construção de nove passarelas ao 
longo do anel, a iluminação de 
pontos perigosos no percurso c 
também a segurança para os 
pedestres c a população ao redor do 
anel. "O orçamento liberado 
conforme a acordo não foi 
cumprido. Em 97, R$ 50 milhões 
foram liberados e não foram 
usados; em 98, foram destinados R$ 
2 milhões, sendo usado apenas 1 
milhão; e em 99, R$ 400 mil foram 
liberados e não se sabe se esse total 
foi utilizado em obras no anel", 
disse o deputado. Márcio Cunha fez 
referência a invasões nas áreas de 
obras do anel rodoviário, por falta 
de fiscalização da Prefeitura. O 
deputado pediu para constar na ata 
dos trabalhos um editorial do jornal 
Estado de Minas, de 1996 que trata 
da questão do anel rodoviário. O 
deputado concluiu dizendo que o 
não-cumprimento do convênio até o 
final do ano, poderá levá-lo a mover 
ação judicial contra a Prefeitura de 
Belo Horizonte e o DNER. 

Medicamentos genéricos 
O deputado Edson Rezende (PSB) 
também comentou o lançamento da 

ONGNovo 
Chico 
ressaltando o 
envolvimento 
da população 
na recuperação 
do rio São 
Francisco. O 
dcputndo 

Edson tratou tnmbém do acesso 
restrito da população carente à 
compra de medicamentos. Ele 
defendeu a adoção dos 
medicamentos genéricos, como fator 
de redução do preço. Ele questionou 
a atuação da Agência Nncional de 
Fiscalização Sanitária, na 
fiscalização da qualidade desses 
medicamentos c também os preços 
praticados no mercado. O deputado 
lembrou que os remédios 
manipulados saem com uma 
redução de até 60% em relação aos 
disponíveis no mercado. O 
deputado salientou a importúncia 
do encontro do Govcmndor Itamar 
Franco com o ministro da Saúde, 
José Serra para tratar da Lei dos 
Medicamentos Genéricos. Em 
apnrtc, o deputado Mauro Lobo 

(PSDB) defendeu também a adoção 
dos medicamentos genéricos e 
lembrou o papel desempenhado 
pelo governo anterior no apoio à 
Fundação Ezequiel Dias (FUNED). 
Também em aparte, o deputado 
Alencar da Silveira (PDT), protestou 
contra a CI3F por mudar a regra do 
jogo no final do torneio Sul-Minas. 
"Os times de Minas não podem ser 
atropelados pelas regras da CBF, 
que tirou a vantagem do Cruzeiro e 
do América", disse o deputado. Ele 
pediu à Federação Mineira de 
Futebol que tome providências junto 
a CBF, para impedir que os clubes 
mineiros continuem a ser 
prejudicados. 

Setascad 
O deputado Dimas Rodrigues 
(PMDB) discordou do deputado 

Adelmo 
Carneiro Leão 
(PT), que teria 
feito críticas à 
administração 
da Secretaria 
de Estado do 
Trabalho e 
Ação Social, da 

Criança e do Adolescente 
(Setascad). O deputado mencionou 
diversas ações daquela Secretaria na 
área da assistência social e elogiou o 
trabalho realizado pela secretária 
Maria Lúcia Cardoso. 

Irregularidades 
O deputado Wanderley Ávila (PPS) 
denunciou irregularidades no 

hospital 
~'!'1!!!1-~ Adolfo Ensh, 

localizado no 
município de 
Várzea da 
Palma. O 
dcputndo disse 
ter encontrado 
d ifcrcnças entre 

os valores, referentes a atendimento 
pelo SUS, apresentados pelo 
hospital à Prefeitura de Várzea da 
Palma c à Superintendência do SUS 
em Montes Claros. Um exemplo é 
uma guia apresentada à Prefeitura 
no valor de R$ 82,30, c em list<~gem 
enviada à Superintendência, a 
mesma guia tinha o valor de R$ 
300,78. O caso ocorreu, segundo 
relatou Ávila, com seu próprio pai. 
Ele mencionou o caso de outrn 
paciente, também com guias de 
valores diferenciados, c disse que 
nos últimos quatro meses do ano 
passado, a diferença entre a soma 
dos valores apresentados à 
Prefeitura c à Superintendência 
chega il R$ 60 mil. 
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Sucessão municipal 
A bancada do PPS da 

Assembléia reuniu-se ontem 
com a deputada federal Maria 
Elvira, pré-candidata do PMDB 
à Prefeitura de Belo Horizonte, 

para discutir a sucessão 
municipal. Em entrevista 

coletiva à imprensa, juntamente 
com os deputados Marco Régis, 

líder da bancada do PPS, 
Márcio Kangussu e Fábio 

A velar, Maria Elvira avaliou que 
"as portas do PPS estão abertas 
a um entendimento" e afirmou 

Rodrlgo Dias 

estar otimista com relação à 

possibilidade de apoio do 
partido à sua candidatura, 

"numa composição de centro
esquerda". 

uma posição minoritária, de apoio à pré-candidatura do deputado 
João Leite, do PSDB; e aqueles que querem uma candidatura 
própria do partido à prefeitura da Capital. Por iniciativa do 

O líder do PPS explicou que há 
três correntes em seu partido 

com relação à sucessão: a 
posição da maioria do diretório 

municipal, que defende o apoio 
à reeleição de Célio de Castro; 

deputado Márcio Kangussu, a bancada do PPS decidiu se 
reunir com todos os pré-candidatos, ampliando a discussão 

no partido. A primeira reunião foi a de ontem. A bancada do 
PPS é integrada, ainda, pelos deputados Luiz Menezes e 

Wanderley Ávila, que também participaram da reunião com a 

pré-candidato do PMDB. 

RQN 1.032/99 
Do deputado Gil Pereira, em que solicita a inser
ção, nos anais da Casa, do artigo publicado no jor
nal Gazeta Mercantil, de 20/12/99, intitulado "A 
oposição que consolida seu espaço no cenário polí

tico do País". 

Veto Parcial · 
À Proposição de Lei n° 14.212, que dá nova reda
ção ao art. 2° da Lei n° 7.658, de 27/12/79, que 
autoriza o Poder Executivo a instituir a Empresa 
Mineira de Turismo- Turminas (faixa constitucio
nal). Discussão em turno único 

PEC26/99 
Do deputado Rogério Correia, que dá nova reda
ção 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 1° turno 

PL427/99 
Do deputado Ronaldo Canabrava, que institui a 
Semana de Combate ao Alcoolismo no Estado. 
Votação em turno único 

PEC2/99 
Do deputado Durval Ângelo, que altera a Seção 111 
da Capítulo 11 da Constituição do Estado e acres
centa art. ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias (extingue os Tribunais de Alçada e o 

Tribunal de Justiça Militar e dá outras providências). 
Discussão em 1° turno 

PEC25/99 
Da CPI da Carteira de Habilitação, que acrescenta o 
art. 300 à Constituição do Estado e revoga o inciso 111 
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 trânsito). Discussão em 1 ° turno 

PL 142/99 
Da deputada Maria José Haueisen, que define 
direitos e obrigações dos usuários do transpor
te rodoviário intermunicipal de passageiras. 
Discussão em 1° turno 

PL224/99 
Do deputado Rogério Correia, que obriga os servi
dores das Delegacias de Polícia a informarem às ví
timas de estupro sobre o direito de aborto legal. Dis
cussão em 1° turno 

PL 283/99 
Do deputado Márcio Kangussu, que autoriza o DER! 
MG a doar ao município de Jequitinhonha os imó
veis que especifica. Discussão em 1 ° turno 

PL389/99 
Do deputado Pastor George, que cria a Ouvidoria do 
Sistema Penitenciário do Estado. Discussão em 1° turno 



9h30 
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) -

discussão e votação de parecer sobre proposi
ções sujeitos à apreciação do Plenário 

10 horas 
• Comissão de Educação, Cultura, Ciência e 

Tecnologia (Pienarinho I) - discussão e votação 
de parecer sobre proposições sujeitos à aprecia
ção do Plenário e de proposições que dispen
sam o apreciação do Plenário 

• Comissão de Político Agropecuário e 
Agroindustrial (Pienorinho IV) -discutir com os 
diversos setores ligados à suinocultura mineiro 
os custos exorbitantes dos projetos de impacto 
ambiental feitos pelo Feom, bem como buscar 
soluções paro o falto de controle do tráfego de 
animais e carnes suínos provenientes de ou
tros Estados, e analisar matérias constantes no 
pauta. Entre os convidados estão os secretários 
de Estado do Agricultura, Pecuário e Abasteci
mento (Seopa), Raul Belém; do Meio Ambien
te e Desenvolvimento Sustentável e presiden
te do Conselho Estadual de Político Ambiental 
(Copom), Tilden Santiago; o diretor-geral do 
Instituto Mineiro de Agropecuário {IMA), Célio 
Gomes Florioni; representantes do IEF e do 
lbama . . 

• Comissão de Administração Público 
(Pienorinho 111) - discussão e votação de 
pareceres sobre proposições sujeitos à 
apreciação do Plenário e de proposições 
que dispensam o apreciação do Plenário 

10h15 
• Comissão Especial-indicação do diretor do lpem 

/MG (Pienarinho 11) - eleger o presidente, o 
vice-presidente e designar o relator 

• Comissão Especial-indicação do diretor Foop 

7h30 - Repórter Assembléia (reprise) 
Bh - Horário reservado à Câmara Munici
pal de Belo Horizonte 
9h - Assembléia Debate - Deputados e 
sociedade civil debatem sobre o segurança 
público em Minas Gerais 
1 Oh - Comissões (AO VIVO) - Em desta
que, os trabalhos do Comissão de Político 
Agropecuário e Agroindustrial 
12h30 - Repórter Assembléia (reprise) 
13h 1 O - Assemblé ia Debate 
(reprise) - Deputados e socie dade 
civil debatem sobre o segurança públi 
ca em Minas Gerais 
14h20- Plenário (AO VIVO) 
17h - Comissões (compacto) - Em 
destaque, os trabalhos de uma das 
comissões temáticas 
18h - Horário rese rvado à Câmara Muni 
cipal de Belo Horizonte 

(Pienarinho 11) - eleger o presidente, o vice-presi
dente e designar o relator 

12h30 
• Reunião do Grupo de Oração "Encontro com Je

sus" (Capela - andor SE) - promoção do gabinete 
do deputado Miguel Mortini 

14 horas 
• Reunião Ordinário (Plenário) 
14h30 
• Comissão Especial das Construtoras (Pienarinho I) 

-apreciação do relatório final 
15 horas 
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras 

Públicos (Pienorinho 11) - discussão e votação de 
parecer sobre proposições sujeitos à apreciação do 
Plenário e de proposições que dispensam a apre
ciação do Plenário 

• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
{Auditório) - debater o anteprojeto de conversão 
do Medida Provisório n° 1956-44, de 09/12/99, 
que altera dispositivos do Código Florestal (Lei 
4.771/65), especificamente os conceitos e aplica
ções de Reservo Legal (RL) e Área de Preservação 
Permanente {APP). Convidados: representantes da Se
cretario de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvi
mento Sustentável, Feam, IEF, lbamo, Fundação 
Biodiversitas; Amda, Fiemg, Ministério Público, União 
Ambientalisto de ltabirito, OAB, Ministério do Meio 
Ambiente, Faemg, Fetoemg, Abracove, SMEF, SMEA, 
SME, Centro para Conservação da Natureza de Minas 
Gerais, Procuradoria da República/MG, PMMG, Corpo 
de Bombeiros, Comando do Estado-Maior, Abema, 
Polícia Florestal, lgom. 

20 horas 
• Reunião Especial comemorativo dos 20 anos 

de fundação do Partido dos Trabalhadores 
lPienário) - requerimento do deputado Durval 
Angelo (PT) 

19h - Visão Parlamentar - Entrevistas com os 
deputados sobre assuntos da atual conjuntura 
19h30- Repórter Assembléia (1.0 edição)
Noticiário do que acontece na Assemblé ia e os 
principais fatos políticos do Estado 
20h - Plenário (AO VIVO) - Re união Especial 
em comemoração aos 20 anos do PT 
22h10- Repórter Assembléia (2.0 edição) 
22h30 - Em Paula - Deputado Paulo Piou 
(PFL) fala sobre o projeto FHIDRO 
23h -Assembléia Debate (reprise) - Depu
todos e sociedade civil debate m sobre a 
segurança pública em Minas Gera is 
Oh -Comissões (compacto) - Em destaque, 
os trabalhos de uma dos comissões temáticos 
1 h30 - Repórter Assembléia (reprise) 
2h - Encerramento 

• Programação sujeita a alte rações• 




