
À reunião do Colégio de Líderes foi realizada ontem, no Salão Nobre
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Colégio de Líderes elege prioridades
e para as votações em Plenário

PATA ØEL

•

Proon-Assembléia
move ação contra

administradoras de
cartões (página 21)

CPI das Licitações
ouve o auditor-geral

do Estado (página 14)
Segurança pública é

tena de entrevista
coTefiva (página 20)

"Faremos um esforço para
votar o maior número de proje-
tos possível antes do recesso, e
aqueles que não forem aprecia-
dos até o final de junho entrarão
na pauta logo após o recesso e
antes das eleições", anunciou o
presidente Anderson Adauto,
logo após a reunião do Colégio
de Líderes, realizada no final da
manhã de ontem. Segundo o
presidente, os projetos do Tribu-
nal de Contas, do Tribunal de
Justiça e do Ministério Público
terão prioridade nesse primeiro
momento e deverão ir a Plenário
antes do final de junho.

Anderson Adauto esclare-
ceu, em entrevista coletiva, que
a pauta dos projetos que terão
prioridade até o início do segun-
do semestre está sendo monta-
da de acordo com a solicitação
dos líderes e a análise da pró-
pria Presidência, junto com sua
equipe técnica. "Mas o critério
que tem orientado a nossa deci-
são - frisou - é o do interesse da
sociedade". O presidente adian-
tou que, na próxima semana, o
Colégio de Líderes voltará a dis-
cutir o processo de votação no
segundo semestre.
Fhemig - Indagado sobre a

Será promovida hoje, na Es-
cola do Legislativo, palestra so-
bre a Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF), proferida por Eu-
gênio Greggiaruie, diretor da
Consultoria de Orçamento e Fis-
calização Financeira da Câma-
ra dos Deputados, e coordena-
dor da assessoria ao relator do
projeto de LRF. Greggianne fa-
lará sobre a operacionalização
da lei, em especial sobre os me-

tramitação do Projeto de Reso-
lução do deputado Miguel
Martini (PSDB), que questiona
as indicações para a Fhemig,
Anderson Adauto comentou que
o assunto ainda não foi discuti-
do pela Mesa e, no Colégio de
Líderes, apenas encaminhou
uma questão ao líder do PT e ao
vice-líder do Governo, que con-
sidera fundamental para que a
Mesa se posicione sobre esse
assunto. "E importante que fique
clarõ para a sociedade e para a
Mesa se a decisão de não sub-
meter o nome do superintenden-
te da Fhemig à Assembléia é uma
posição de Governo ou do secre-
tário da Saúde. Essa dúvida exis-

canismos de controle de geração
de despesas, limites e
percentuais de despesas de pes-
soal no Legislativo, além de ana-
lisar os aspectos constitucionais
e de responsabilidade dos agen-
tes públicos diante da nova or-
dem legal. O evento contará com
a participação de José Alfredo
Baracho Jr., da Faculdade de Di-
reito da UFMG, que analisará os
aspectos constitucionais da LRF.

te, porque o diretor-geral do
DER/MG, Flávio Menicucci, por
exemplo, está hoje (ontem) na
Assembléia para ser sabatinado.
Será que existem critérios dife-
rentes dentro do Governo?"
LDO - O presidente falou ain-
da sobre a tramitação do projeto
da Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO) que está em discus-
são na Comissão de Fiscaliza-
ção FinanceirA. O prazo para
apresentação de emendas termi-
na no próximo dia 12. "E não
vamos prorrogá-lo", advertiu o
presidente.

Na reunião ordinária de on-
tem, foram aprovados 13 proje-
tos de lei (páginas 15 a 18)

Educação de
jovens e adultos

Foi aberto ontem à noite o
Fórum Técnico Educação dejo-
vens e Adultos. O evento pros-
segue hoje, com a discussão
do tema "Formação do Docen-
te para a Educação de Jovens e
Adultos". A programação está
na página 22. A cobertura com-
pleta da abertura do Fórum e
das discussões de hoje estará
na edição de amanhã.

:	 Palestra sobre Lei de Responsabilidade Fiscal
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PLC sobre organização judiciari ^
será' analisado na auarta-feira

rejeição da emenda n°3 e com reunião extraordinári
as emendas n°s 21 a 83, da O deputado Doutoi
Administração Pública, fican- (PDT) pediu prazo re1
do prejudicadas as emendas tal para emitir parecei
n°s 12 e 16. Ele solicitou a dis- os PLs 358/99 e 389»
tribuição de avulsos do pare- deputados João Paulo
cer, adiando a análise para a e Pastor George i
próxima semana. A reunião tivamente, que tramit
de quarta-feira terá na pauta 20 turno. O primeiro 1
apenas o PLC 17/99, que foi torna obrigatória a n
discutido no interior do Es- ção ao órgão execut:
tado com representantes dos trânsito sobre os recur
diversos segmentos envolvi- gados procedentes pe
dos na organização e divisão ta Administrativa de
judiciárias. Na terça-feira sose Infrações (Jari).O
(13), às 15 horas, serão apre- do cria a Ouvidoria d
ciadas as outras matérias, em ma Penitenciário do E

€JjgcipIina propaganda de órgãos do Estado 1
ojeto que está tra- do Estado. Segundo o relator, valor da campanha, o total da

m 20 turno e foi esse dispositivo não tem res- verba empregada, a origem
pela Comissão de paldo jurídico nem prático, já do recurso e a agência de

tração Pública é oPL que a contratação de Serviços propaganda responsável e
dts deputados Paulo públicos deve ser antecedida escolhida pelo processo
IL) e Alberto Pinto de processo licitatório, o que licitatório.

),que dispõe so- também é contemplado no Retirado de pauta - Foi, ain-
oaganda e a publici- projeto. Desta forma, destinar da, retirado de pauta, a re-

4 movidas por órgão recursos às empresas do in- querimento do deputado
.d entidades sob con- tenor é criar preferência em Doutor Viana (PDT), o PL
&reto ou indireto do favor delas, ferindo o pnincí- 938/00, da CPI do IPSM, que

O deputado Agosti- pio da isonomia do processo tramita em 1° turno e autori-
(PSDB), relator, licitatónio.	 za o Executivo a renegociar

pela aprovação do	A redação do vencido, em débito com o Instituto de Pre-
ria forma do vencido seu artigo 8°, determina que vidência dos Servidores MI-

? fumo e com a emenda a publicidade oficial, em sua litares do Estado de Minas
qe apresentou. Foi con- divulgação nos meios de co- Gerais (IPSM). A Comissão

no entanto, vista da municação, deverá estar aprovou também requeri -

-o ao deputado Dou- acompanhada de um selo mento encaminhando voto de
r Viana (PDT).	 obrigatório, informando o congratulações.

A emenda n° 1 suprime o
rtigo 40, que institui a

Participaram da reunião os deputados Jorge Eduardo
de Oliveira (PMDB), que a presidiu; Doutor Viana (PDT),
vice-presidente; Agostinho Patrús (PSDB), Chïco Rafael
(PSB e Cristiano Canêdo PTB).
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O Projeto de Lei Comple-
mentar (PLC) 17/99, do Tri-
bunal de Justiça, que contém
a organização e a divisão ju-
diciárias do Estado de Minas
Gerais, será apreciado, na
próxima quarta-feira (14), às
10 horas, pela Comissão de
Administração Pública. On-
tem o relator da matéria, de-
putado Chico Rafael (PSB),
apresentou novo parecer de
10 turno, opinando pela apro-
vação do projeto com as
emendas n°s 1, 2, 4 a 11, 13,
14, 15 e 17 a 20, da Comissão
de Constituição e Justiça; pela

A Comissão aprovou pa-
recer pela rejeição da emen-
da n° 1, apresentada ao PLC
24/2000, do governador, que
dispõe sobre a manifestação,
por militar inativo, de pensa-
mento e opinião. A emenda
foi apresentada pelo deputa-
do Durval Angelo (PT), du-
rante a discussão do projeto
em Plenário, no 1° turno. O
relator foi o deputado Sar-
gento Rodrigues (PL). A
emenda altera a redação do
caput do art. 1° do projeto, a
fim de estender aos militares
da ativa o direito de opinar
livremente sobre assunto po-
lítico e externar pensamento
e conceito ideológico, filosó-
fico ou relativo a matéria per-
tinente ao interesse público.
Pelo texto original do proje-
to, tal direito é outorgado

Pare de fumar

somente aos militares inati-
vos. A emenda, na opinião do
relator, promove uma impró-
pria equiparação entre os mi-
litares ativos e inativos no
que diz respeito à
exteriorização de opiniões
políticas, desnaturando a es-
sência do projeto de autoria
governamental.

O relator do PLC 24/2000
destacou, no parecer, que rei-
terou o posicionamento as-
sumido pela Comissão quan-
do foi elaborado o parecer
de mérito sobre a matéria.
Lembrou que "a atividade
militar contém peculiarida-
des que justificam um trata-
mento normativo mais
restritivo aos militares em
relação à generalidade dos
cidadãos, dado o especial
relevo que é dado aos rígi-

dos princípios da hien
e da disciplina nessa se
atuação estatal. Tanto
sim que tais servidoi
sujeitam, por exemplo,
gra proibitiva da filia
partidos políticos. A
ainda defeso o dire
sindicalização. Cite-se
a hipótese de não-cab
to de "habeas corpu
caso de punições disci
res militares".

A Comissão entendi
gundo o relator, cj
exteriorização de pens
to, de opiniões de cuni
lítico e ideológico
corporação militar pod
duzir a situações de ml
dade institucional e di
turbação da ordem, co,
juízo dos princípios dai
quia e da disciplina.

ilbriga-toríedade de que, no
ãnimo, 25% do total dos re-

sos dG Estado destinados
propaganda e publicidade

ero aplicados em empresas
e comunicação do interior

A CPI do Narcotráfico se
iniu ontem cru Uberaba,
Tringuo Mineiro. Os de-
Lados foram verificar "in

4situação do tráfico de
~região. Na parte da

os parlamentares se
informalmente,

r tantes do Minis-
e da Polícia da

acordo com o pre-
j.tia Comissão, depu-

elo Gonçalves
da reunião

um panorama do
l. Segundo Gon-

existe nenhum
traficante	em

, 'A cidade funciona: *tk corredor da droga

devido à sua localização.
Na parte da tarde os de-

putados participaram de uma
audiência pública com repre-
sentantes sociedade civil e de
instituições públicas. Eles de-
bateram os problemas sociais
resultantes do narcotráfico,
explicaram o papel de uma
Comissão Parlamentar de
Inquérito e a proposta da

CPI do Narcotráfico. Segun-
do o presidente, nenhuma
denúncia foi feita. As maio-
res expectativas da CPI es-
tão nas reuniões desta quin-
ta e sexta-feiras, em
Uberlândia. Os deputados
ouvirão depoimentos de
pessoas que prestarão escla-
recimentos sobre o tráfico
no Triângulo Mineiro.

Manifestação de opinião  de militares na

Agora é Lei.
É proibido fumar

issão promove audiência em
a para debater problema sociais

Participaram da reunião os deputados Marcelo
Gonçalves (PDT) - presidente; Rogério Correia (PT),
Paulo Piou (PFL); José Henrique {PMDB}; Marco Rêgis
(PPS), e Sargento Rodrigues (PL)
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Proposições aprovadas

Marcos Terrinho, do
Associação dos Servidores do
Secretaria de Justiça

AI INFORMA /quinta-feira - 4	 AI INFORMA /quinta-feira - 5

Direitos Humanos

Substitutivo aumenta indenização para
policiais, bombeiros e agentes penitenciários

Reivindicações dos agentes penitenciários

Representantes dos polici-
ais civis e militares e dos
agentes penitenciários do Es-
tado querem ampliar o valor
de seguridade prevista no
Projeto de Lei Complementar
(PLC) 21/99, do governador
do Estado, que trata da con-
cessão de benefício
securitário aos policiais civis
e militares, aos militares do
Corpo de Bombeiros e aos
agentes penitenciários. O pro-
jeto tramita em 10 turno. A
reivindicação foi feita duran-
te a reunião da Comissão de
Direitos Humanos realizada
na manhã de ontem.

O representante da Asso-
ciação dos Praças Policiais e
Bombeiros Militares, Luiz
Gonzaga Ribeiro, defendeu
um aumento também no be-
neficio a ser pago quando da
invalidez do servidor, igua-
lando ao valor a ser pago em
caso de morte. Segundo ele,
o policial inválido passa a ter
várias despesas permanentes
que precisariam também de
um custeio constante, motivo
pelo qual não se justificaria
essa diferenciação de valores.
Luiz Gonzaga disse também
que o valor do seguro deve
ser igual para todos policiais

O autor do requerimento
e presidente da Comissão,
deputado João Leite (PSDB),
lembrou que a matéria cons-
tante no projeto tem sido dis-
cutida desde o final do ano
passado, quando ele e o de-
putado Alberto Bejani (PFL)
apresentaram o Projeto de
Lei (PL) 742/99, que autoriza
o Poder Executivo a instituir
indenização em favor de po-
licial civil e militar ou a seus
dependentes e herdeiros. O
projeto foi anexado, mais tar-
de, ao PLC 21/99.

Para discutir a proposição,
estiveram presentes represen-

Marcelo Metzker

independentemente de car-
gos ou patentes. "A vida de
um cabo não vale mais que a
de um coronel, mesmo por
que os oficiais de altas paten-
tes são os que menos morrem
em serviço" afirmou Ribeiro.
Ele defendeu também que a
seguridade seja paga direta-
mente pelo Estado, dispen-
sando a contratação de segu-
radoras, que ficariam com
parte dos recursos destinados
às famílias dos policiais. A de-
putada Maria Tereza Lara
(PT) apoiou o aumento da in-
denização, mas disse que é
necessário uma outra discus-

tantes da Secretaria de Es
do de Segurança Pública, d
agentes penitenciários, d
policiais civis e militares e d
bombeiros, associações q
fizeram várias sugestões
projeto. O representante
Secretaria de Estado de Se
rança Pública, Cícero Milt
Martins Oliveira Filho, su1
riu a extensão do benefíci(
todos os servidores públi
do Estado. Ele também e
giou o substitutivo n°1, ap
sentado pelo deputado
bastião Navarro Vieira (PF
na Comissão de Administ
ção Pública, que altera o
lor do beneficio em caso
morte. O projeto original
terminava que, em caso
falecimento em serviço,
dependentes e herdeiros
ceberiam o equivalente a
vezes o valor da remune
ção vigente; já o substituti
aumenta o montante da in
nização para 50 (Ufirs).
deputado João Leite (PS[
informou que já apreseni
em Plenário emenda ao P
que determina o valor mi
modo beneficio em R$ 60 r

são com as Secretarias de
nejamento e da Fazenda
avaliar o impacto nas cc
públicas.

Luiz Gonzaga Ribeiro, do
dos Praças Policiais e E

Militares

o diretor da Associação
de Servidores da Secretaria
de Justiça e Direitos Huma-
nos, Marcos Terrinha, que
representou os agentes peni-
tenciários, disse que o proje-
to deve levar em considera-
ção os casos de invalidez por
problemas psicológicos. Ele
informou que, dentre os agen-
tes penitenciários do Estado,
28 estão afastados por pertur-
bações psicológicas. Ele co-
mentou a morosidade no pa-
gamento de benefícios que,
em governos anteriores, eram
feitos por intermédio de se-
guradoras. Terrinha citou
como exemplo um agente pe-

A Comissão aprovou re-
querimento do deputado
João Leite (PSDB), que soli-
cita a realização de audiên-
cia pública, no próximo dia
21, com a presença de con-
vidados, para tratar de de-
núncias relacionadas com otrabalho de menores em
Contagem.

A Comissão também
aprovou parecer, para 1°
turno, da deputada MariaTereza Lera (PT), pela apro-vação do PLC 25/2000, dosdeputados Rogério Correia

nitenciário morto em 1990,
durante rebelião na peniten-
ciária Nelson Hungria. Se-
gundo ele, a família do agen-
te só recebeu a indenização
em 1998, oito anos depois.

O representante dos poli-
cias militares e bombeiros,
Luiz Gonzaga Ribeiro, disse
que a Secretaria de Justiça
precisa assumir logo a guar-
da dos presos do Estado. O
representante da Secretaria
de Segurança Pública afirmou
que guarda de presos não é
tomar conta de presos. "É
mais um sacrifício feito pelos
policiais civis e militares", dis-
se Cícero Milton. Luiz

(PT) e Durval Ângelo (PT),
que proíbe o porte de armas
de fogo por policiais civis e
militares em manifestações
públicas e obriga o uso de
tarjeta de identificação. O
parecer opinou pela apro-
vação do projeto na forma
do substitutivo n° 1, da Co-
missão de Justiça, com a
emendas 1 e 2, da relatora,
que estendem a proibição a
quaisquer eventos que en-
volvam grandes concentra-
ções de pessoas, como
"shows "e jogos esportivos.

Gonzaga afirmou que é mui-
to complicado designar poli-
ciais, que são orientados a
prender marginais, para vigi-
ar essas mesmas pessoas. Ele
afirma que é preciso que a
Secretaria de Justiça abra con-
cursos e contrate ou treine
profissionais habilitados a
realizar um processo de
ressocialização desses presos.
Luiz Gonzaga revelou que,
no Estado, 2.300 policiais mi-
litares que deveriam estar nas
ruas estão ocupados com a
vigia de presos em peniten-
ciárias. O representante dos
agentes penitenciários, Mar-
cos Terrinha, disse que os
principais problemas no
exercício da função dos
agentes são os baixos salá-
rios, a falta de treinamento
e de uma política de plano
de carreira.

Comissão
recebe
denúncias

Na reunião foram for-
muladas duas denúncias.
A primeira foi feita pelo
jornalista Air Félix da Cos-
ta, que denunciou a inva-
são por parte de funcio-
nários da Cemig e de po-
liciais militares ao seu sí-
tio na cidade de Esmeral-
das e a outras residências
do município. Segundo
Félix, com o pretexto de
detectarem possíveis liga-
ções irregulares, os poli-
ciais e funcionários da
Cemhg invadiram casas e
prenderam várias pesso-
as sem nenhum mandado.
Outra denúncia foi formu-
lada por Maria Celeste
Rabelo, que reclamou de
serviços bancários. O pre-
sidente encaminhou a de-
nunciante à Agência
Procon Assembléia.

• QUEREMOS MAIS EM P ENHO DA
• SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS, ~NOS,PLANO DE CARREIRA JÁ "

À
Servidores acompanharam a reunião de ontem do Comissão

Benefício também em caso de invalidez

ParficipQ0 da reunião os deputados João LeitePSDB), que preside o Comissão, Maria Tereza Lara (P1),
:O iO 8tst de Oliveira ÍPDT) e Miguel Martini (PSDB).

Direitos Humanos
(continuação)



do setor de
avicultura
participaram
do audiência
pública

AL INFORMA /quinta-feira - 7
AL INFORMA /quinta-feira - 6

Avicultores cobram ações do
Porifica Âgropecuória Executivo para estimular setor
e Agroindustrial

Deputado cobra pauta mínima

Cobranças ao governo pela
falta de uma política para o se-
tor e críticas a decreto do Execu-
tivo tratando da alíquota de
ICMS foram os principais pon-
tos destacados pelos aviculto-
res, em reunião da Comissão de
Política Agropecuária e
Agroindustrial realizada ontem.
O presidente da Associação dos
Avicultores do Estado (Aviniig),
Tarcísio Franco do Amaral, ci-
tou o Decreto 41.030, de 3 de
maio deste ano, que excluiu a
carne de frango do rol daquelas
que tiveram a allquota de ICMS
reduzida de 2% para 0,1%, se-
gundo ele. A norma abrangeu
gado bovino, suíno e até caprino.
Ele cobrou tratamento igualitá-
rio para os avicultores de Minas
- Estado que, segundo Amaral,
caiu do 2° para o 5° lugar na pro-
dução avícola brasileira.

O presidente Dimas
Rodrigues (PMDB) informou
que a Comissão vai agendar

O presidente da Avimig co-
brou, ainda, providências do
governo federal para viabilizar
a exportação dos produtos
avícolas. Em entrevista após a
reunião, ele lembrou que é ne-
cessário o credenciamento do
Estado como exportador - algo
que cabe ao Executivo federal e
leva em conta o combate da Do-
ença de Newcastle, como ocorre
com a febre aftosa em relação ao
gado bovino. Com o
credenciamento, seria possível
exportar, por exemplo, para o
Mercado Comum Europeu. Vâ-
nia Ribeiro, veterinária do Insti-
tuto Mineiro de Agropecuária
(Ima) e representante da Secre-
taria da Agricultura na reunião,
afirmou que Minas Gerais tem
as mesmas condições
tecnológicas e de qualidade de
produtos dos Estados do Sul do
País, referência em avicultura
hoje. "É preciso a união do pro-

dutor, do governo e de técnicos",
acrescentou Vânia Ribeiro, infor-
mando aos convidados e parla-
mentares que o secretário Raul
Belém está sensibilizado para os
problemas da avicultura.

O deputado Antônio Júlio
(PMDB) cobrou dos avicultores
maior união e enfatizou que a
Secretaria da Agricultura —e não
a da Fazenda - é o melhor canal
de comunicação com os produ-
tores. "Nenhum setor vai sobre-
viver se não houver união", dis-
se, completando que a interven-
ção política do parlamentar não
pode esbarrar em um setor divi-
dido. O presidente da Avimig
cobrou, por outro lado, mais
apoio dos deputados, lembran-
do que a atividade está
"ameaçada de morte" em Mi-
nas.

O diretor da Aviniig e repre-
sentante do aviário Santo Antô-
nio, Aulus Assunção, ressaltou

-

Tarcísio Franco do Amoral,
presidente da Avimig

a existência de impostos difer
ciados cobrados no País sobr
produto industrializado, o c
acaba também trazendo prol
mas para Minas. Em São Pat
por exemplo, a alíquota de IC
é de 7% para o ovo em pó,
substituição ao ovo in natwu,
é um mercado em crescimer
Em Minas, o imposto é de 18c
há uma indústria que traba
com esse produto, localizada
Nepomuceno, segundo Anu

Avelino Costa, da Pif Paf
Alimentos, de Visconde do
Rio Branco, enfocou o proble-
ma da produção de grãos.
Segundo ele, o milho produ-
zido em Minas acaba sendo
destinado a outros Estados,
e os avicultores terminam,
também, por buscar o produ-
to fora daqui. Carlos Riveri,
da Avimig, pediu apoio para
as indústrias avícolas, afir-
mando que vender o frango
vivo é algo que não se conce-
be mais. É preciso, segundo
ele, agregar valor ao produ-

Na reunião de ontem da
Comissão de Política
Agropecuária foram aprova-
dos os seguintes requeri-
mentos:
• Do deputado Dimas

Rodrigues (PMDB), fazen-
do apelo ao presidente da
Ruralminas para que sejam
desenvolvidos estudos e
projetos para a abertura de
um canal que, conforme lo-
calização, poderia ser infe-
rior a 5 km, ligando os rios
São Francisco e Verde Gran-
de, visando a melhoria do
abastecimento de água no
município de Jaíba e vizi-
nhos;

• Do deputado Dimas
Rodrigues (PMDB), fazen-
do apelo à Mesa da Assem-
bléia para que seja realiza-
do um fórum técnico para
discutir propostas para

Avelino Costa, da Pif-Pof Alimentos

to. O deputado João Batista
de Oliveira (PDT), ao final da
reunião, pediu aos aviculto-

aperfeiçoar a legislação so-
bre a política agrícola do
Estado;

o Do deputado Dalmo Ribei-
ro Silva (PSD), solicitando
a realização de audiência
pública em Ouro Fino, para
discutir a situação da calei-
cultura sul mineira. O re-
querimento lista diversas
autoridades convidadas,
entre elas o secretário de
Estado da Agricultura, re-
presentantes do Ima e da
Emater, Epamig, além dos
produtores rurais;

o Do deputado Chico Rafael
(PSB), solicitando a realiza-

res que elaborem urna pauta
mínima de reivindicações e
encaminhem à Comissão. O
objetivo é enviar o documen-
to ao Governo, para futuras
negociações, podendo servir
também de subsídio para
ações legislativas. O parla-
mentar destacou, na reu-
nião, a excelência do produ-
to avícola, afirmando que
falta uma política de gover-
no para o setor. O deputado
Ailton Vilela (PSDB) reivin-
dicou, também, união dos
produtores.

ção de Debate Público para
discutir formas de combate
à raiva bovina no município
de Extrema, propagada por
morcegos hematófagos na
região;

• Do deputado Ivo José (PT),
solicitando a realização de
Debate Público das Comis-
sões do Trabalho, da Previ-
dência e da Ação Social e de
Meio Ambiente e Recursos
Naturais, para discutir o
Pronal (Programa Nacio-
nal do Álcool e do Leite),
com o lançamento de re-
vista informativa sobre o
programa.

uma visita ao secretário de Esta-
do da Agricultura, Raul Belém,
a fim de reivindicar que a redu-
ção da aliquota seja estendida
aos avicultores. Requerimento
do deputado João Batista de Oli-
veira (PDT), aprovado ao final
da reunião, solicita ainda audi-
ência pública na cidade de Pará
de Minas, durante a Festa do
Frango, em data a ser definida
de acordo com o calendário da

Liberação para exportar

festa, para discutir a aviculti
Para o encontro, sugerido r
deputado Antônio Ji.
(PMDB), também presente à ]
nião, serão convidados, ei
outros, o secretário e o mini
da Agricultura, além de esta
presentes os integrantes da
missão. O deputado João B
ta de Oliveira (PDT) foi tami
o autor do requerimento que
origem à reunião de ontem.

Alair Vieira

Requerimentos aprovados

Participaram da reunião os deputados Dinias
Rodrigues {PMDB}, presidente; Ailton Vilela (PSDB), João

• Batista de Oliveira (PDT) e Antônio Júlio (PMDB), além
de vários representantes da Avimig e dos avicultores.

Você já abriu seu correio
eletrônico hoje?

Política
Agropecuária e

Agroindustriol
Iconfinuaçâo



Ir
Mutilo de Campos Valadares e Nélzio de Assis foram ouvidos pela
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Transporte,
Comunicação e
Obras Públicas

questionam execução dt
Luzia

Elias Marçal

Grupo vai estudar Concessões de RodoviasDeputados
obras da

A Comissão de Tran,pui-
te, Comunicação e Obras Pú-
blicas ouviu ontem o superin-
tendente da Sudecap, Murilo

Campos Valadares, e o di-
retor-geral do Departamento
Estadual de Obras Públicas
(Deop), Nélzio de Assis, so-
bre o obra denominada Via
240 (trecho que liga Belo Ho-
rizonte a Santa Luzia). O lau-
do apresentado pela Sudecap,
sobre as condições do asfalto
da Via 240, revela a utilização
de material inadequado e er-
ros na execução da obra. O
deputado Ivair Nogueira
(PMDB), autor do requeri-
mento solicitando a presença
dos representantes do Deop
e Sudecap, questionou o pro-
jeto inicial e o responsável
pela sua execução.

A construção da estrada
envolveu a Sudecap e a em-
presa Engesolo (elabora-
doras do projeto), o Deop,
que contratou as empreiteiras
Construtora Apia e ECP En-
genharia, a Copasa, que con-
tratou a Planex para supervi-

A Sudecap contratou a
empresa Pattrol para ava-
liar a situação da Via 240.
A empresa identificou a
falta de um sistema de
drenagem ao longo da es-
trada, além de falhas no
controle de qualidade dos
materiais utilizados no
pavimento e no controle
de qualidade dos serviços
executados. A estrada,
que segundo Nélzio de
Assis foi finalizada em
1998, já passou por etapas
de tapa-buracos, sendo

sionar as obras, e a Unidade
de Gerenciamento do Pro-
grama Prosam, ligada à
Seplan. De acordo com
Nélzio de Assis, vários pro-
jetos foram apresentados de-
vido a problemas nas jazidas
para retirada de materiais.
Ele defendeu que o Deop ape-
nas contratou as empresas e
que a Copasa ficou encarre-
gada da contratação para fis-
calizar o trecho. Nélzio co-
mentou que o projeto consta
de duas fases e que apenas a

que uma obra nova só de-
veria precisar desse tipo de
reparo após oito anos.

O superintendente da
Sudecap, Murilo Valadares,
informou que o processo
licitatório para contratação
da empresa Pattrol, para
elaboração de laudo sobre a
situação da Via, seguiu os
moldes da Lei 8.666, que dis-
põe sobre as licitações. Ele
falou também que os laudos
apresentados pela Planex e
pela Pattrol não chegaram
às mesmas conclusões. O

primeira foi finalizadá.
Sobre as irregularida

que foram comprovadas
laudo da Sudecap, ele jus
cou que, no prazo de até
co anos, as empresas con
tadas têm obrigação de fi
reparos. "As empresas já
ram notificadas e estão
postas a fazer a recupera
do trecho. Elas apenas so
taram prazo de 20 dias
idealização do projeto
reestruturação da Via 2
salientou.

deputado Bilac Pinto (PFL
questionou a procedênci
para contratação de em
presas que apresentan
problemas na execução di
obras públicas. Os repre
sentantes do Deop 1

Sudecap disseram que a!
empresas que apresentall
problemas são retiradas dc
quadro de contratação
De acordo com Valadares
o que mudou com relaçã'
ao projeto inicial foi ape
nas a composição dos rua
teriais utilizados.

Os deputados integran-
tes da Comissão de Trans-
portes Comunicação e Obras
públicas aprovaram reque-
rimentos do deputado Alva-
ro Antônio (PDT) solicitan-
do a criação de grupo de
trabalho, sob a coordenação
da Comissão, para embasar
decisões e proposições para
a formulação da Política Es-
tadual de Concessões Rodo-
viárias; do deputado Ivair
Nogueira (PMDB) solicitan-
do que se convide o diretor-
geral do DER/MG para
prestar esclarecimentos so-
bre a conclusão das obras da
Via Expressa - trecho Con-
tagem/Betim; e o diretor de

A Comissão Especial do
Rio São Francisco, formada
para no prazo de 60 dias,
proceder a estudos sobre a
transposição do Rio São
Francisco e revitalização de
seus afluentes, aprovou on-
tem dois requerimentos do
deputado Carlos Pimenta
(PSDB).

O primeiro solicita que
sejam enviados ofícios às
prefeituras municipais do
Vale do São Francisco pe-
dindo que seja informada à
Comissão a ocorrência de
Poluição dos cursos d'água
Por despejos de esgotos do-
mésticos e industriais a si-

Distribuição da Cemig para
explanar sobre o projeto de
iluminação da BR-381, tre-
cho Contagem/Betim; e, por
último, do deputado Bilac
Pinto (PFL) solicitando cópia
do projeto que foi executado
na obra da Via 240 em subs-
tituição ao original feito pela
empresa Engesolo. Foram
aprovados também 20 re-
querimentos da Comissão,
que dispensam a apreciação

tuação atual das matas
ciliares do município, se há
processos de assoreamento
no Rio São Francisco e nos
seus afluentes, a situação
atual de perímetros de irri-
gação e de projetos em fase
de implantação ou estudo e
sobre as condições de
navegabffidade no rio e em
seus afluentes maiores.

do Plenário da Assembléia.
Projeto de lei - A Comissão
aprovou parecer do deputa-
do Ivair Nogueira (1'MDB) fa-
vorável ao Projeto de Lei (PL)
77/99, do deputado
Wanderley Ávila (PPS), que
reserva 4% das poltronas dos
ônibus intermunicipais e inte-
restaduais às pessoas obesas.
O parecer, de 2° turno, foi
aprovado na forma do venci-
do em 1° turno.

O outro requerimento
solicitou que fosse enviado
ofício à Ruralminas pedin-
do informações, em audiên-
cia pública da Comissão,
sobre o projeto de recupera-
ção da Bacia Hidrográfica
do Rio São Francisco, elabo-
rado com base nos Planos
Diretores dos Afluentes do
Rio São Francisco.

-

Via 240 (BH-Santa

Empresa constatou falta de

I4tiLJ
Participaram da reunião da Comissão os deputados
Arlen Santiago (PTB), que a presidiu, Ivair Nogueira
(PMDB) e Bilac Pinto IPFLL

Deputados pedem informações E:j

Prefeituras sobre poluição das águas

• 3flhIjI

Participaram da reunião os deputados Wànder}ey
Ávila (PPS), que a presidiu, Carlos Pimenta (PSDB) e
Doutor Viana (PDT).

Participe
12/6/2000 (segunda-feira) -14 horas - Plenário

Debate Público sobre ICMS

Transporte,
Comunicação e
Obras Públicas

(continuação)

Comissão Especial
do Rio São

Francisco



pletou a consideração reafir- da melhor forma os recursos	 do DER
mando a importância da advindos do Fundo de Trans-
integração do DER com o portes (Funtrans), recentemen-
Poder Legislativo, aplicando te aprovado pela Assembléia.

Jari terá nova estrutura
Questionado pelo deputa-

do Antônio Júlio (PMDB) so-
bre a "indústria da multa" e
sobre a atuação da Junta Ad-
ministrativa de Recursos de
Infrações (Jari), Menicucci
respondeu que o que existe é
uma grande quantidade de
infrações e que já está apro-
vada pelo governador a cria-
ção da nova estrutura da Jari,
que atualmente está sobre-
carregada, dificultando o
atendimento à população.

Comentando considera-
ções dos - deputados
Wanderley Ávila (PPS),
Adelino de Carvalho (PMDB)
e Hely Tarqüínio (PSDB), Flá-
vio Menicucci disse que o
DER é um órgão político, po-
rém não é partidário, deven-
do atender a todos, sem dis-
tinção. Perguntado pelo pre-
sidente da Comissão, depu-
tado Agostinho Silveira (PL),
sobre os cortes no orçamen-

to federal para as obras em
Minas e sobre o transporte
alternativo, Menicucci decla-
rou que a diminuição de re-
cursos implicará um significa-
tivo atraso no desenvolvi-
mento das rodovias mineiras
e que "transporte alternativo
na verdade é transporte clan-
destino, devendo ser tratado
como tal".

Menicucci, respondendo
ao relator da Comissão, de-
putado Luiz Fernando Faria
(PPB), disse que a crise de
investimentos é um problema
antigo e que aposta no
Funtrans e na atuação conjun-
ta com a Assembléia para que
os recursos sejam aplicados
de forma adequada. Disse
também que uma parte do
Fundo será disponibilizada
para pagar passivos - obras
executadas e não pagas - fi-
cando o restante para inves-
timentos em novas obras.

Participaram da reunião os deputados Agostinho Silveira (PL) -
presidente, Djalma Diniz (PSD), Luiz Fernando Faria (PPB), Hely
Tarqüínio (PSDB), Antônio Júlio (PMDB), Paulo Pettersen (PMDB),
Mórcio Kangussu (PPS), Wanderley Ávila IPPSL Iva José (P11,
Alberto Pinto Coelho (PPB), Rêmolo Aloise (PFL), José Milton IPLI,
Ivair Nogueira (PMDB), Rêmolo Aloise (PFL), Irani Barbosa (PSD),
Adelino de carvalho (PMDB) e Eduardo Brandão PMDB).

Flávio Góes Menicucci foi
sabatinado ontem
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PEC que define prazo para apresentação
de PL sobre novo tributo recebe parecer

-	1

i1
O deputado Antônio Júlio (PMDB)
presidiu o reunião do Comissão

Especial do PEC 32/2000 e é autor
do PEC 39/2000

Lara (PT) também
ram com o parecer do relat
Mauro Lobo lembrou o co
tume do governo estadual
apresentar projetos dessa n
tureza nos últimos meses
ano legislativo, para evitar
debate em torno da ciuestã

O deputado Mouro Lobo (PSDB)
designado relator da PEC 391201

Participaram da reunião os deputados Antônio Júlio (PMDB),
que presidiu os trabalhos, Chico Rafael (PSBL Cristiano Canêdc
(PTB), Mouro Lobo (PSDB)e Maria Tereza Lara (PT).

Comissão Especial Comissão vai analisar proposta para adap
da PEC 39/2000	Constituição à reforma administrativa1.

Participaram da reunião os deputados Bené Guedes
(PDT), Cristiano Canêdo (PTB), Antônio Júlio (PMDB),
Mouro Lobo (PSDB) e Antônio Genaro (PSD)

Foi aprovado ontem, em
1 turno, o parecer favorável
do deputado Antônio Carlos
Andrada (PSDB), pela Co-
missão Especial formada para
examinar a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC)
32/2000, do deputado Chico
Rafael (PSB).

A proposta, aprovada na
forma do substitutivo n° 1,
inclui dois parágrafos no ar-
tigo 152 da Constituição Es-
tadual. O primeiro parágrafo
veda a apresentação de Pro-
jeto de Lei que crie novo tri-
buto ou altere a legislação tri-
butária vigente no período de
90 dias que antecede o térmi-
no da sessão legislativa. O
segundo determina que esse
dispositivo não se aplicará a
projeto de lei que venha a
adaptar a lei estadual à nor-
ma federal.

No parecer, lido pelo de-
putado Mauro Lobo (PSDB),
o deputado Antônio Carlos
Andrada informou que se
baseou em audiência pública
realizada pela Comissão, em

Os deputados Bené
Guedes (PDT) e Cristiano
Canêdo (PTB) foram eleitos
ontem presidente e vice-pre-
sidente, respectivamente,
da Comissão Especial for-
mada para analisar a Pro-
posta de Emenda à Consti-
tuição (PEC) 39/2000, do
deputado Antônio Júlio
(PMDB) e outros. O depu-
tado Mauro Lobo (PSDB) foi
designado relator da maté-
ria.

A proposta procura
adaptar a Constituição do
Estado às modificações
ocorridas no texto da Cons-
tituição Federal, em decor-

que estiveram presentes re-
presentantes de órgãos liga-
dos à atividade comercial. Ele
afirmou que a proposta evita
que matéria tributária seja
discutida em curto espaço de
tempo, o que compromete o
exame cuidadoso dessas pro-
posições.

O deputado Chico Rafael
elogiou o parecer, afirmando
que a PEC tem o objetivo de
limitar as ações do governo
na instituição de tributos,
dando tempo à sociedade
para discutir essas matérias.
Ele lembrou que grande par-
te dos projetos encaminhados
à Assembléia institui nova le-
gislação tributária ou modi-
fica a já existente.

Os deputados Mauro
Lobo (PSDB) e Maria Tereza

rência da Emenda Constitu-
cional no 19, de 4 de junho
de 1998, que dispõe sobre a
reforma administrativa do
Estado. A PEC 39/00 intro-
duz uma série de mudanças
na administração pública
estadual, como na gestão
das empresas públicas, pla-
nos de carreira para servi-
dores e regras de efetivação
no serviço público.

parecer aprova indicação de	 —COMISSõES

Menicucei para a direção do DERJMG Comissão Especial -
-	-	 Indicação do diretor

A parceria entre o Depar-
tamento de Estradas de Ro-
dagem (DER/MG) e a Assem-
bléia foi apontadas pelo indi-
cado para o cargo de diretor-
geral do órgão, Flávio Góes
Menicucci, como necessidade
prioritária para se otimizar a
prestação de serviços rodovi-
ários à população mineira.
Endossando essa declaração,
os deputados presentes à
reunião da Comissão Especi-
al aprovaram ontem o pare-
cer favorável do deputado
Luiz Fernando Faria (PPB),
em turno único, sobre a indi-
cação. Eles falaram do papel
fiscalizador da Assembléia
Legislativa, apontando corre-
ções a serem feitas e cobran-
do providências. O parecer
será votado pelo Plenário.

Durante a sabatina, os
deputados falaram da expe-
riência e da capacidade téc-
nica de Flávio Menicucci, que
é engenheiro civil e já partici-
pou da administração do De-
partamento Nacional de Es-
tradas de Rodagem (DNER),
além de ter atuado na inicia-
tiva privada, lidando também
com a área rodoviária. O de-
putado Dimas Rodrigues
(PMDB) parabenizou a atua-
ção de Menicucci e a
capacitação de toda a direto-
ria do DER/MG, frisando a
preocupação da mesma em
descentralizar os serviços,
assistindo todo o Estado. O
deputado Márcio Kangussu
(PPS) também falou da com-
petência do indicado, comen-
tando inclusive sua disposi-
çao de trabalhar em equipe.

Lembrando a precarieda-
de das estradas o deputado
Iva José (PT) disse que o DERdeve preocuparse com a se-gurança dos usuários e com
Odesenvolvjmt das rodo-Vias. Flávio ivjemcucci com-

Comissão Especial
&i PEC 32/2000
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Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia

Comissão debate plano de carreira
para professores universitários

PL prevê reembolso de ingresso

Comissão apr
Programa de

A Comissão de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia
reuniu representantes da Uni-
versidade de Montes Claros
(Unimontes), Universidade
do Estado de Minas Gerais
(Uemg) e do corpo docente
das duas instituições para
debater, a requerimento da
deputada Elbe Brandão
(PSDB), o plano de carreira
dos professores universitári-
os públicos estaduais.

O maior problema das
duas instituições é a situação
dos professores designados.
Enquanto a Uemg tem 80% do
seu quadro nessa situação, na
Unimontes o percentual é de
50%. O reitor em exercício da
Unimontes, Paulo César Gon-
çalves de Almeida, disse que
o designado tem mais vanta-
gens que o efetivo, pois é con-
tratado já em função compa-
tível com a titulação, enquan-
to o efetivo teria que aguar-
dar o cumprimento dos pra-
zos para avançar na carreira.
A outra grande reclamação é
justamente a falta de um pla-
no de carreira. O pró-reitor
Administrativo da Uemg,
José Gama Dias, ressaltou a
instabilidade com que funci-
onam as instituições sem um
quadro próprio.
Quadro próprio - A pró-
reitora de Planejamento da
Uemg, Ana Adelina de
Moura e Silva, defendeu a
necessidade de um quadro
próprio de servidores para as
universidades, em razão da
continuidade das atividades
de ensino, pesquisa e exten-
são nelas desenvolvidas. Ela
disse que a Uemg não pode
continuar funcionando com
professores emprestados de
outras instituições, pois isso
compromete a continuidade
dos trabalhos. Ela disse tam-
bém que a designação deve

O reitor em exercício do unimontes,
Paulo César Almeida, disse que

designados têm mais vantagens que
efetivas

ser usada somente em situa-
ção emergencial e não como
um critério permanente.

A pró-reitora relatou tam-
bém o encontro mantido na
terça-feira entre representan-
tes da Uemg e da Unimontes,
quando perceberam "identi-

A chefe do Departamento
de Recursos Humanos da
Uemg, Leila Silva Macedo,
coordena também a comissão
de elaboração do Plano de
Carreira de Nível Superior do
Estado. Ela disse que a
Unimontes está à frente da
Uemg, por já possuir um pla-
no de carreira, aprovado em
1994. Ela disse também que a
Comissão quer ouvir todos os
segmentos de professores e
servidores técnico-adminis-
trativos da Uemg. A presi-
dente do Sinduemg, Lavínia
Rosa Rodrigues, disse que
falta vontade política ao atu-
al governo, como faltou ao
anterior, para resolver a situ-
ação da universidade. Ela dis-
se que o plano de carreira da
Uemg, feito em 1994, não foi
discutido até hoje. Ela disse
que é preciso discutir também
o cargo de reitor, que é de
confiança do governador.

O pró-reitor da uemg, José Garri
Dias, disse que a Uemg precisa

um quadro próprio

dade de problemas e afinidi
de de propostas". Ela resr
miu as propostas das institin
ções: concurso público; garar
tia de que a capacitação ser,
recompensada na carreir,
acadêmica; plano de cargos
salários e de carreira.

O representante da Asst'
ciação dos Docentes d
Unimontes, Donizete Lii
Nascimento, propôs a realiza
ção de um seminário para dis
cutir os problemas comuns à
duas instituições. Outro te
presentante dos docentes
professor Gilmar, questionct
a prioridade que se dá ao pk
no de carreira, pois na Uen'4
ele atenderia agora a 20% d
quadro, já que 80% são desig
nados. A deputada Elb
Brandão explicou que não
ria possível, face à urgência
se resolver os problemas da
instituições, preparar um Seii
nário Legislativo, cuja orgaI
zação tomaria cerca de quatl1
meses. A proposta da paria
mentar é a de realização de UI

Debate Público, na Assemblélí
considerando a ressonâflCi
que teria a matéria na impí
sã mineira. O debate deve
ser realizado ainda este

A Comissão de Educação
aprovou ontem parecer de 1°
turno da deputada Elbe
Brandão (PSDB) favorável ao
Projeto de Lei (PL) 868/2000,
do deputado Eduardo
Brandão (PMDB), que dispõe
sobre a devolução de valor
pago por ingresso para even-
to realizado em casa de espe-
táculo patrocinado pelo Esta-
do, no caso de cancelamento
do espetáculo. O parecer opi-
nou pela aprovação do proje-
to na forma do substitutivo
n° 1, da Comissão de Consti-
tuição e Justiça. O
substitutivo determina que o
Estado, ao patrocinar um
evento cultural ou esportivo,
deverá exigir, como condição
da liberação de recursos, o
compromisso da outra parte
da devolução determinada
pelo projeto.

A Comissão de Meio Am-
biente e Recursos Naturais
aprovou ontem o parecer de
l turno do deputado Carlos
Pimenta (PSDB) favorável ao
Projeto de Lei (PL) 854/2000,
que institui  Programa Esta-
dual de Educação Ambiental.

O Programa pretende
cOnscjentizar os estudantes da
rede pública estadual sobre a
Importância do meio ambiente.
Para isso, serão realizadas ati-
vidades extraclasse, como pa-
lestras, atividades práticas de
Plantio de árvores, preservação
das florestas da biodi-
Versidade, das matas ciliares e
nascentes dos rios e a coleta
Seletiva dos resíduos sólidos. O
Projeto será, agora, apreciado
Pelo Plenário da Assembléia.
Requerj05 - A Comissão
ainda votou e aprovou diver-
SOs requerimentos. 0 primei-

ova projeto
Educação 1
ro é de autoria da Comissão
de Política Agropecuária e
Agroindustrial. Essa Comis-
são solicitou que fossem en-
viados ofícios à diretoria re-
gional da Superintendência
de Desenvolvimento do Nor-
deste (Sudene), em Montes
Claros, e à Superintendência
de Desenvolvimento do Nor-
te de Minas (Sudenor), pe-
dindo a abertura de poços
artesianos nos municípios do
norte do Estado.

Outro requerimento apro-

A deputada Elbe Brandão foi relatora
do PL 86812000

vado foi do deputado Rogé-
rio Correia (PT), solicitando
uma audiência pública da
Comissão para discutir os
grandes incêndios nas matas
naturais do Estado e as me-
didas preventivas adotadas.
O deputado Cabo Morais
(PL), presidente da Comis-
são, pediu que o presidente
da Fundação Estadual do
Meio Ambiente (Feam) infor-
me à Comissão o grau de con-
taminação por metais pesados
do rio das Mortes.

Unimontes tem plano desde 1994

Fundo - Foi aprovado
também parecer do deputa-
do Eduardo Brandão
(PMDB) favorável ao PL 945/
2000, do deputado Márcio
Cunha (PMDB), que altera a
Lei 13.464/2000, que cria o
Fundo Estadual de Recupera-
ção do Patrimônio Histórico,
Artístico e Arquitetônico
(Funpat). O objetivo do pro-
jeto é incluir, no grupo coor-
denador do Funpat, um re-
presentante da Secretaria de
Estado do Turismo.

Presenças

Participaram da reunião o deputado Sebastião Costa
(PFL), que preside a Comissão, o deputado Eduardo
Brandão (PMDB), que assumiu a presidência durante a
audiência público, e a deputado Elbe Brandão (PSDB).

que institui
mbiental

Presenças

Compareceram à reunião os deputados Cabo
Morais (PL), presidente da Comissão, Maria José
Haueisen (PT) e Carlos Pimento (PSDB).

Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia

(continuação)

Meio Ambiente e
Recursos Naturais
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__ Auditor diz que não houve irregularidades Aprovado em 2° turno PL que cria
CPI das Licitações que gerassem prejuízos ao Estado	Fundo Estadual de Direitos Humanos

O auditor-geral do Esta-
do, desembargador Ayrton
Maia, informou ontem à CPI
das Licitações que as empre-

que iriam realizar as obras
de recuperação das rodovias
no Sul de Minas foram esco-
lhidas por meio de carta-con-
vite, mas que as obras não
foram iniciadas. De acordo
com ele, o processo de sele-
ção levou em consideração a
melhor oferta de preço e não
houve nenhuma irregularida-
de que gerasse prejuízos aos
cofres públicos, uma vez que
os contratos não foram con-
sumados. O deputado Miguel
Martini (PSDB) questionou a
preocupação em definir as
obras como emergenciais sen-
do que, após cinco meses, o
governo não iniciou a restau-
ração das estradas
danificadas pelas chuvas em
janeiro. A CPI está investigan-
do possíveis irregularidades
em contratações feitas pelo
governo do Estado a partir
de janeiro de 1995 com dis-
pensa ou inexigibilidade de
licitação.

Ayrton Maia disse que o
Departamento de Estradas
de Rodagens (DER/MG) con-
siderou todas as obras como
emergenciais por entender
que o processo de licitação
poderia não ser concluído
antes do início do período de
chuvas do próximo ano, o
que levaria a um colapso das
rodovias atingidas. "A inten-
ção era evitar que o urgente
se tornasse emergente", con-
cluiu. Quando há impedimen-
to de tráfego, o dano é consi-
derado emergente; já na ur-
gência é possível, ainda, a uti-
lização das estradas mesmo
que em condições precárias.

Em relação ao laudo apre-
sentado pelo DER/MG, Maia
ponderou que são anteriores

ao relatório apresentado pela
auditoria que foi realizada in
loco. O auditor do Estado,
Ricardo Olinto Hazan, argu-
mentou que os documentos
apresentados pelo DER/MG
não serviram de base para as
avaliações da auditoria, que
contaram com técnicos res-
ponsáveis, inclusive do Crea/
MG, do Cedec e do Ministé-
rio Público.

Ayrton Maia disse que é fun-
ção da auditoria apurar irregu-
laridades, mas cabe ao governo
a tomada de providências. O
deputado Antônio Andrade
(PMDB) perguntou ao convida-
do se ele sabe de irregularida-
des nos processos de licitação
realizados nos últimos cinco
anos. O desembargador disse
não ter conhecimento, e que está
sendo implantado um
subsistema de auditorias nas
secretarias. Todos os auditores
estariam subordinados à audi-
toria-geral e não ao secretário.
"Essa medida irá facilitar ao go-

Foram aprovados requeri-
mentos do deputado Antônio
Andrade, em que solicita ao Mi-
nistério Público (MP) a relação
de denúncias apresentadas nos
últimos cinco anos envolvendo
problemas de dispensa de lici-
tação; do deputado Miguel
Martini, solicitando ao MP as
denúncias contra o Estado re-

O odiror-ero do Esoo
desembargador Ayn'on Maio, iioi

ouvido ontem

vernador se informar sobre al-
gum fato que tenha gerado dano
ao erário de forma mais rápida
eficiente", ressaltou.
Fhemig - Quando indagado s
bre as denúncias envolvendo
Fhemig, Ayrton Maia afirmou
que os relatórios estão sendc
concluídos e que somente apá
analisá-los é que a auditoria irá
levar as conclusões ao governarn
dor. Ele informou que a audito-
ria está sendo feita em todos 6
órgãos subordinados à Secreta-
ria de Saúde, que, devido à sua
atividade, tem grande movime
to financeiro.

cebidas pelo órgão; solicitando
ao DER cópia dos contratos fir
mados entre o Estado e as en1
presas selecionadas para a re
alização de obras no Sul de l'Ái
nas e para que seja realizada
visita da Comissão ao Centra
de Remanejamento da SecreU
ria de Segurança Pública
(Ceresp).

O Plenário aprovou 15
projetos de lei na reunião or-
dinária de ontem. Foi apro-
vado, em 20 turno, o Projeto
de Lei (PL) 537/99, do de-
putado Anderson Adauto
(PMDB), presidente da As-
sembléia, que cria o Fundo
Estadual de Promoção dos
Direitos Humanos (FEPDH).
O Fundo tem o objetivo de
oferecer suporte financeiro
a programas de promoção,
divulgação e defesa dos di-
reitos humanos; e a projetos
que objetivem a
implementação das propos-
tas de ação constantes no
Programa Nacional de Di-
reitos Humanos. São
beneficiários dos recursos do
FEPDH entidade ou órgão
público estadual ou muni-
cipal responsável pela exe-
cução de programa de pro-
moção e defesa dos direitos
humanos ou entidade não
governamental, legalmente
constituída, sem fins lucra-
tivos, comprovadamente
de utilidade pública, volta-
da para a promoção e a
defesa dos direitos huma-
nos.

Os recursos do Fundo
são provenientes de dota-
ções consignadas no orça-
mento do Estado ou em cré-
ditos adicionais; de doações,
auxffi05 e contribuições de
qualquer natureza; do retor-
no dos financiamentos con-
cedidos; de fianças quebra-
das ou perdidas, em favor
do Estado, de acordo com o
disposto na legislação pro-
cessual penal; de recursos
alocado5 por órgãos, fundos
e entidades federais e desti-
nados a programas de pro-
moção e defesa dos direitos

humanos; de resultados de
aplicações financeiras de re-
cursos do Fundo; de 7% da
renda líquida, anualmente
verificada, resultante da ex-
ploração da Loteria do Es-
tado de Minas Gerais; de ou-
tras fontes que lhe destina-
rem recursos.

O FEPDH tem como ór-
gão gestor a Secretaria Ad-
junta de Direitos Humanos,
órgão da Secretaria de Esta-
do da Justiça e de Direitos
Humanos, e, como agente fi-
nanceiro, o Banco de Desen-
volvimento de Minas Gerais
(BDMG).

área superior a 100 hecta-
res.

Constituem recursos
do Fomentar-Terra as do-
tações consignadas no or-
çamento do Estado e os
créditos adicionais orça-
mentários a ele destina-
dos; as transferências de
fundos federais, aí incluí-
dos os recursos orçamen-
tários da União; os prove-
nientes de operações de
crédito interno e externo
de que o Estado seja mu-
tuário; os provenientes de
doações, contribuições ou
legados de pessoas físicas
ou jurídicas, públicas ou
privadas; os retornos, re-
lativos ao principal e a en-
cargos, de financiamentos
concedidos com recursos
do Fundo; os resultados
das aplicações financeiras
das disponibilidades tem-
porárias; e outros recursos.
O Fomentar-Terra terá
como gestora a Secretaria
de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
e como agente financeiro
o Banco de Desenvolvi-
mento de Minas Gerais
(BDMG).

Reunião Ordinária

Fomentar-Terra
O Fundo Rotativo de

Fomento à Agricultura
Familiar e de

Viabilização de
Assentamentos 1

Agrários no Estado de
Minas Gerais

(Fomentar-Terra)
destina-se ao
financiamento

reembolsável de
capital de giro, na

forma de crédito de
custeio; à

implantação ou à
ampliação de planos

de assentamento e
reassentamento

agrários; e à
instalação e ao

fomento de
cooperativas de

agricultura familiar.

Secretarias terão sistema de auditoria

Requerimentos aprovados

Presenças

Estavam presentes os deputados: Dalmo Ribeiro
Silva (PSD) - presidente; Miguel Marfini (P508);
Antônio Andrade (PMDB); Eduardo Hermeto (PFL);
Olinfo Godinho (PTB) e Eduardo Brandão PMDB).

Também em 2° turno
foi aprovado o PL 14/99,
da deputada Maria José
Haueisen (PT), que institui
o Fundo Rotativo de Fo-
mento à Agricultura Fa-
miliar e de Viabilização de
Assentamentos Agrários
no Estado de Minas Gerais
(Fomentar-Terra). Poderão
ser beneficiários de opera-
ções com recursos do Fo-
mentar-Terra o agricultor
familiar e o agricultor as-
sentado em projeto de re-
forma agrária promovido
no Estado pelos governos
federal ou estadual, desde
que atenda, simultanea-
mente, os seguintes requi-
sitos: utilize, em sua pro-
priedade, trabalho direto
seu e de sua família, admi-
tindo-se a ajuda de tercei-
ros apenas quando a na-
tureza sazonal da ativida-
de agrícola o exigir; obte-
nha, no mínimo, 80% da
renda familiar em ativida-
de agropecuária, pesquei-
ra ou extrativa; resida na
propriedade rural ou em
aglomerado rural ou urba-
no próximo a ela; não de-
tenha, a qualquer título,

Fomentar-Terra é aprovado em 2 0 turno
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para portadores de deficiência Arrovl0 PL sobre implantação de agrovilas
Reunião Ordinária
(continuação)

Foi aprovado, em 1° tur

-no' o PI, 445/99, do depu-
tado Edson Rezende (PSB),
que dispõe sobre a implan-
tação de agrovilas no Es-
tado de Minas Gerais. O
projeto foi aprovado na
forma do substitutivo n° 2,
com as emendas n

o
s 9 a 12.

O deputado João Batista de Oli, 
A emenda n° 1 foi rejeita-

(PDT) é autor do PL 104/99, que  da e as demais emendas fi-
o publicidade do Estado a ter trodç caram prejudicadas assim
simultânea para portadores de
deficiência auditiva	 como o projeto original e o

substitutivo n° 1.

bito do Legislativo e	
As agrovilas condomi-

Executivo;	 niais ou cooperativas se

PL 258/99, do deputa
Antônio Júlio (PMDB),
autoriza o Poder Execu
a doar imóvel que espec
ca ao município de Pará
Minas. O imóvel perten
à Sociedade São Vicei
de Paula e foi adquiri
pela municipalidade.
depois foi doado ao
do, com o objetivoi
construir um centro iiil
no, o que não acontee
razão pela qual o muni
pio reivindica o imó
para dar-lhe destirtaç
de cunho social.

constituem em módulos de
unidades produtivas, im-
plantadas em áreas de ter-
ras cedidas ou adquiridas
pelo poder público, desti-

Os outros projetos apro-
vados em 1" turno são:
• PL 32/99, da deputada Ma-

ria José Haueisen (PT), que
determina a
obrigatoriedade de divulga-
ção dos veículos apreendi-
dos por autoridade policial;

• PL 615/99, do deputado Gil
Pereira (PPB), que institui a
obrigatoriedade de realiza-
ção de exames de preven-

contratos da administrk
ção centralizada
autárquica do Estado. E$
tabelece que os órgãos e
entidades das adniiniSt
ções direta e indireta
todos os Poderes do Es
do, do Tribunal de CGflt

e do Ministério Públ1
subordinam-se,
tantes ou contratantes,
normas da Lei 9.444 e d
xa explícito que as coOPe
rativas poderão partic1P
dos processos licitató°

Foi adiada a votação dos
seguirttes projetos:

PL 46/99 do deputado
Adeinio Carneiro Leão (PT),
que cria o Conselho Estadualde Saneamento Básico;
• PI- 227/99, do deputado

Durval Ângelo (PT), que
dispõe sobre os pagamen-
tos de obrigação de peque-
no valor devidos pela Fa-
zenda estadual e dá outras
providências;

• PL 3 16/99, do deputado

PL volta às Comissões

1 nI.1!j!4fl.T.
Foi aprovado ontem pelo

Plenário, em 2° turno, o PL
104/99, do deputado João
Batista de Oliveira (PDT),
que institui a obrigatoriedade
de mensagem aos portadores
de deficiência auditiva na
propaganda oficial. De acor-
do com o projeto, as mensa-
gens da publicidade de atos,
programas, serviços e cam-
panhas das administrações
direta, indireta e fun-
dacional do Estado veicula-
das na televisão terão tradu-
ção simultânea para a lin-
guagem de sinais e serão
apresentadas em legendas
para os portadores de defi-
ciência auditiva.

Ainda em 20 turno, foram
aprovados os seguintes pro-
jetos:
• PI, 284/99, do deputado

Márcio Kangussu (PPS), que
autoriza oDER/MG a doar
ao município de Jequiti-
nhonha imóvel que especi-
fica. De acordo com a pro-
posição, o imóvel tem o ob-
jetivo de abrigar as instala-
ções do chamado "tiro-de-
guerra", mediante convênio
com o Exército;

• PL 284/99, do deputado
Hely Tarquimo (PSDB), que
dispõe sobre a cobrança de
emolumentos das entidades
de assistência social. O pro-
jeto isenta as entidades,
desde que reconhecidas
como de utilidade pública,
do pagamento de emo-
lumentos relativos à auten-
ticação de documentos re-
ferentes a suas atividades;

• PL395/99, do deputado
Arlen Santiago (PTB), que
altera os artigos 2°, 3°, 5° e
6° da Lei 12.079, de 12/12/
96, que dispõe sobre a im-
portância da prática de es-
tágio para estudantes. O
projeto torna mais claras as
exigências mínimas para a
habilitação de estagiários às

vagas existentes nas entida-
des da administração públi-
ca;
P1,775/99, da deputada
Elaine Matozinhos (PSB),
que acrescenta dispositivos
à Lei 12.666/97, que dispõe
sobre a política estadual de
amparo ao idoso. O projeto
altera o artigo 5°, que esta-
belece as ações de compe-
tência dos órgãos e entida-
des estaduais, na imple-
mentação da política esta-
dual de amparo ao idoso,
de forma a assegurar ao ido-
so tratamento prioritário na
tramitação de procedimen-
tos administrativos no âm-

O PL 1.044/2000, do
deputado Paulo Piau
(PFL), recebeu duas
emendas - n° 1, da depu-
tada Elaine Matozinhos
(PSB) e n°2, do deputado
Ivo José (PT) - e foi devol-
vido à Comissão de Ad-
ministração Pública para
emissão de parecer sobre
as emendas. O projeto es-
tava em discussão no 1°
turno e altera o artigo 1°
da Lei 9.444/87, que dis-
põe sobre as licitações e

nadas à exploração racio-
nal de atividades agrícolas
intensivas, especialmente
olericultura, floricultura e
fruticultura, por meio do
sistema associativo e soli-
dário. Os objetivos de im-
plantação do projeto são,
entre outros, gerar empre-
gos ou postos de trabalhos
para trabalhadores com
vocação agrícola; melho-
rar as condições de vida da
população beneficiária do
programa, dando-lhes
acesso a moradia, educa-
ção, saneamento e saúde;
propiciar justa distribui-
ção de terras no Estado,
respeitando os mandamen-
tos constitucionais; au-

ção de câncer de próstata
nos hospitais e centros de
saúde das rede pública es-
tadual, ou subvencionados
pelo Estado;
PL 703/99, dos deputados
Adelino Carneiro Leão (PT)
e Ivo José (PT), que institui
o Conselho Estadual do
Trabalho, Emprego e Gera-
ção de Renda do Estado de
Minas Gerais, que tem o

Durval Ângelo (PT), que
dispõe sobre instalações sa-
nitárias para uso de passa-
geiros em estações rodovi-
árias e pontos de parada
intermunicipais;
PL 496/99, da deputada
Maria José Haueisen (PT),
que altera o art. 1° da Lei
11.867/95, que reserva
percentual de cargos ou em-
pregos públicos para pesso-
as portadoras de deficiên-
cia;

mentar a oferta e promo-
ver a diminuição de custos
de produtos horti-
frutigranjeiros nos municí-
pios mineiros; profissio-
nalizar os agricultores por
meio da promoção de cur-
sos de capacitação técnica
e gerencial acompanhados
por órgãos de extensão ru-
ral do Estado; estimular a
mudança do perfil
agropecuário das regiões
subdesenvolvidas por meio
da diversificação de cultu-
ras preferencialmente eco-
lógicas e do incentivo à
instalação de agro-indús-
trias de pequeno porte, nor-
malmente de cunho coope-
rativo.

objetivo de deliberar, em
caráter permanente, acerca
das políticas públicas de
suas áreas de atuação. O
projeto foi aprovado na for-
ma do substitutivo n° 1;
PL 937/2000, da CPI do
IPSM, que cria o Conselho
de Beneficiários do Institu-
to de Previdência dos Ser-
vidores Militares de Minas
Gerais.

• PL 585/99, da deputada Ma-
ria Tereza Lara (PT), que dis-
põe sobre a política estadual
dos direitos da pessoa por-
tadora de deficiência, cria o
Conselho Estadual da Pessoa
Portadora de Deficiência e
dá outras providências;

• PL 289/99, do deputado
Arlen Santiago (PTB), que
institui o cadastro de forne-
cedores impedidos de lici-
tar e contratar com a admi-
nistração pública estadual.

Votação adiada

Outros projetos aprovados em lo turno

Reunião Ordinária
(continuaçõo
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PL sobre magistério é transformado em PLç pDT de Montes Claros
deputa ,..cr1osPunenta
O'do deputado Bilac Pj .Bcrjtjc0U1te10d0

(PFL), solicitando a retj	
FDTn0

da de tramitação dop	 municipal do
«	jiretório

alíquota do ICMS nas 0	
,	

Á 1ontes Claros.
67/99, que altera	 partido em

.egundo ele,
cualquerrações de fornecimento	
intervençãoenergia elétrica para cc

sumo residencial. precisa ser fundamentada, mas
Foi ainda aprovado p no caso de Montes Claros a razão

recer de redação final dop foi política. O parlamentar
596/99. O projeto, de au elogiou a gestão do atual prefeito

da cidade, Jairo Ataíde, que temria	dos	deputadc secretários filiados ao PDT. Pari
Anderson Adauto (PMDL Carlos pimenta, os diretórios tem
e Sargento Rodrigues (PI vida própria. "Neste processo
autoriza o Executivo a do que a democracia impera é
imóvel à Ação Feminina necessário respeito. A maioria

tem que ser acatada", afirmou.
Assistência Social do Qu Na avaliação do deputado, a
to Batalhão da Policia MÜ atitude do PDT foi de "desespero
tar (Afas/40 BPM).	político". "Não temos o direito de

interferir nas decisões dos
municípios", disse. Em aparte, o

os servidores, as diferença
dizem respeito, especialmep.
te, ao posicionamento do
cargos comissionados de at
veis S-03, S-02 e S-01 (eqii
valente a cargos de chefia
reposicionados em padrõe
mais elevados, o que repre
senta um aumento de 18,6
em seus vencimentos.

Os servidores pedeu
ainda, que o projeto assegt
re o desenvolvimento na cal
reira do servidor efetivo; at
segure aos aposentados II

final de carreira
posicionamento no padríl
estabelecido para a respeí
tiva carreira e o ingresso p
concurso público.

Servidores do Tribunal de Contas	 taoBenéGuedes(i'DT),
vice-líder do PDT na Casa,
esclareceu que o que aconteceu

protestam contra corte de gratificação em Montes Claros contemplou 05

dois lados.

Movimento pela Segurança e Vida
Conheça as propostas iniciais, apresente suas

sugestões e vote na enquete pela Internet.
O endereço é ww'va/mg.govbr

A Presidência, reforman-
do despacho anterior, deter-
minou que o PL 999/2000,
do deputado Edson
Rezende (PSB), que dispõe
sobre a concessão de auto-
rização especial a servidor
do quadro do magistério
para freqüentar curso de
Licenciatura Plena e dá ou-
tras providências, publicado
em 06/05/2000, tenha a
sua tramitação alterada
para Projeto de Lei Comple-
mentar 30/2000, em razão
da natureza da matéria.
Assim, o projeto foi despa-
chado às Comissões de
Constituição e Justiça, de

Os servidores do Tribu-
nal de Contas de Minas Ge-
rais realizaram manifesta-
ção ontem, na Assembléia
Legislativa, contra o corte
da Gratificação de Fiscaliza-
ção Financeira e Orçamen-
tária criada pelo artigo 5°
da Lei n° 10.292, que conce-
de abono de 20% no paga-
mento. O abono, conhecido
como "sétima hora", está
suspenso por causa da Lei
de Responsabilidade Fiscal.
O presidente do Sindicato
dos Servidores do Tribunal
de Contas, Rodrigo Terenzi
Neuenschwander, disse que
os servidores querem o re-
torno da gratificação e tam-

Educação e de Administra-
ção Pública
Requerimentos - Foi defe-
rido requerimento do depu-
tado Ronaldo Canabrava
(PMDB) e outros, em que so-
licitam seja o PL 450/99
submetido à apreciação do
Plenário, para exame do mé-
rito da matéria.

Foram aprovados os se-
guintes requerimentos:

do deputado Paulo Piau
(PFL), em que solicita seja o
PL 923/2000 distribuído à
Comissão de Política
Agropecuária. O preto es-
tabelece o processo deprodu-
ção da "Cachaça de Minas";

bém a adequação do Proje-
to de Lei (PL) 846/2000, que
altera o plano de carreira
dos servidores efetivos do
Tribunal de Contas do Esta-
do de Minas Gerais, aos
moldes do projeto de plano
de carreira dos servidores
do Tribunal de Justiça.

O plano de carreira de-
fendido pelos servidores do
TCE visa nova correspondên-
cia entre os padrões de ven-
cimento dos cargos de qua-
dro "B" de pessoal dos Pla-
nos de Carreira dos Servido-
res do Ministério Público e
Poder Judiciário, que exer-
cem atividades semelhantes
e complementares. Segundo

deputada Elbe Brandão (PSDB)
também falou da importância da
Unimontes e da necessidade de
concurso público para a
efetivação de mais professores
para a instituição. Os deputados
João Batista de Oliveira (PDT) e
Dimas Rodrigues (PMDB)
elogiaram Márcio Kangussu (PPS)
pelo trabalho que vem
desenvolvendo na região.

Candidaturas do PMDB
O deputado Márcio Cunha
(PMDB informou que o PMDB

estruturando-
se para lançar
candidaturas
próprias em

' quase todo os
municípios do
Estado. Ele

afirmou que o diretório municipal
de Belo Horizonte está sendo
formado. O parlamentar
defendeu a candidatura da
deputada federal Maria Elvira
(PMDB) para a prefeitura de Belo
Horizonte e elogiou a candidata.
"Uma mulher na prefeitura é
interessante, é algo novo para o
município", disse. O parlamentar
reconheceu que não será uma
campanha fácil, mas ressaltou que
a candidata tem todas as
qualidades para o cargo. "Temos
orgulho do nome dela", afirmou.
Márcio Cunha adiantou que seu
partido pretende eleger de 400 a
500 prefeitos no Estado e que
Belo Horizonte é um
compromisso.

Meio Ambiente
O deputado Luiz Tadeu Leite
(PMDB) criticou a atual da atual

administração
.1.1 de Montes

Claros
Segundo ele
problemas nas
políticas locais
devem ser
evitados, mas

como outro parlamentar elogiou
a gestão do prefeito de Montes
Claros, Tadeu viu-se obrigado a
falar. O parlamentar também
falou sobre as denúncias
apresentadas na Semana do Meio
Ambiente da degradação da Serra
do Curral, em Belo Horizonte. Na
opinião dele, caso não sejam
adotadas medidas eficazes,
assistiremos à transformação da

serra em deserto, devido à ação
de empresas mineradoras de
grande porte. Luiz Tadeu Leite
falou do Projeto de Lei (PL) 1052/
2000, de sua autoria, que declara
como área de proteção ambiental
a região situada nos municípios
da região metropolitana. "A
transformação de grandes áreas
em desertos é algo que não
podemos e nem iremos deixar
como herança para nossos
filhos", afirmou.

Comig
O deputado Miguel Martirii
(PSDB) questionou alguns

convênios
assinados
entre a Comig
e entidades e
prefeituras do
Estado

1	publicados no
Diário Oficial

do Estado, o Minas Gerais, no dia
3 de junho. Os convênios, de
acordo com o deputado, foram
assinados pelo secretário da Casa
Civil e Comunicação Social,
Henrique Hargreaves. Segundo
Martini, um dos contratos, com a
prefeitura de Ouro Fino, no Sul
de Minas, destina verbas para a
construção de um aeroporto
municipal. O deputado
apresentou um requerimento
convidando o secretário para
prestar esclarecimentos, em
Plenário. Ele também quer saber
se a Constituição do Estado
permite que Hargreaves assine
pela Comig. Em aparte, o
deputado Mauro Lobo (PSDB),
questionou as razões que fazem o
governo atribuir determinadas
ações à Comig.

-
Medalha
O deputado Bené Guedes (PDT)
agradeceu a medalha que recebeu

doSesc
Centenário de
juiz de Fora

4. Ele ressaltou
as
potencialidades
do município
denominado

por ele de capital da Zona da
Mata. Para o parlamentar, a
condecoração é um
reconhecimento à
sua trajetória política e, por isso,
agradeceu a todos pela sua
escolha.

Pagamento da
"sétima hora" está
suspenso

Unimontes
O deputado Márcio Kangussu
(PPS) falou sobre o

desenvolvimento
.,J ! uns Vales do

lequitinhonha
L .doMucurino

Norte de
\linase
também da

L	importância da
Unimontes. De

acordo com o parlamentar, a
região alcançou, nos últimos
anos, Conquistas que estão
modificando a sua realidade.
Segundo ele, a inclusão na Sudene
e a presença do Banco do
Nordeste e seus agentes de
desenvolvimento favoreceram o
Surgimento de novos negócios
para a região em diversos
segmentos . Márcio Kangussu
ressaltou que a educação, uma
condição para desenvolvimento
Pessoal, prospera na região com a
Presença da Unimontes. O
deputado lembrou o substitutivo
que apresentou à PEC 24/2000,do governador, que dá condições
financeiras para atender os novos
Projetos de criação, implantação e
manutenção de Outros cursos
superiores Em aparte, a



é baseado procon-Assembléia entra na Justiça
e recursoconfra administradoras de cartões

Movimento pela Segurança
em diálogo, coragem política

Sociedade deve participar
"O fato - prosseguiu o pre-

sidente - é que todos estão preo-
cupados com a questão da Se-
gurança Pública e, aqui em Mi-
nas, estamos estudando esse
tema há mais de oito meses e dis-
cutindo com a sociedade".
Anderson Adauto observou que
a questão do desemprego é gra-
ve também, mas a solução de-
pende de iniciativas que cabem
ao Governo Federal. "No caso da
Segurança Pública é diferente -
afirmou - a sociedade tem obri-
gação de fazer alguma coisa e
não deve se omitir. Nós estamos
buscando uma solução, em
parceria com a sociedade, e até
o final de junho teremos uma
proposta pronta e aprovada
por todos".

O presidente adiantou ain-
da que, das propostas que forem
aprovadas durante o Ciclo de
Debates sobre Segurança Públi-
ca, que será realizado no dia 6
de julho, aquelas que forem
transformadas em projetos de lei
terão tramitação com priorida-
de, devendo ser apreciados e
votados antes das eleições de
outubro. Aquelas propostas que
dependerem do Executivo serão

encaminhadas aos órgãos Reunião Ordinária - 14 horas

blicos que terão a responsabi Parecer
dadedeexecutá-las,conforme	Sobre a indicação, feita pelo governador do Es-
vontade dasociedade.	tado, do nome de Flávio Goes Menicucci para

As propostas apresenta	diretor-geral do Departamento de Estradas de
serão discutidas durante o 	Rodagem - DER/MG (Mensagem 115/2000).
do de Debates "Segurança p PEC 4/99
blica:o papel do Estado edasi Do deputado Gil Pereira, que dá nova redação
ciedade civil", promovido pó ao "capuf" do art. 201 da Constituição do Estado
Assembléia Legislativa, empai (altera de 25 para 30% o percentual que o
cena com 57 entidades da soc	Estado aplicará, anualmente, na manutenção
dade civil, no dia 6dejulho.( e no desenvolvimento do ensino). Votação em

n	1° turncs
PEC 15/99

Do deputado Antônio Carlos Andrada, que acres-
centa parágrafo ao art. 36 da Constituição Esta-
dual (assegura renúncia à aposentadoria do ser-
vidor público civil, garantindo-se-lhe o direito à
contagem de tempo de serviço que tenha dado
origem ao benefício). Votação em 10 turno

PEC 28/99
Do deputado José Braga, que dá nova redação
OOart. 31,li, da Constituição Estadual (assegura
O pagamento de férias-prêmio aos servidores
exonerados que tenham adquirido tal direito).Vota

ção em 10 turno
PEC 30/99

D0 deputado Márcio Cunha, que altera a com-
Posi ção do Conselho de Defesa Social (retira da
composição o presidente da Comissão de Defe-
sa Social da Assembléia, colocando em seu lu-
gar um membro do Poder Legislativo Estadual, e
acrescenta o secretário de Estado da Educação).

reunindo representantes de te
dos os municípios mineirE
com transmissão ao vivo par
o interior.

O encontro, que marcará
Dia Estadual da Segurança ?
blica, será ainda uma oportufl
dade de destacar a importâncl
da prevenção do crime. Entre 
assuntos a serem abordada
estão a política de seguraflf
pública, a unificação e
desmilitarização das políciat
a formação do policial cidt
dão, o orçamento público f
redução da violência, o sistt
ma penitenciário, a segurafl
nas favelas, a participação CC

munitária, e os municípios e
segurança pública.

sociedade brasileira a disc o proconAssembléia,
tir, com prioridade, o pap em conjunto com o Procon-
das Forças Armadas.	514 o Movimento das Donas

de Casa e a Associação Bra-
sileira de Consumidores,
entrou ontem com ação ci-
vil coletiva contra as admi-
nistradoras de cartões de
crédito, no Fórum Lafayette.
-.egundo o coordenador do
roconAssembléia, Hênio

Andrade Nogueira, essas
mpresas cobram juros

abusivos de 11% a 18% ao
mês, quando a lei determi-
na que estes não ultrapas-
sem ao índice de 12% ao ano.

Segundo o Procon, a lei
restringe a cobrança de ju-

ros às instituições financei-
ras, como bancos, coopera-
tivas de crédito e consórci-
os, o que não é o caso das
administradoras de cartões
de crédito. Com esse argu-
mento, o Procon entrou na
Justiça contra as empresas
Visa, Credicard,
Mastercard, American
Express e Diners Club. "Es-
peramos que a ação seja de-
cidida como liminar", afir-
mou Hênio Andrade.

Na ação, o Procon pede
que as empresas que cobra-
ram juros abusivos devolvam
o excedente em dobro para
seus clientes, além de não lan-

que o senador tem defendi-
do a presença do Exército nas
ruas como forma de forçar a

A discussão sobre segurança pública mobilizou representantes de Cosas
Maçônicas de todo o Estado. Eles visitaram o presidente Anderson

Adauta, ontem à tarde, e disseram que vôo participar dos discussões
promovidas pela Assembléia
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Em entrevista coletiva,
o presidente da
Assembléia comento
as propostas que
serão discutidas com
a sociedade

"O aspecto mais importan-
te da nossa proposta para a
área da Segurança Pública é
que ela está baseada num tri-

que inclui a coragem polí-
tica para fazer as mudanças
estruturais que são necessá-
rias; a participação da socie-
dade; e a indicação das fon-
tes de financiamento para o
setor", ressaltou o presiden-
te da Assembléia, deputado
Anderson Adauto (PMDB)
ontem, em entrevista coleti-
va para a imprensa. Ele ad-
vertiu que, se um desses pi-
lares não estiver assentado, o
problema da violência não
será resolvido. "São Paulo -
exemplificou o presidente -
tem investido pesado na Se-
gurança Pública, mas não ob-
tém um resultado satisfatório,
porque faltam ações nas duas
outras pontas". Anderson
Adauto reafirmou que a pro-
posta do Legislativo mineiro,
que está em discussão e deve-
rá ser consolidada num docu-
mento final, no próximo dia 6
de julho, depois de um amplo
debate com a sociedade, inclui
ações em todas as três áreas.

O presidente da Assem-
bléia comentou ainda as de-
clarações do senador Antô-
nio Carlos Magalhães (PFL-
BA), que recebeu, na última
terça-feira, uma cópia do do-
cumento que está sendo dis-
cutido em Minas. "Dentro de
15 dias - adiantou - vamos
ter uma posição formal do
Senado sobre nossas propos-
tas". Anderson Adauto foi a
Brasília acompanhado dos
deputados Ivair Nogueira
(PMDB), Carlos Pimenta
(PSDB), Dalmo Ribeiro Silva
(PSD), José Henrique (PMDB)
e da deputada federal Maria
Elvira (PMDB-MG), explicou

çarem os nomes dos devedo-
res no Serviço de Proteção ao
Crédito (SPC) e na Cerasa. O
Procon também quer que as
administradoras paguem
uma multa de R$ 1.000 por
bolete emitido em desacordo
com a decisão judicial.

Paralelamente à ação, o
Procon-BH desencadeou,
com o apoio do Procon-As-
sembléia, uma campanha
para coleta de assinaturas
para apresentar Projeto de
Lei na Assembléia, regula-
mentando o parágrafo 30 do
artigo 192 da Constituição
Estadual, que fixa os juros
em 12% ao ano.

Votação em 10 turno
PEC 31/99

Do deputado Eduardo Hermeto, que acrescento
o § 3° ao art. 163 da Constituição do Estado.
(exclui o pagamento de obrigações de pequeno
valor, a serem definidas em lei, da ordem cro-
nológica de apresentação dos precatórios - Ino-
vação já introduzida na Constituição Federal). Vo-
tação em 10 turno

PL 978/2000
Do governador, que altera o art. 11 da Lei n°
13.458, de 12/1/2000, que dispõe sobre a
quota estadual do salário-educação entre os
municípios (estabelece que a sua vigência será a
partir de 1° de julho de 2000). Discussão em 10

turno (urgência)
PL 832/2000

Do deputado Miguel Martini, que regulamenta
o art. 66, §2°, do Ato das Disposições Constituci-
onais Transitórias da Constituição Estadual e dá
outras providências. Discussão em 1° turno

Pi. 393/99
Do deputado Sargento Rodrigues, que acres-
centa disposições à Lei n° 11.404/94, que con-
tém normas de execução penal (assegura a inte-
gridade física de presos, provisórios ou conde-
nados, que tenham exercido função policial).
Discussão em 2° turno

PL 606/99
Do deputado Agostinho Silveira, que dispõe so-
bre informações da data de vencimento da Car-
teira Nacional de Habilitação a ser liberada pelo
Detran/MG. Discussão em 20 turno



8h30
• Fórum Técnico "Educação de Jovens e Adultos" (Ple-

nário) -exposição e discussão do tema "Formação
do docente para a educação de jovens e adultos".
Expositores: professor da UFMG, Leôncio José Go-
mes Soares; coordenadora da Educação de Jovens
e Adultos edo Movimento de Alfabetização da Se-
cretaria de Educação do Rio Grande do Sul, Liana
Borges. O deputado Rogério Correia (PT) será o
coordenador do debate

• CPI do Narcotráfico (Uberlândia) - reuniões com a
comunidade de Uberlândia e região, com a finali-
dade de debater os problemas sociais resultantes
do narcotráfico

9h30
• Comissão de Saúde (Plenarinho li) - discutir e votar

parecer de 2° turno sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário, como o PI. 11/99, da de-
putada Maria José Houeisen, que institui procedi-
mentos especiais para prevenção e detecção dos
casos de lesões por esforços repetitivos (LER); PI-
646199, do deputado Eduardo Brandão, que tomo
obrigatória o afixação, em hospitais e clínicas, de
cartaz com informações sobre os procedimentos a
serem adotados em caso de óbito de pacientes,
entre outros

• CPI do Fundo Sorrimo (Plenarinho IV) - ouvir os
vereadores Gustavo Henrique Baeta Dumont, José
Raimundo dos Santos, Antônio Roberto da Silva,
José Maria Gomes Torres, Braz Lopes Neto, Carlily
Carvalho Leite, Diomézio Geraldo Pimento, Hugo
Amaral da Silva, Lino Pereira da Silva, Maria Nilma
Ferreira de Oliveira, Moisés dos Santos, Pedra Pro-
firo dos Reis, Roberto Jairo Torres, Ronildo Ribeiro
de Andrade, Jeiferson Magno Ribeiro Lima e o dire-
tordo construtora Semop, Dano Rutier Duarte

• Comissão Especial da Loteria Mineira (Plenarinho 1)
- ouvir o presidente do Associação das Empresas
de Diversão Eletrônica 0ff Line de Minas Gerais,
José Carlos Schill; Dalton Luiz de Oliveira Carline,
Adriana Junqueira Bento Gonçalves, José Carlos
da Silva Ribeiro, Simão Igor Menezes, André Carline
Alvores, Joaquim Faria de Carvalho e Durval San-
tos da Silva, responsáveis por empresas que atuam
na área de diversão eletrônica

• Comissão Especial da PEC 24/99 (Plenaninho III) -
emitir parecer sobre a PEC 24/99, do deputado
Paulo Piau (PFL), que acrescenta dispositivos aos
artigos 161 e 199 da Constituição do estado (des-
tina recursos à Uemg e à Unimontes)

• Comissão Especial da PEC 12/99 (Auditório) - apre-

ciar o parecer de 2 0 turno sobre a PEC 12/99, d0
do Antônio Andrade, que integra ao Quadro
Delegado de Carreiro os policiais civis bacharéis
reito que prestam serviços como DelegadosEs em,
Polícia (altera o artigo 23 do Ato das Disposjç5"
tucionais Transitórias da Constituição do Estado)

10 horas
Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) -
tir e votar parecer sobre proposições sujeitas ó apr
do Plenário, como o PI- 984/2000, do depufad'
Piou, que inclui, na composição do grupo coorden
Fundo Estadual de Desenvolvimento dos Tra
(Funtrans), representante da Federaçõo das Ernpr
Transporte de Passageiros do Estado de Minas
(Fetram) e da Federação das Empresas de Transp
Carga do Estado de Minas Gerais (Fetcemg); P11
2000, do deputado Mauni Torres, que estabelece crjt
para criação, fusão e desmembramento de ser
notariais e de registro no Estado; PI- 1012/2000 '
putado João Batista de Oliveira, que inclui 13 muni.
do Centro de Minas na área de atuação da Superjnt
cia de Desenvolvimento do Norte de Minas (Sudet
1059/2000, do deputado Eduardo Brandão, que cii
sobre a gratuidade de serviços prestados pelo Estd
meio da Internet, entre outros

10h30
Fórum Técnico "Educação de Jovens e Adultos" (Plenãrt
exposição e discussão do tema "O Currículo na Educx
de Jovens e Adultos: escolhas, ênfases, Omissões".
sitores: professor da Faculdade de Educação da UF
Geraldo Magela Pereira Leão; assessora da ONG k
Educativa, Maria Clara di Pierro; professora da Facu
de Educação da UFMG e da Pós-Graduação do Cepe
Newton Paiva, Lenita Ferreiro de Oliveira. A coorden
será do deputado Antônio Carlos Andrada (PSDB)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Montagem do espetáculo "Brasil bem temperado" (Te*
• Fórum Técnico "Educação de Jovens e Adultos" -

dos grupos de trabalhos do fórum
• Palestra sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, com Eul

nio Greggianne, diretor do Consultoria de Orçamet
Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados,e:
ordenador da assessoria ao relator do projeto da LRF
cola do Legislativo)

15 horas
• Comissão de Redação (Plenaninho 1)
19h30
• Espetáculo do Grupo de Contadores de Histórias '1

ÂÁ\

7h30 - Repórter Assembléia (reprise)
8h - Horário reservado à Câmara Municipal de
Belo Horizonte
9h - Plenário (AO VIVO) - Fórum Técnico:
Educação de Jovens e Adultos
12h30 - Repórter Assembléia (reprise)
13h15— Assembléia Debate (reprise) - Em
debate a realidade do servidor público
14h20 - Plenário (AO VIVO) - Reunião Ordiná-
ria com pronunciamentos, debates e votação de
proposições
16h30 - CPI do Fundo Somma (reprise) -
Depoimentos de representantes de empreiteiras
que executaram obras municipais em Iinoi,
financiadas com recursos do Fundo
18h - Horário reservado à Cômara Municipal de
Belo Horizonte
19h -Visão Parlamentar (reprise) -Entrevistas
com deputados estaduais sobre o momento político
e a conjuntura nacional

19h30 - Repórter Assembléia (1 1 edição) - Noticie
do que acontece no Assembléia e a repercussão dos
principais fatos políticos do Estado
20h - Pinga-Fogo - Pronunciamentos dos deputadOS
tribuna do plenário
21h—Estação—Programa feito em Parceria com
algumas universidades do Estado e  Assembléia de?
22h - Repórter Assembléia (2° edição)
22h30 - Mídia e Poder (inédito) - O entrevistado
semana é o desembargador Lúcio Urbano
23h - Assembléia Debate (inédito) - Em debate O

qualidade da água consumido no Estado e o abasteN
to em Belo Horizonte
Oh - Curso de Ética (inédito) —A professora Telma
Souza Birchal, do UFMG, fala sobre o tema "Etica e
Transgressão"
1h30 - Repórter Assembléia (reprise)
2h - Encerramento

Essa grade está sujeita a alterações


