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Plenário aprova vários projetos em
2° turno, entre eles o PL 705/99

O projeto
que troto da

Taxo de
Expediente
foi votado
ontem em

Plenário

Relatório
Estão marcadas para hoje
Reuniões Extraordinárias às
9, 14 e 20 horas. Pela
manhã, os deputados
apreciam, em Comissão, o
Pi- 581/99, que contém o
Orçamento do Estado. Após
• término dos trabalhos, com
• votação do projeto pelo
Plenário, será encerrada a
10 Sessão Legislativa da 140
Legislatura, em Reunião
Solene. Hoje também será
lido o Relatório das
Atividades de 1999, que será
objeto de encarte especial do
Assembléia Informa da
próxima segunda-feira (20)

Do esquerda para a dire
Carlos Andrada (PSDB),

(PDT), Sargento Rod

O Plenário aprovou on-
tem à tarde, em 2° turno de
votação, o PL 705/99, do
governador do Estado, que
altera a Tabela "A" da Lei
6.763/75, que consolida a
legislação tributária do Es-
tado de Minas Gerais. O
projeto aperfeiçoa o
detalhamento da incidência
das taxas de expediente, co-
bradas pelo Estado, discri-

deputados Marco Régis (PPS), Antônio
ério Correio (PT), Marcelo Gonçalves

ss (PL). José Henrique (PMDB) e Paulo
Piou (PFL)

minando a sua aplicação de
acordo com os serviços pres-
tados. O projeto foi aprova-
do na forma do vencido,
com a subemenda n° 1 à
emenda n° 1; subemenda n°
1 à emenda n° 5, e emendas
n°s 6 e 7. Foram rejeitados o
item 3.2.4 da tabela "A" do
Anexo 1; o parágrafo 7° do
art. 90 da Lei 6.763/75, con-
tido no art. 1° do Projeto; o
parágrafo 1° contido na
emenda n° 6 e as emendas
n°s 2 e 5; e ficaram prejudi-
cadas as emendas n°s 3 e 4.

A emenda n°6, apresen-
tada pelo deputado Eduar-
do Daladier (PDT), acres-
centa item na Tabela "D" da
Lei 6.763, criando taxa anu-
al no valor de 45 UFIRs, a
ser paga no ato da expedi-
ção do certificado de regis-
tro de licenciamento de ve-

O relator da CPI do
Narcotráfico, deputado Ro-
gério Correia (PT), defen-
deu que o inquérito sobre
a fuga do traficante
Fernandinho Beira-Mar do
Departamento Estadual
de Operações Especiais
(Deoesp) seja reaberto. Ele
disse, em reunião realizada
ontem, ter ficado assustado
com a fragilidade do rela-
tório apresentado pelo de-

ículos. A receita a ser arre-
cadada, estimada em cerca
de R$ 135 milhões, será apli-
cada exclusivamente no apa-
relhamento material dos
órgãos de segurança do Es-
tado e na construção, manu-
tenção, ampliação e outras
melhorias nos estabeleci-
mentos carcerários estadu-
ais.
Contribuintes - Outros
projetos foram aprovados
em 2° turno, entre eles o PL
401/99, da deputada Maria
Olívia (PSDB), que cria o
Fundo Estadual de Recupe-
ração do Patrimônio Histó-
rico, Artístico e Ar-
quitetônico (Funpat); e o PL
753/99, da Comissão de Fis-
calização Financeira, que
dispõe sobre o Conselho de
Contribuintes do Estado de
Minas Gerais.

legado-corregedor Clóvis
Gonçalves Filho, responsá-
vel pelo inquérito. A CPI
ouviu também o delegado
Marco Antônio Chedid, que
estava em "permanência"
no Deoesp em 26 de março
de 1997, quando o trafican-
te fugiu. Hoje os deputados
devem colher dois novos
depoimentos.

Páginas 11 e 12 e Agenda
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Relator defende novas apurações
sobre fuga de Beira-Mar
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O deputado Rogério Correia (PT) (em pé, à direito) relatou o
projeto que contém o PPAG

Transporte, educação
e turismo

Reunião Conjunta

Emendas apresentadas tratam de
detalhamentos e prestação de contas

Sete emendas aprova-
das foram apresentadas
pelos lideres do PFL e do
PSDB, deputados Sebasti-
ão Navarro Vieira e Hely
Tarqüínio, respectivamen-
te. Essas emendas - n

o
s 29

a 35 - ajustam valores lan-
çados incorretamente no
PPAG.

Três emendas aprova-
das foram apresentadas
pelo deputado Eduardo
Hermeto (PFL). A primei-
ra delas acrescenta onde
convier a previsão de que
"até 30 de janeiro de cada
exercício, o Poder Execu-
tivo encaminhará à As-
sembléia Legislativa o
detalhamento em nível de
projeto dos programas so-
ciais que serão executados
no decorrer do ano, desta-
cando os recursos destina-
dos ao financiamento das
atividades-meio, ao finan-
ciamento das atividades-
fins e os investimentos a
serem realizados em cada
programa com seus res-
pectivos órgãos executo-
res, bem como os resulta-
dos quantitativos e quali-
tativos que pretendem al-
cançar, compatibilizando-
os com os estabelecidos
pela Lei do Orçamento do
mesmo exercício."

Prestação de contas -
A segunda também acres-
centa onde convier o se-
guinte artigo: "Da presta-
ção de contas prevista no
inciso XII do artigo 90 da
Constituição do Esta-
do constará obrigatoria-

mente demonstrativo dos como os resultados quali-
programas sociais execu- tativos e quantitativos ob-
tados no decorrer de cada tidos."
um dos exercícios a que se A terceira acrescenta o
refere a mesma, destacan- artigo "consideram-se pro-
do os recursos despen- gramas sociais, entre ou-
didos com atividades fins, tros, os destinados a
os recursos despendidos melhoria quantitativa e
com atividades meio e os qualitativa nas áreas de
investimentos realizados educação, saúde, seguran-
em nível de projeto, bem ça e geração de emprego."

Críticas à execução
orçamentária

Durante a reunião, vá-
rios deputados criticaram
a forma de se planejar atu-
almente o Estado e de exe-
cutar o Orçamento. O de-
putado Miguel Martini
(PSN) disse que o País ain-
da está engatinhando em
planejamento público. O
deputado Mauro Lobo
(PSDB) falou sobre a falta
de cumprimento das dire-
trizes traçadas no planeja-
mento que aconteceu no
governo estadual passado,
do qual participou, e que
essa situação não mudou
no atual governo.

O deputado Eduardo
Hermeto (PFL) criticou
as constantes e elevadas
suplementações orçamen-
tárias, que, em sua avalia-
ção, diminuiram a impor-
tância dos parlamentares.
O deputado Hely
Tarqüínio (PSDB) defen-
deu a existência de um
PPAG mais próximo da re-
alidade. O deputado

Márcio Cunha (PMDB),
concordando com Martini,
disse que no próximo ano
a Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária
vai acompanhar mais de
perto a execução orçamen-
tária.
Presenças - Participaram
da reunião os deputados
Márcio Cunha (PMDB) -
presidente; Mauro Lobo
(PSDB) - vice-presidente;
Adelmo Carneiro Leão
(PT), Agostinho Patrús
(PSDB), Alvaro Antônio
(PDT), Antônio Júlio
(PMDB), Bené Guedes
(PDT), Edson Rezende
(PSB), Jorge Eduardo de
Oliveira (PMDB), Pastor
George (PL), Paulo Piau
(PFL), Sebastião Costa
(PFL), Eduardo Hermeto
(PFL), Miguel Mar-
tini (PSN), Olinto Godi-
nho (PTB), Rêmolo Aloise
(PFL) e Rogério Correia
(PT).
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A Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira e Orçamen-
tária, em conjunto com re-
presentantes das Comissões
Permanentes, aprovou on-
tem parecer favorável do
deputado Rogério Correia
(PT) ao PL 582/99, do Exe-
cutivo, que dispõe sobre o
Plano Plurianual de Ação
Governamental (PPAG).
Foram aprovadas as emen-
das n°5 4 a 38, a subemenda
n° 1 à emenda n° 1, a
subemenda n° 1 à emenda
n° 2. A subemenda n° 1 à
emenda n° 1, a subemenda
n° 1 à emenda n°2, as emen-
das ri

o
s 25 a 28 e n

o
s 4, 5, 11

e 13 a 24 foram publicadas
no Assembléia Informa de on-
tem (16).
Emendas - O PL 582/99 con-
tém o PPAG, que traz o
planejamento a curto e a mé-
dio prazo do Governo es-
tadual. No projeto, são
estabelecidas as diretrizes,
os objetivos e as metas do
Governo para o quadriênio
2000/2003. O relator, depu-
tado Rogério Correia (PT),
informa, no parecer, que o
projeto estrutura o PPAG
em duas partes: na primei-
ra, tem-se o cenário
macroeconômico mineiro,
com a expectativa do Exe-
cutivo quanto ao momento
vivido hoje pelo Brasil e por
Minas; na se' nda parte,
são tracados 1 diagnósti-
cos retrizes bjetivos e
ir .spara(spr )ximosqua-

anos. C	jutados der-
.ütaram o 'cer em rela-
ção à rejeiç, ias emendas
n°s 6 a 10 € ° 12, todas
do deputado Alberto Bejani
(PFL).

A emenda n° 6 inclui no
PPAG, no quadro Programas,
Objetivos e Metas Por Região,
2001/2003, Setor Transportes,
Obras Públicas e Saneamento,
no Programa Edificações Pú-
blicas, na meta Aeroporto Me-
lhorado (Aeroporto) uma uni-
dade na macrorregião II.

A emenda n° 7 inclui no
quadro Programas, Objetivos
e Metas por Região, 2001/
2003, Setor Educação, no Pro-
grama Universalização do
Ensino Fundamental, na meta
Prédio Construído, mais duas
unidades na macrorregião II.
A emenda n°8 inclui no qua-
dro Programas, Objetivos e
Metas por Região, 2001/2003,
Setor Indústria, C . lércio e
Turismo, no P'	ia Promo-
ção ao Des	.imento In-
dustrial, a	nstrução de
distrito ii . .rial, prevendo-
se a construção de um distrito
industrial na macrorregião II.
Turismo - A emenda n° 9 in-

clui no quadro Programas,
Objetivos e Metas por Região,
2001/2003, Setor Indústria,
Comércio e Turismo, no Pro-
grama Promoção do Desenvol-
vimento do Turismo, a meta
construção de centro de con-
venções, feiras e eventos,
prevendo-se a construção
de uma unidade na ma-
crorregião II.

A emenda n° 10 inclui no
quadro Programas, Objetivos
e Metas por Região, 2001-2003,
Setor Saúde, no Programa
Edificações Públicas, a meta
de se construir uma unidade
predial na macrorregião H. E a
emenda n° 12 inclui no qua-
dro Programas, Objetivos e
Metas por Região, 2001-2003,
Setor Transportes, Obras Públi-
cas e Saneamento, no Progra-
ma Restauração de Rodovias,
na meta Rodovia Restaurada,
mais 120km de rodovia a se-
rem restaurados na
macrorregião H.

Gastos
A previsão financeiro-
orçamentária para a
implementação das metas
do PPAG tem como base
os preços correntes de
1999. Desta forma, o
gosto para o quadriênio é
orçado em R$
61.412.729.000,00,
distribuídos em 21 setores
de governo. Deste total,
78% são destinados a
despesas de custeio e
22% representam
despesas de capital, o
que demonstra, segundo
o relator, a falta de
recursos destinados a
investimentos. Do
montante destinado ao
setor Educação, 98% são
destinados a custeio,
sendo somente 2%
destinados a despesas de
capital. No setor Saúde, a
proporção é de 93% para
custeio e 7% para
investimentos e outras
despesas de capital

Bolsa-Escola e
op
O relator destaca a
inclusão, no PPAG, do
programa de Bolsa-Escola
em nível estadual, onde
está previsto a concessão
de mais de 70 mil bolsas
no período. Segundo
Rogério Correia (PT), a
medida represento um
avanço e atende a
políticas públicas voltadas
para a área da educação,
garantindo-se o ingresso
e a permanência do
aluno na escola. O
relator informa que o
projeto acatou propostas
apresentados pela
população por meio dos
projetos de Orçamento
Participativo (promovidos
pelo Executivo e
Assembléia); bem como
pelos Seminários
Legislativos "Desemprego
e Direito ao Trabalho" e
"Construindo a Política de
Educação Pública em
Minas Gerais"
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Reunião conjunta

Aprovado parecer favorável a Plano
Plurianual de Ação Governamental
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Reunião Conjunta

Recursos livres correspondem a
apenas 45% dos recursos totais

6.

Criança e
adolescente
A Comissão do Trabalho, da
Previdência e da Ação
Social aprovou parecer de
2 0 turno favorável ao
Projeto de Lei (PL) 586/99,
do governador do Estado,
que altero dispositivos da Lei
10.501/91, que cria o
Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do
Adolescente. O relator da
matéria, deputado Cristiano
Conêdo (PTB), opinou pela
aprovação do projeto na
forma do vencido de 1°
turno. Na votação de 1°
turno, o Plenário aprovou o
projeto com a emenda n°
1, da Comissão de
Constituição e Justiça, que
suprime expressão no artigo
1° do PL, e rejeitou a
emenda n° 2, do mesma
Comissão. Compareceram
à reunião os deputados
Amilcar Martins (PSDB), que
a presidiu, Cristiano Canêdo
(PTB) e Luiz Menezes (PPS)

Reunião Conjunta

Foram distribuídos, on-
tem pela manhã, avulsos
do parecer do deputado
Márcio Cunha (PMDB)
sobre o Projeto de Lei (PL)
581/99, do governador do
Estado, que estima as re-
ceitas e fixa as despesas do
Orçamento Fiscal do Esta-
do de Minas Gerais e do
Orçamento de Investimen-
to das Empresas controla-
das pelo Estado para o exer-
cício de 2000. A distribuição
ocorreu na reunião conjun-
ta da Comissão de Fiscali-
zação Financeira e Orça-
mentária e de membros das
Comissões Permanentes. A
discussão do projeto do Or-
çamento foi adiada para
hoje, às 10 horas, a requeri-
mento do deputado
Rêmolo Aloise (PFL).

O relator opinou pela
aprovação, em turno úni-
co, do PL com as emendas
nos 3704 a 3765; com as
subemendas nos 1 às
emendas no s 1510-5 e
1511-3; pela rejeição das
emendas nos 129-5, 130-
9, 530-4, 703-0, 704-8, 888-
5, 889-3, 1319-6, 1320-0,
1321-8, 1508-3 e 1875-9,
ficando prejudicadas as
emendas nos 1 a 18, 21 a
128, 131 a 529, 531 a 702,
705 a 887, 890 a 1.160,
1.162 a 1.318, 1.322 a
1.507, 1.509, 1.512 a 1.725,
1.727 a 1.746, 1.748 a
1.764, 1.766 a 1.769, 1.771
a 1.801, 1.803 a 1.874 e
1876 a 3.417, 3.419 a
3.703.

Temas atendidos - Devi-
do ao grande número de
emendas apresentadas pe-
los deputados e às restri-
ções orçamentárias ocasi-
onadas pela escassez de
recursos, afirma o relator,
procedeu-se a um amplo
acordo com vistas ao aten-
dimento das políticas pú-
blicas relevantes desenvol-
vidas pelo Estado. Obser-
vados os aspectos
temático, regional e coleti-
vo, diz o parecer, as emen-

Segundo o relator, a
proposta orçamentária
expressa as metas do Go-
verno do Estado para o
exercício do ano 2000, ob-
servados os dispositivos
constitucionais e os fixa-
dos na Lei 13.272, de 29
de julho de 1999, que es-
tabelece suas diretrizes
norteadoras. Reflete, ain-
da, a filosofia do Poder
Executivo na condução
dos negócios do Estado,
a situação do caixa do Te-
souro Estadual e a dire-
triz governamental de se
elaborar uma lei orça-
mentária compatível com
a sua execução.
Números - O PL estima
a receita em R$
14.163.257.061,00 e fixa a
despesa em igual mon-
tante, demonstrando um
déficit corrente de R$
105.037.861,00, ocasiona-
do principalmente pelos

das priorizadas pelos de-
putados foram agrupadas
para inclusão na proposta
orçamentária. Entre os te-
mas atendidos, os principais
foram "assuntos munici-
pais e regionalização"
(47%), "trabalho, previdên-
cia e assistência social"
(20%) e "saúde" (13%).
Quanto à priorização por
regiões, pode-se citar, como
mais relevantes, a região do
Rio Doce (28%), a região
Central (24%) e a Zona da
Mata (12%).

valores relativos aos ju-
ros e encargos da dívida
pública, que representam
11,75% do total das des-
pesas ordinárias. Segun-
do o relator, observa-se,
na análise do resultado
primário, uma forte de-
pendência do ressarci-
mento, pelo Governo Fe-
deral, de despesas reali-
zadas pelo Estado ao lon-
go dos últimos anos nos
setores previdenciário e
de transporte. Tais recur-
sos, diz, somam R$ 1.334
milhões e foram classifi-
cados na rubrica "outras
receitas de capital". Cabe
salientar que o não-rece-
bimento desses recursos e
a manutenção dos blo-
queios da União poderão
comprometer a execução
orçamentária, uma vez
que representam 17% do
total das receitas ordiná-
rias.

No tocante à análise da
estrutura geral das recei-
tas, observa o relator que
R$ 6,4 bilhões são recursos
livres do Estado, corres-
pondendo a apenas 45%
dos recursos totais. As re-
ceitas restantes referem-se
a recursos vinculados e às
parcelas a serem ressarci-
das pelo Governo Federal,
fato que demostra o redu-
zido poder discricionário
de alocação de recursos
por parte do Estado.

De acordo com ele, a
receita tributária tem
como principal componen-
te o Imposto sobre Opera-
ções Relativas à Circula-
ção de Mercadorias e so-
bre Prestação de Serviços
de Transporte Interestadu-
al, Intermuriicipal e de Co-
municação (ICMS), que
representa 89,99% da re-
ceita tributária. "Esse ele-
vado grau de participação
do ICMS indica a necessi-
dade urgente de um esfor-
ço para melhorar o perfil
da arrecadação tributária
do Estado. Observa-se
também que o valor esti-
mado na presente propos-
ta orçamentária é 15% su-
perior ao valor efetiva-
mente arrecadado no pe-
ríodo de julho de 1998 a
junho de 1999", diz.
Arrecadação - O relator
ressalta, ainda, que o cres-
cimento da arrecadação
de impostos incidentes so-
bre o consumo depende di-
retamente do percentual
de variação do Produto

Interno Bruto (PIB). Dessa
forma, afirma, consideran-
do que o próprio Plano
Plurianual de Ação Gover-
namental (PPAG) estima
um crescimento do PIB de
2,4%, dentro de um cená-
rio realista, a arrecadação
prevista dificilmente será
atingida por meio de um
esforço de arrecadação,
dependendo também de
uma retomada do cresci-
mento das atividades eco-
nômicas e da política eco-
nômico-financeira do Go-
verno Federal.

O relator aponta ainda
que as receitas de contribui-
ções são vinculadas e basi-
camente constituídas pelas
receitas do Instituto de Pre-
vidência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais
(Ipsemg), no valor de R$
607,3 milhões, e do Institu-
to de Previdência dos Ser-
vidores Militares (IPSM),
no valor de R$ 182,5 mi-
lhões. "E importante salien-
tar que tais receitas deve-
rão sofrer o impacto relati-
vo à isenção da contribui-
ção previdenciána dos ser-
vidores inativos em conse-
qüência da aprovação do
projeto de lei em tramitação
nesta Casa", afirma.
Repasses intergoverna-
mentais - Na avaliação do
deputado Márcio Cunha

r

O deputado Márcio Cunha (PMDB) (à direita) foi o relator do
projeto do Orçamento

(PMDB), as transferên-
cias correntes são consti-
tuídas, em sua maioria,
pelos repasses intergo-
vernamentais relativos ao
Fundo de Participação dos
Estados (FPE), à cota-par-
te da Contribuição do Sa-
lário-Educação (Quese), à
cota-parte de compensação
de perda do ICMS/expor-
tação (Lei Kandir) e à cota-
parte do Imposto sobre
Produtos Industrializados
(1P1 /exportação).
Incluem-se também nesta
rubrica, observa, os con-
vênios, em especial o do
Sistema Único de Saúde.
As transferências federais
e os convênios contribuem
com um percentual de
18,30% da receita total.

Distribuídos avulsos de parecer
sobre PL do Orçamento para 2000

Déficit corrente devido
a encargos da dívida

Receitas de contribuição
são vinculadas
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A reunião da conjunta foi
movimentada, com a
presença de diversos
deputados

destaque para a geração, para a extensão rural e
transmissão e distribui- para o saneamento bási-
ção de energia elétrica, co e ambiental ", diz.

Presenças
Participaram da reunião os
deputados Márcio Cunha
(PMDB) - presidente;
Mouro Lobo (PSDB) - vice-
presidente; Adelmo
Carneiro Leão (PT),
Agostinho Patrús (PSDB),
Alvaro Antônio (PDT),
Antônio Júlio (PMDB), Bené
Guedes (PDT), Edson
Rezende (PSB), Jorge
Eduardo de Oliveira
(PMDB), Pastor George
(PL), Paulo Piau (PFL),
Sebastião Costa (PFL),
Eduardo Hermeto (PFL),
Miguel Martini (PSN),
Olinto Godinho (PTB),
Rêmolo Aloise (PFL) e
Rogério Correia (PT)

i.

Ainda de acordo com
o relatório referente ao PL
581/99, a rubrica "outras
receitas correntes" é com-
posta principalmente por
multas, dívida ativa, divi-
dendos da Cemig, restitui-
ções e indenizações, repre-
sentando 7,09 % das recei-
tas totais. Já em relação às
receitas de capital, o item
de maior represen-
tatividade é a rubrica "ou-
tras receitas de capital"

64% do total desta cate-
goria econômica), onde
estão classificadas as recei-
tas a serem ressarcidas
pela União referentes aos
setores de transporte e de
previdência, já menciona-
das anteriormente.
Privatização - O parecer
indica que as operações de
crédito são essencialmen-
te as já contratadas, repre-
sentando apenas 1,22%
das receitas totais. Em
comparação com as peças
orçamentárias de anos
anteriores, diz, observa-se
que as receitas provenien-
tes da alienação de bens
estão significativamente

menores, fato que demons-
tra a opção política do
Governo de não privatizar
as atividades econômicas
estratégicas para o desen-
volvimento do Estado.
"Dessa forma, inexistem
na presente proposta or-

O relator afirma também
que, no tocante à estrutura
geral das despesas, observa-
se que R$ 3,1 bilhões referem-
se ao serviço da dívida e às
transferências constitucio-
nais aos municípios e que ou-
tros R$ 4,6 bilhões são recur-
sos vinculados, ou seja, ver-
bas que o Estado deve apli-
car em programas predeter-
minados, restando livres
para aplicações R$ 6,4 bi-
lhões, equivalentes a pratica-
mente 100% dos gastos com
pessoal e encargos sociais.
"Utilizando-se o conceito de
despesas incomprimíveis,
pode-se constatar que somam
R$ 10,1 bilhões (71% do to-
tal), fato que demonstra o re-
duzido poder de administra-
ção sobre as despesas de cus-
teio e sobre os investimentos
e as conseqüentes dificulda-
des em zerar os déficits no-
minais durante a execução
orçamentária", diz.

O deputado Márcio Cunha
destaca que a proposta orça-
mentária, numa análise da
despesa geral por funções, pri-
vilegia as funções sociais, des-
tinando-lhes a importância de
R$ 6,7 bilhões, ou seja, 65% das
despesas totais, exceto encar-

çamentária receitas de ca-
pital provenientes da alie-
nação da participação do
Estado em sociedades de
economia mista e em em-
presas estatais. Tais recei-
tas correspondem a ape-
nas 1,06% das receitas to-
tais", afirma.

e serviço da
3,1 bilhões

tingência. O setor de infra-es-
trutura participa com 9,24%; a
indústria, com 5,05%; e os de-
mais setores, com 20,33%.
Pessoal - Os gastos totais com
pessoal e encargos somam
R$ 6.398 milhões, mostrando
que o Estado ainda compro-
meterá significativa parcela
dos seus recursos com pesso-
al. Desmembrando-se tal ru-
brica de acordo com a origem
dos recursos, ordinários ou
vinculados, observa-se que re-
presenta 66,90% das despesas
ordinárias e 19,26% das des-
pesas vinculadas.

Os juros e encargos da dí-
vida pública (R$ 905 mi-
lhões) representam 65% do
serviço da dívida (R$1.383
milhões), incluídas as amor-
tizações, aponta o parecer.
"Por sua vez, as transferên-
cias constitucionais aos mu-
nicípios, compostas de par-
celas do ICMS e do IPVA, so-
mam R$ 1.731 milhões, ou
seja, 26,81% do total das des-
pesas vinculadas", afirma. Já
a rubrica "outras despesas
correntes" (custeio), compos-
ta pelo custo operacional da
estrutura funcional do Esta-
do, soma R$ 2.854 milhões,
ou seja, 20,1 % das despesas

Quanto às despesas
de capital, diz o relató-
rio, seus itens de maior
relevância são os inves-
timentos gerais do Esta-
do, no valor de R$ 1.724
milhões, constituídos
principalmente por gas-
tos nos setores de edu-
cação, saneamento bási-
co e transportes, no Pro-
grama Jaíba II e nos fun-
dos estaduais de desen-
volvimento; e a amorti-
zação da dívida pública,
no valor de R$ 478 mi-
lhões, ou seja, 6,21% do
total das despesas ordi-
nárias.

O relator afirma tam-
bém que as despesas
previstas na rubrica "re-
serva de contingência"
são de R$ 70,8 milhões,
equivalentes a 0,5% da
receita orçamentária to-
tal, mínimo determina-
do pela legislação.
Infra-estrutura - Já em
relação ao orçamento
de investimento das em-
presas públicas e socie-
dades de economia mis-
ta controladas pelo Es-
tado, indica o relatório,
estão previstos recursos
da ordem de R$ 1.636
milhões, arrecadados
basicamente pelas pró-
prias empresas ou atra-
vés de operações de cré-
dito decorrentes de suas
atividades. "Esses re-
cursos visam atender
projetos essenciais de
infra-estrutura básica e
de natureza social, com

Orçamento
é destacado

O deputado Márcio Cu-
nha diz, no final do relató-
rio, que a determinação po-
lítica de se elaborar uma
peça orçamentária compatí-
vel com as reais possibilida-
des de sua execução traz,
sem dúvida, uma maior di-
ficuldade no remane-
jamento dos recursos, de
modo a contemplar todas as
emendas apresentadas. Se-
gundo ele, cabe ressaltar a
destinação de recursos para
o atendimento das audiên-
cias públicas regionais de
1997 e o fim da concessão
de subvenções sociais por
intermédio da Alemg.
Participação popular - O
relatório diz que, a essas
medidas, é somado o esfor-
ço de se garantir a partici-
pação popular no processo
de definição de prioridades
para a ação governamental
por meio do Orçamento
Participativo, iniciativa con-
junta dos Poderes
Legislativo e Executivo.
"Esse intento determinou
um grande esforço do Par-
lamento mineiro com vistas
a compatibilizar as metas
definidas nas Plenárias Es-
taduais, uma vez que a pro-
posta orçamentária do Go-
verno do Estado já se en-

Participativo
pelo relator

contrava em tramitação nes-
ta Casa", afirma.
Emendas - Com o intuito de
atender à decisão coletiva
de canalizar recursos a se-
rem aplicados nas políticas
públicas, bem como no ajus-
te da proposta orçamentá-
ria em virtude da reforma
administrativa estabelecida
pelas Leis 13.341, de 28/10/
99, e 13.357, de 17/11/99, e
ainda, em decorrência da
extinção do Prelegis, foram
apresentadas as emendas
nos 3.704 a 3.765.

Foram apresentadas
também subemendas às
emendas n°s 1.510-5 e1.511-
3, com o objetivo de esta-
belecer limite para suple-
mentações aos orçamentos
fiscal e de investimento,
bem como evitar a conces-
são de créditos ilimitados.
As demais emendas recebe-
ram pareceres pela rejeição
ou pela prejudicialidade,
conforme consta no anexo
do parecer. Também foi
apresentadas a emenda n°
3.765, que estabelece limite
à Assembléia para su-
lementação ao orçamento de
sua Secretaria, em atendi-
mento ao disposto no 30
do art. 45 da Lei de Diretri-
zes Orçamentárias.

Reunião Conjunta	 Reunião conjunta

Multas, dividendos da Cemig e outros	Investimentos vão também para
renresentam 709% das receitas	 educação, saneamento e transportes

Tranferências
dívida têm R$
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Fiscalização Financeira e Orçamentária
	

Presidente assina convênios para
Analisado, em 2° turno, PL que	 retransmitir sinal da TV Assembléia
trata do Conselho de Contribuintes

A Comissão de Fiscali-
zação Financeira e Orça-
mentária aprovou, na ma-
nhã de ontem, parecer de
2° turno favorável ao Pro-
jeto de Lei (PL) 753/99, da
própria Comissão, que
dispõe sobre o Conselho
de Contribuintes do Esta-
do de Minas Gerais. O
relator, deputado Rêmolo
Aloise (PFL), opinou pela
aprovação do projeto na
forma do vencido em 1°
turno, com a emenda n° 1,
apresentada pelo deputa-
do Mauro Lobo (PSDB).

Também recebeu pare-
cer pela aprovação, na for-
ma do vencido em 1° tur-
no, o PL 351/99, do depu-

Administração Pública

A Comissão de Admi-
nistração Pública apro-
vou, na manhã de on-
tem, parecer favorável
do deputado Doutor
Viana (PDT) ao Projeto
de Lei Complementar
(PLC) 15/99, do deputa-
do Paulo Pettersen
(PMDB), na forma do
substitutivo n° 1. O pro-
jeto tem o objetivo de al-
terar o parágrafo 11 do
art. 136 da Lei 5.301/69,
que contém o Estatuto do
Pessoal da Polícia Militar.
A proposição foi apreci-
ada à tarde pela Comis-
são de Fiscalização Fi-

tado Chico Rafael (PSB),
que altera dispositivos da
Lei 12.708/97. O relator foi
o deputado Olinto
Godinho (PTB).
Polícia Militar - Na parte
da tarde de ontem, a Co-
missão voltou a se reunir e
aprovou parecer de 1° tur-
no favorável ao Projeto de
Lei Complementar (PLC)
15/99, do deputado Pau-
lo Pettersen (PMDB), que
dá nova redação ao pará-
grafo 11 do artigo 136 da
Lei 5.301/69, que contém
o Estatuto do Pessoal da
Polícia Militar do Estado
de Minas Gerais. O relator
foi o deputado Olinto
Godinho (PTB), que opi-

nanceira (veja matéria aci-
ma).

Segundo o projeto, o
oficial da PMMG que
completar 30 anos de efe-
tivo exercício, no cargo
de comandante-geral, de
chefe de Gabinete Militar
ou de chefe do Estado
Maior poderá permane-
cer em serviço ativo até o
final do mandato do go-
vernador, respeitado o li-
mite de idade previsto no
Estatuto.

O substitutivo do
relator propõe a supres-
são do parágrafo 11 e do

nou favoravelmente ao
projeto na forma original
e acatou emenda n° 1, pro-
posta pelo deputado
Eduardo Hermeto (PFL),
rejeitando o substitutivo n
1, aprovado na parte da
manhã pela Comissão de
Administração Pública. A
emenda aprovada permi-
te a continuidade do tem-
po de serviço dos oficiais.
Presenças - Comparece-
ram à reunião os deputa-
dos Márcio Cunha
(PMDB), que a presidiu,
Mauro Lobo (PSDB),
Eduardo Hermeto (PFL),
Miguel Martini (PSN),
Olinto Godinho (PTB), Ro-
gério Correia (PT) e
Rêmolo Aloise (PFL).

parágrafo 12 do artigo
136 da Lei 5.301/69, fi-
cando resguardado o di-
reito dos atuais ocupan-
tes dos cargos. De acor-
do com o parágrafo 12 do
projeto, serão abertas va-
gas para promoção sem-
pre que ocorrer a situa-
ção prevista rio parágra-
fo 11.
Presenças - Participa-
ram da reunião os depu-
tados Jorge Eduardo de
Oliveira (PMDB), Doutor
Viana (PDT), Chico
Rafael (PSB) e Sargento
Rodrigues (PL).

Em solenidade realizado ontem, no Solão
Nobre, o presidente da Assembléia

Legislativa, deputado Anderson Adauto
(PMDB), assinou mais dois convênios poro
retransmissão do sinal do TV Assembléia

paro os municípios de Capelinha e
Molacocheta. Segundo o presidente. a TV é

um instrumento importante poro o
formação da cidadania. Ele informou ainda

que os municípios de fronteira e os
municípios mais distantes da Capital têm

prioridade paro recepção do sinal.
Estiveram presentes à solenidade os

prefeitos de Capelinha, Gelson Cordeiro de
Oliveira, e de Malacacheta, Fábio Augusto
Ramalho dos Santos, além do presidente

da Assembléia, deputado Anderson Adauto
(PMDB), e do deputado Márcio Kangussu

(PPS).

Representantes do Posto de Atendimento Médico
Campos Soles (PÁM/Cam pos Soles) denunciaram,

em entrevista coletiva na Solo de imprensa na
Assembléia, o aumento abusivo no preso de

próteses e ósteses na tabela do Sistema Unico de
Saúde (SUS). De acordo com uma das

representantes do PAM/Cam pos Soles, o reajuste,
que em alguns produtos chega o até 300%, foi

autorizado por meio da Portaria 1.230 de outubro
de 1999, publicada pelo Ministério da Saúde.

O deputado Edson Rezende disse que a Comissão
de Saúde já aprovou um requerimento pedindo
informações sobre os critérios adotados para o

reajuste e qual o montante de recursos destinados
ao pagamento dessa diferença. O deputado

Adelmo Carneiro Leão (PT) disse que o alta dos
preços é inaceitável. Estavam presentes à coletivo
os deputados Adelmo Carneiro Leão (PT) e Edson

Rezende (PSB); o representante da Associação
Mineira dos Paraplégicos, André Pimenta de Souza,

e os representantes do PAM/Cam pos Soles,
Cláudia Noguer, Terezinha Oliveira, Vanda Nunes

Rocha, Valdeir de Jesus e Joder Com puzzi.

Projeto que altera Estatuto da Polícia
Militar é apreciado

Aumento abusivo é questionado



-

O coordenador do Grupo Especial de Acesso à Terra,
ex-deputado Marcos Helênio, falou à Comissão
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CPI do Narcotráfico

Relator defende reabertura de
inquérito sobre fuga de Beira-Mar

Constituição e Justiça

PL que ci
analisado

A Comissão de Constitui-
ção e Justiça aprovou ontem
parecer do deputado Irani
Barbosa (PSD) pela
constitucionalidade do Pro-
jeto de Lei (PL) 775/99, do
governador do Estado, que
cria o Instituto de Terras do
Estado de Minas Gerais
(ITER). O instituto integra-
rá a estrutura da Secretaria
de Estado do Planejamento
e Coordenação Geral
(Seplan). Para responder a
dúvidas dos parlamentares,
o presidente da Comissão,
deputado Ermano Batista
(PSDB), convidou o coorde-
nador do Grupo Especial de
Acesso à Terra,
ex-deputado Marcos Helê-
nio, para prestar esclareci-
mentos.
Economia - Helênio disse
que o ITER terá a estrutura
de superintendência na Se-
cretaria e que o projeto (que
tramita em 1' turno) resul-
tará em economia para o Te-
souro estadual, com a cria-
ção sete cargos; e a extinção,
no Quadro de Pessoal da

Fundação Rural Mineira-Co-
lonização e Desenvolvimen-
to Agrário (Ruralminas), de
29 cargos de provimento em

O instituto terá por fina-
lidade, segundo o PL, con-
tribuir para o aumento da
qualidade de vida da po-
pulação do Estado, plane-
jando, coordenando e exe-
cutando a política agrária
e fundiária de Minas e pro-
movendo ações destinadas
à democratização do aces-
so e à fixação do homem à
terra, de acordo com as
diretrizes do desenvolvi-
mento sustentável e do Go-
verno. Estão entre as com-
petências do ITER mediar e
prevenir conflitos envolven-
do a posse e o uso da terra,
contribuindo para a efetiva
promoção e defesa dos di-
reitos humanos e civis dos
trabalhadores rurais sem
terra. O PL autoriza a trans-
ferência das dotações or-

A Comissão aprovou,
ainda, parecer do deputado
Irani Barbosa (PSD) pela
constitucionalidade do PL
722/99, do deputado João
Paulo (PSD), que dispõe so-
bre a comercialização de ál-
cool carburante no Estado.
O projeto, que tramita em
1° turno, autoriza os produ-
tores de álcool hidratado,
utilizado como combustível
de veículos automotores, a
comercializar o produto di-
retamente com os postos de
combustível.

A Comissão aprovou
parecer pela
constitucionalidade do PL
645/99, do deputado Fábio
Avelar (PPS), que dispõe

comissão, com a extinção de
diretorias, divisões e servi-
ços, além de seis escritórios
regionais.

çamentárias referentes à
função agrária para a
Seplan.
Emendas - Em seu parecer,
o relator acatou sugestões
do deputado João Batista
de Oliveira (PDT), que re-
sultaram nas emendas n°s 1
a 6, que alteram aspectos de
redação do projeto. O
relator acatou também su-
gestões dos deputados
Márcio Kangussu (PPS), que
resultaram na emenda n° 7,
no sentido da criação, em
momento oportuno, de fim-
do contábil, destinado a
viabilizar as ações do 1TER;
e Paulo Piau (PFL), tra-
duzida na emenda n° 8, que
considera que são de res-
ponsabilidade do Estado os
débitos resultantes de pro-
cedimentos e sentenças ju-
diciárias em desfavor da
Epamig.

sobre a administração, pro-
teção e conservação das
águas subterrâneas de do-
mínio do Estado. A propo-
sição, que tramita em 1 tur-
no, teve como relator o de-
putado Ermano Batista
(PSDB) e recebeu seis emen-
das. O objetivo é disciplinar
a utilização de forma racio-
nal dos aquíferos
subtrerrâneos, dotando o
Executivo de um instru-
mento de política de conser-
vação e utilização de águas
subterrâneas, como ocorre
em São Paulo e
Pernambuco. As seis emen-
das propostas pelo relator
têm o objetivo de adequar
o projeto à legislação fede-

O relator da CPI do
Narcotráfico da Assem-
bléia Legislativa, deputa-
do Rogério Correia (PT),
defendeu que o inquéri-
to sobre a fuga do trafi-
cante Fernandinho Beira-
Mar do Departamento
Estadual	de
Operações Especiais
(Deoesp) seja reaberto.
Ele disse, em reunião re-
alizada ontem, ter ficado
assustado com a fragili-
dade do relatório apre-
sentado pelo delegado-
corregedor Clóvis Gon-
çalves Filho, responsável
pelo inquérito. A Comis-
são Parlamentar de Inqu-
érito ouviu também o
delegado Marco Antônio
Chedid, que estava em
"permanência" no
Deoesp - presente das
8h30 às 18h30 e à dispo-
sição por 24 horas - no
dia 26 de março de 1997,
quando o traficante fugiu.
Questionamentos - O
deputado Rogério Cor-
reia (PT) questionou vá-
rios pontos do relatório
sobre a fuga, apresenta-
do por Clóvis Gonçalves
Filho, como o motivo de
não ter sido pedida a
quebra do sigilo bancário
dos policiais que estavam
de plantão naquela noite.
O delegado-corregedor
disse que, desde o início,
buscou o maior número
de informações e dados
concretos e que, basean-
do-se nos fatos e teste-
munhas, não houve ne-
nhuma notícia que o le-
v	a	s	s	e
a acreditar na participa-

ção dolosa dos policiais.
"Entendo que a quebra
de sigilo é uma providên-
cia extrema, drástica e
deve ser motivada", jus-
tificou. Clóvis Filho dis-
se que nem mesmo o fato

O delegado-corre-gedor
também foi questionado so-
bre o porquê de não ter sido
pedida a quebra do sigilo te-
lefônico do celular que era
usado por Beira-Mar na pri-
são. Segundo ele, não foi pos-
sível descobrir quem era o
dono do telefone. "Se a Justi-
ça achasse conveniente po-
deria ter sido pedida a que-
bra a qualquer tempo", dis-
se. Ele afirmou que foi feita
uma diligência à Telemig
para tentar identificar as
chamadas, mas a empresa
teria informado que não era
possível fazer isso após tan-
to tempo. Também respon-
dendo a questio-namentos,
disse que o então chefe do
Deoesp à época, delegado
João Reis, não foi ouvido por-
que estava viajando no dia
da fuga.
Escada - O deputado Rogé-

de um policial - Adelton
Mauro Vieira - ter deixa-
do a porta do corredor
das celas aberta é indício
de facilitação, porque
isso era costume no
Deo e sp.

rio Correia (PT) também
questionou o delegado quan-
to à escada que facilitou a
fuga do traficante do Deoesp.
Segundo Clóvis Gonçalves
Filho, a escada foi utilizada
para um reparo na ilumina-
ção do Departamento. "Um
funcionário estava conser-
tando um holofote e não ter-
minou, deixando a escada no
lugar", explicou. O deputa-
do ressaltou as inúmeras ir-
regularidades que marcavam
a rotina do Deoesp e que jus-
tificam as condições para
uma fuga natural. O deputa-
do Agostinho da Silveira
(PL), que pediu a criação da
CPI, também perguntou como
o delegado avaliava o com-
portamento negligente no
Deoesp. Na opinião do dele-
gado, no Departamento com-
portamentos inadequados
são rotineiros.

ia Instituto de Terras é
e tem parecer aprovado

Competências do ITER

Comercialização do álcool

Corregedor é questionado



O delegado Marco Antônio Cledid afirmou a segurança não foi
reforçada po falta de pessoal
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Requerimento
O presidente da CPI,
deputado Marcelo
Gonçalves (PDT), deu por
aprovado, por estar
assinado por todos os
membros do Comissão,
requerimento do deputado
Antônio Carlos Andrado
(PSDB) que pede à
Secretaria de Segurança
Pública o afastamento
imediato do inspetor
Cesarino Miguel Andrade
Itussu, denunciado por
Emerson Vieira da Silva de
participação no
narcotráfico no Triângulo
Mineiro
Presenças
Participaram da reunião,
presidida pelo deputado
Marcelo Gonçalves (PDT),
os deputados Rogério
Correia (PT) - relator;
Paulo Piou (PFL) - vice-
presidente; Sargento
Rodrigues (PL); Antônio
Carlos Andrada (PSDB);
Agostinho da Silveira (PL);
Marco Régis (PPS); José
Henrique (PMDB); Elaine
Matozinhos (PSB) e Luiz
Fernando Faria (PPB)

O delegado Marco An-
tônio Abreu Chedid, tam-
bém ouvido, disse que hou-
ve negligência dos policiais
de plantão no Deoesp, mas
não acredita que tenha ha-
vido facilitação da fuga.
Afirmou que só conheceu
Beira-Mar por fotos, depois
da fuga, porque evitava ir
à carceragem. O traficante
foi transferido para o
Deoesp depois de tentar
fugir do Departamento de
Investigações (DI), mas,
apesar disso, não houve re-
forço de segurança por fal-
ta de pessoal. O delegado
informou, porém, que, no
dia da fuga, havia recomen-
dado ao chefe do plantão,
Erli Domas, que dois poli-
ciais ficassem na carce-
ragem. Segundo ele, as or-
dens foram desobedecidas
e o detetive Adelton Mauro
Vieira deixou a porta do cor-
redor das celas aberta, se-
gundo o relatório da
Corregedoria, culposa_
mente.
Privilégios - Sobre privilé-

gios que Beira-Mar teria na
prisão, como o uso de tele-
fone celular e visitas a qual-
quer hora, o delegado dis-
se que foi como um "mari-
do traído", pois tomou co-
nhecimento desses fatos só
depois da fuga. Segundo
ele, durante o expediente
normal o traficante só rece-
bia visita do advogado e o
que acontece à noite não é
presenciado pelo delegado.
Questionado pelo deputado
Antônio Carlos Andrada
(PSDB), ele não concordou
que toda a escala do Deoesp
- o chefe do Departamen-
to, o chefe da Divisão de
Operações Especiais e o de-
legado diretor - tenha fa-
lhado. Para ele, a falha foi
dos policiais de plantão. "E
inadmissível que policiais
de plantão, que estão ali
para aquilo, negligenciem e

Na abertura da reunião, o
deputado Antônio Carlos
Andrada (PSDB) protestou
contra declarações do secretá-
rio de Estado da Segurança
Pública, Mauro Lopes, à im-
prensa sobre a retirada de in-
tegrantes da Polícia Civil du-
rante o depoimento de Emer-
son Vieira da Silva, o "Formi-
ga". O deputado ressaltou que
quem dita as regras é a CPI.
"Não admitimos essa interfe-
rência. E inadmissível a intro-
missão do secretário", protes-
tou. Ele também criticou decla-
rações do superintendente-ge-
ral da Policia Civil, Nilton Ri-

deixem o preso fugir".
Chedid disse, ainda, não

acreditar que tenha havido
pressão para que um dos
presos - Gilmar Peres dos
Santos - tenha mudado o
depoimento. Da primeira
vez que foi ouvido, Gilmar
mencionou a participação
de um homem encapuzado
que teria usado uma metra-
lhadora e denunciou a prá-
tica de tortura no Deoesp.
Alguns dias depois, em
novo depoimento, culpou
outro preso, Flávio Cunha
Figueiredo, de ter forneci-
do o telefone celular e o ali-
cate usado para cortar cade-
ados. Também questionado
sobre esse ponto, o delega-
do-corregedor disse que os
presos tinham rancor e ódio
dos policiais e que seriam os
primeiros a denunciar caso
tivesse ocorrido facilitação.

beiro, de que Emerson era um
"pé-de-chinelo".

Tratamento VIP - Segun-
do o deputado, há uma con-
tradição porque a própria PC
deu "tratamento VIP" a Emer-
son, trazendo-o de avião e co-
locando o depoente em um
bom hotel para falar à CPI.
"Quem decide quem depõe e o
peso do depoimento é a CPI",
afirmou Anclrada. "Não que-
remos agredir nem manchar a
imagem de ninguém, mas a
CPI tem um objetivo. E espera-
mos contar com o apoio da
Policia Civil e da Militar", fi-
nalizou.

A bancada dos PPS concedeu entrevista coletiva na Sala de
Imprensa, para lançar a candidatura própria do partido à

Prefeitura de Belo Horizonte, além de comunicar o apoio à
candidatura de Ciro Gomes para a Presidência da República. O

deputado Fábio Avelar (PPS) foi citado pelo deputado Márcio
Kangussu (PPS) como um farte nome para disputar a Prefeitura

no próximo ano. Outros mencionados foram os do ex-presidente
da Câmara, Arutana Cobé rio, e do vice-prefeito Marcas

Santana. "Nomes como o do deputado João Leite são sempre
bem-vindos ao partido", acrescentou Kangussu.

O deputado Wanderley Ávila (PPS) disse que o legenda está
tentando ganhar espaço político para defender os interesses do
povo. O PPS tem hoje 13 deputados na Câmara Federal, cinco

deputados estaduais em Minas e um vereador em Belo
Horizonte. A reunião cantou com a presença dos deputados
Luiz de Menezes, Márcio Kangussu, Wanderley Ávila e Fábio

Avelar, além do presidente do Diretório Estadual do PPS,
Antônio Faria.

Aterro sanitário recebe críticas

O deputado José Milton (PL) e líderes comunitárias da Região Nordeste de Belo
Horizonte falaram, em entrevisto coletiva na Assembléia Legislativa, sobre o Projeto de
Lei (PL) 741199, do deputado, que cria a Área de Proteção Ambiental (APA) Fazenda

Capitão Eduardo. Segundo o parlamentar, a região, que é rica em vegetação, fauna e
recursos hídricos, está sendo ameaçada pela implantação de um novo aterro sanitário.

Para a líder comunitário Edna Vieiro, a construção do aterro poderá trazer inúmeros
prejuízos para o região, entre eles problemas de saúde. "O prefeito deveria estudar um

outro local que não incomode ninguém",sugeriu

CPI do Narcotráfico

Delegado afirma que houve
negligência, mas não facilitação

Bancada do PPS fala sobre
eleições em BH

Parlamentar protesta



Entre as matérias apreciadas está a que reorganiza o
Conselho de Contribuintes

Bebida alcoólica e
estância hidromineral
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Plenário aprova, em l turno,	 Deputados votam proposição sobre
projeto que trata do Micro Geraes

	Conselho de Contribuintes
Região
Metropolitana
Por unanimidade (43 votos),
foi aprovado, em 2° turno,
o Projeto de Lei
Complementar (PLC) 20/
99, do deputado Alencar da
Silveira Jr. (PDT), que altera
os artigos 7° e 21 do Lei
Complementar 53/99, que
estabeleceu a composição
da Região Metropolitana de
Belo Horizonte (RMBH) e de
seu Colar Metropolitano. O
Pi- exclui da RMBH o
município de ltobirito, a
pedido dos mandatários
políticos locais, segundo
justificativa do deputado
Alencar da Silveira Jr., e
inclui Taquaraçu de Minas e
Jobuticatubas, por sugestão
de deputados da Comissão
de Assuntos Municipais

A Assembléia Legisla-
tiva aprovou, na Reunião
Extraordinária desta quar-
ta-feira (15) à noite, em l
turno, na forma do
substitutivo n° 2, da Co-
missão de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária,
o Projeto de Lei (PL) 351/
99, do deputado Chico
Rafael (PSB). O projeto cria
o Programa de Fomento ao
Desenvolvimento das
Microempresas e das Em-
presas de Pequeno Porte
do Estado de Minas Gerais
(Micro Geraes), assegu-
rando tratamento diferen-
ciado e simplificado nos
campos administrativo,
tributário, creditício e de
desenvolvimento empre-
sarial.

O projeto reclassifica
como microempresa a pes-
soa jurídica ou a firma in-
dividual regularmente
constituída que promova
operações relativas à cir-
culação de mercadorias
ou à prestação de serviços
e de comunicação, com
receita bruta anual acu-
mulada igual ou inferior a
R$ 90 mil. Considera pe-
quena empresa a pessoa
jurídica ou firma individu-
al com receita bruta anual
superior a R$ 90 mil e igual
ou inferior a R$ 1,2 mi-
lhão.

Poderão enquadrar-se
no regime do Micro
Geraes as cooperativas e
associações de produtores

artesanais e de comercian-
tes ambulantes que reali-
zem operações em nome
dos cooperados, assim de-
finidas as pessoas físicas
sem estabeleci-mento fixo,
com receita bruta anual
inferior a R$ 90 mil. Tam-
bém as associações de pe-
quenos produtores da
agricultura familiar que
realizem operações em
nome dos associados, no li-
mite anual de R$ 90 mil.

O projeto do deputado

Expediente
No decorrer da discus-

são, em 20 turno, do PL
705/99, do governador,
que altera a Tabela A da
Lei 6.763/75, que consoli-
da a legislação tributária
do Estado do Minas Ge-
rais, foram apresentadas
duas emendas, dos depu-
tados Eduardo Daladier
(PDT), que recebeu o n° 6,
e do deputado Durval
Ângelo (PT), que recebeu
o n° 7; além de duas
subemendas: n° 1 à emen-
da n° 1, do deputado
Durval Angelo, e outra à
emenda n° 5, do deputa-
do Alberto Pinto Coelho
(PPB). As emendas e
subemendas seriam sub-
metidas à votação inde-
pendentemente de pare-
cer, nos termos do pará-

Chico Rafael prevê, ain-
da, política de estímulo
ao emprego, com abati-
mento no recolhimento
do ICMS; estímulo à
capacitação ge-rencial e
profissional, além de po-
lítica de estímulo ao in-
vestimento em novas
tecnologias. Com a apro-
vação do substitutivo n° 2,
ficaram prejudicados o
projeto original, o
substitutivo n°1 e a emen-
da n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

grafo 4° do artigo 189 do
Regimento Interno. Foi, no
entanto, adiada a votação
a requerimento do depu-
tado Sebastião Costa
(PFL).
Redação final - Foram
aprovados, em redação
final, os seguintes projetos:
PL 373/99, do deputado
João Leite (PSDB), regula-
mentando a visita de au-
toridades aos presídios do
Estado; 374/99, da depu-
tada Maria Tereza Lara
(PT), que define o concei-
to de pessoa portadora
de deficiência para fins de
benefício; 396/99, da
deputada Maria José
Haueisen (PT), que cria o
Programa de Reciclagem
de Papel na administração
pública.

Os deputados aprova-
ram, também, em 1° turno,
o PL 753/99, da Comissão
de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, que dispõe
sobre o Conselho de Con-
tribuintes do Estado de Mi-
nas Gerais. O projeto trata
da reorganização do Conse-
lho de Contribuintes, órgão
único do Contencioso Ad-
ministrativo Fiscal, inte-
grante da estrutura admi-
nistrativa da Secretaria da
Fazenda e de unidades de
classe de contribuintes, que
passam a ter igual número
de representantes classistas
e fazendários nas Câmaras
de Julgamento e Câmara
Superior. O Conselho apre-
cia recursos contra as deci-
sões da Fazenda Estadual.
PTA - O projeto estabelece
novas normas para a
tramitação e o julgamento
do contencioso administra-
tivo fiscal, sob a forma de
Processo Tributário Admi-
nistrativo (PTA), bem como
trata da estrutura e da com-
posição do Conselho. Fo-
ram rejeitadas as emendas
n

os 1, 2, 3, 4 e 6, da Comis-
são de Constituição e Justi-
ça. Foi aprovada, ainda, a
emenda n° 5, da mesma
Comissão, estabelecendo
que os representantes dos
contribuintes e respectivos
suplentes serão indicados
em listas tríplices pela As-
sociação Comercial de Mi-
nas Gerais, pela Federação
do Comércio, pela Federa-
ção das Indústrias, pela Fe-
deração da Agricultura,
pela Federação das Empre-
sas de Transporte de Carga
e pelo Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae).

Os fabricantes e distri-
buidores de bebidas alcoó-
licas deverão ser obrigados
a fazer constar no rótulo do
produto a expressão "Proi-
bida a Venda a Menores de
18 Anos". Projeto nesse sen-
tido - 301/99 - do deputa-
do Pastor George (PL) foi
aprovado, em 2° turno, na
forma do vencido.

Em 2° turno, foi aprova-
do o PL 302/99, do deputa-
do Sebastião Navarro
Vieira (PFL), que dispõe so-
bre reconhecimento de lo-
calidade como estância
hidromineral e fixa proce-
dimentos específicos a se-
rem observados para que
haja esse procedimento. O
PL foi aprovado com a
emenda n° 1, da Comissão
de Turismo, que acrescenta
o inciso IX ao artigo 20 . A
emenda trata da exigência

de instalação de laborató-
rio, pela estância hidromi-
neral, para a realização de
exames bacteriológicos pe-
riódicos para verificação das
águas em exploração; ou a
contratação de tais serviços
com organização idônea re-
comendada pelo Departa-
mento Nacional de Produ-
ção Mineral (DNPM).
Idosos - Encerrando a reu-
nião, foi aprovado, em 2°
turno, o PL 512/99, do de-
putado Dalmo Ribeiro Sil-
va (PSD), que institui a
Defensoria da Pessoa Ido-
sa. Segundo o autor, o pro-
jeto tem por objetivo ofere-
cer à população idosa da co-
munidade mineira, nas de-
mandas judiciais em que ve-
nha a ser parte, um atendi-
mento mais digno e diferen-
ciado junto à Defensoria Pú-
blica do Estado.

Emendas à Taxa de
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TAXAS 1
O deputado Miguel
Martini (PSN) subiu à
Tribuna para protestar
mais uma vez contra o
Projeto de Lei (PL)
705/99, do governador
Itamar Franco, que cria
taxas a serem cobradas
pelo Instituto Mineiro
de Agropecuária (IMA)
e pelas Secretarias de
Estado da Fazenda e da
Saúde. O deputado
afirmou que o projeto é
um presente de grego
do Executivo para a
sociedade e protestou
veementemente contra
a criação da chamada
"narcotaxa", proposta
por meio de emenda
apresentada pelo
deputado Eduardo
Daladier (PDT). O
objetivo é cobrar dos
donos dos veículos
automotores uma taxa
anual de R$ 45,00, a ser
paga junto com o IPVA,
no ato do
licenciamento. A taxa se
destinaria ao
aparelhamento das
Polícias Civil e Militar.
Miguel Martini
criticou, ainda, outro
dispositivo do projeto,
que, segundo ele,
prevê a cobrança de
18% de ICMS nas
operações de leasing
para a compra de
carros novos. "E um
perigo a criação dessas
taxas. A inflação não
vai chegar a 10%, o
desemprego é crescente
e, como se tudo isso
não bastasse, o governo

autoriza um reajuste de
até 63% nas tarifas de
luz", ressaltou. Em
aparte, os deputados
João Leite (PSDB) e
Amilcar Martins (PSDB)
reiteraram a posição do
deputado Miguel
Martini (PSN). João
Leite lamentou a
ausência de
representantes da
sociedade que
acompanhassem as
discussões e a votação
do PL 705/99. O
deputado Miguel
Martini concluiu
dizendo que, "apesar
do presente de grego, a
atuação do Poder
Legislativo foi
positiva".
TAXAS II
O deputado Alberto
Bejani (PFL) também
protestou contra o PL
705/99, que está sendo
chamado pela oposição
de "Boeing 705",
devido à velocidade
com que vem sendo
apreciado e votado
pelos deputados na
Assembléia. O
deputado afirmou não
ser justa a criação de
novas taxas, que serão
repassadas aos
cidadãos. "Em Minas
Gerais estamos
estarrecidos, o povo
deita e não sabe se
acorda com uma nova
cobrança", disse. O
deputado criticou,
também, a criação de
taxa para aquisição de
equipamentos para as
Polícias Civil e Militar.

Segundo ele, a Polícia
Civil não precisa de
carros equipados com
sirenes, porque é uma
policia de investigação.
"Para que a Policia
Civil precisa de carros
equipados com sirenes
e alarmes? Para avisar
aos bandidos de que
está chegando?",
questionou. Em aparte,
o deputado João Leite
(PSDB) disse estar
surpreso com algumas
matérias veiculadas
pela imprensa que
afirmavam que a
bancada do PT estaria
obstruindo a votação
do projeto do
governador. O
deputado salientou
que, em nenhum
momento, a bancada do
PT se manifestou contra
a cobrança de novas
taxas. O deputado João
Leite (PSDB) relatou,
ainda, carta do prefeito
de Doresópolis,
recebida pela Comissão
de Direitos Humanos,
na qual o prefeito relata
abordagem feita pela
Policia Militar. "Se
estão fazendo isso com
um prefeito, imaginem
o que fazem com um
cidadão comum?",
questionou.
AGRADECIMENTOS
Da tribuna, o deputado
Doutor Viana (PDT)
parabenizou o jornal
Estado de Minas pelo
recebimento do Prêmio
Esso de Jornalismo,
concedido pela
reportagem "Criança no

lixo, nunca mais", dos
repórteres Evaldo
Sérgio, Sandra Kiefer,
Francis Rose e Dea
Januzzi. Em seguida, o
deputado leu carta
enviada pelos
funcionários da ex-
Minas-Caixa que
agradece a todos os
servidores da
Assembléia "pelo
carinho, apoio e
sensibilidade" com que
foram recebidos.
Doutor Viana leu,
também, outra carta
enviada a ele pela
contribuinte do Ipsemg,
Ivaldira Ribeiro da
Costa. A contribuinte
afirma que o marido
não tem conseguido
realizar um transplante
de medula porque o
Hospital do Ipsemg
não é credenciado pelo
MG Transplantes e o
instituto não cobre o
valor da operação, que
deverá ser realizada no
Hospital das Clínicas -
único autorizado pelo
MG-Transplantes. Em
seguida, Doutor Viana
agradeceu a todos os
servidores da
Assembléia "por tudo
que fizeram durante
este ano,
principalmente pelo
trabalho voltado para o
povo de Minas Gerais".
Ele salientou que foi
um ano de grandeza e
concluiu desejando a
todos um feliz Natal e
um próspero ano 2000.
Em aparte, o deputado
Carlos Pimenta (PSDB)

parabenizou a atuação
do deputado Doutor
Viana (PDT) durante o
ano.
AGRADECIMENTOS II
O deputado Paulo Piau
(PFL) afirmou estar
ocupando a Tribuna,
talvez, pela última vez
este ano e aproveitou
para agradecer aos
colegas e servidores do
Legislativo,
"principalmente à
bancada do PFL" pelos
trabalhos
desenvolvidos durante
a sessão legislativa. O
deputado também
criticou a atuação
política do governo do
Estado e afirmou não
existir um plano de
desenvolvimento
consistente para o
Estado de Minas
Gerais. "Já se passaram
quase doze meses, e
nenhuma política
concreta, consistente e
estruturante foi
implementada em áreas
como a agricultura,
turismo, indústria e
comércio", afirmou.
Segundo o deputado,
faltaram, no Estado,
projetos que visassem o
desenvolvimento de
todos os setores da
economia. Em aparte, o
deputado Sebastião
Navarro Vieira (PFL)
cumprimentou o
deputado Paulo Piau
(PFL) pela "seriedade,
competência e
capacidade" com que
atua no Legilativo

mineiro. Paulo Piau
também criticou o PL
705/99 e salientou que,
ainda assim, a oposição
conseguiu retirar do
projeto dispositivos
que previam a criação
de algumas taxas.

TAXAS III
O deputado João Leite
(PSDB) criticou a
velocidade com que o
PI, 705/99 foi recebido
e votado pela
Assembléia. Segundo
ele, não houve tempo
suficiente para analisar
os diversos itens que
estão sendo propostos.
"Existem taxas
propostas importantes
e que precisam ser
cobradas, mas não
tivemos como analisá-
las", afirmou. João
Leite disse que a taxa
proposta pela emenda
do deputado Eduardo
Daladier (PDT) vai se
transformar na CPMF
da Segurança. João
Leite questionou,
ainda, a destinação dos
recursos arrecadados
com a cobrança da taxa,
até que seja criado o
Fundo que irá receber
os recursos
arrecadados. "Se o
projeto que cria o
Fundo não vier nos
moldes do 'Boeing 705',
só deverá ser aprovado
no segundo semestre
do ano que vem. E até
lá? Os recursos serão
utilizados como?",
indagou.



O Fundo, aprovado pelos deputados, terá como órgão gestor o Secretario
da Cultura
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Plenário aprova em 2° turno PL
que trata da Taxa de Expediente

Votada criação de Fundo de
Recuperação do Patrimônio Histórico

O Plenário aprovou
ontem à tarde, em 2° tur-
no de votação, o Projeto
de Lei (PL) 705/99, do go-
vernador, que altera a Ta-
bela "A" da Lei 6.763, de
26/12/75, que consolida a
legislação tributária. O
projeto aperfeiçoa o
detalhamento da incidên-
cia das taxas de expedien-
te, cobradas pelo Estado,
discriminando a sua apli-
cação de acordo com os
serviços prestados. O pro-
jeto foi aprovado na forma
do vencido em 1° turno,
com a subemenda n° 1 à
emenda n° 1; subemenda
n° 1 à emenda n° 5, e
emendas ri

os 6 e 7. Foram
rejeitados o item 3.2.4 da
tabela "A" do Anexo 1; o
parágrafo 7° do art. 90 da
Lei 6.763/75, contido no
art. 1° do projeto; o pará-
grafo 1° contido na emen-
da n° 6 e as emendas nos 2
e 5; e ficaram prejudicadas
as emendas nos 3 e 4.

Nova taxa - A emenda
n° 6, apresentada pelo de-
putado Eduardo Daladier
(PDT), acrescenta item na
Tabela "D" da Lei 6.763,
criando taxa anual no va-
lor de 45 UIFIRs, a ser paga
no ato da expedição do
certificado de registro de
licenciamento de veículos.
A receita a ser arrecadada,
estimada em cerca de R$
135 milhões, será aplicada

exclusivamente no apare-
lhamento material dos ór-
gãos de segurança do Es-
tado e na construção, ma-
nutenção, ampliação e ou-
tras melhorias nos estabe-
lecimentos carcerários es-
taduais. De acordo com o
parágrafo único do artigo
criado pela emenda, até

A emenda n° 7, apre-
sentada pelo deputado
Durval Ângelo (PT),
aprovada, acrescenta ao
artigo 7° da Lei 6.763 o
parágrafo 6°, alterando
ainda o inciso XXIII do
art. 7° da referida lei, al-
terações estas que fa-
zem com que seja
restabelecida a cobrança
de ICMS sobre as opera-
ções de leasing realizadas
no Estado com veículos.
A subemenda n° 1 à
emenda n° 1, também de
Durval Ângelo, determi-
na que será cobrada taxa
de expediente das socie-
dades seguradoras que
cobram o Seguro de Da-
nos Pessoais causados
por Veículos Automo-
tores Terrestres (DPVAT),
no valor de R$ 10,00 por
veículo, taxa esta a ser
retida na conta do Tesou-
ro e cujo custo não pode-

que se crie fundo contábil
específico, os recursos obti-
dos com essa taxa serão de-
positados em conta indivi-
dualizada e específica, ad-
ministrada em conjunto
pela Policia Militar de Mi-
nas Gerais e pelas Secreta-
rias de Estado da Seguran-
ça Pública e de Justiça.

rá ser acrescido ao valor
do DPVAT e não poderá
ser repassado ao contri-
buinte do IPVA.
O que é - ATaxa de Ex-
pediente incide sobre
atividades especiais dos
organismos do Esta-
do, no sentido de li-
cenciamento e controle
de ações que interessem
à coletividade; ativida-
des praticadas por pes-
soas físicas e jurídicas,
controladas por reparti-
ções ou autoridades es-
taduais, visando à pre-
servação da saúde, higi-
ene, ordem, costumes,
tranqüilidade pública e
da garantia oferecida ao
direito de propriedade;
a utilização, efetiva ou
potencial, de serviço pú-
blico específico e divisí-
vel prestado ao contri-
buinte ou posto à sua
disposição.

Foi aprovado, também
em 2° turno de votação,
PL 401/99, da deputada
Maria Olívia (PSDB), que
cria o Fundo Estadual
de Recuperação do
Patrimônio Histórico,
Artístico e Arquitetônico
(Funpat). O objetivo do
Fundo é possibilitar a
captação e a alocação de
recursos financeiros des-
tinados à conservação,
restauração ou recons-
trução de bens de valor
histórico, artístico e
arquitetônico do Estado,
representativos da cultu-
ra mineira. O Conselho
Curador do Instituto Es-
tadual do Patrimônio
Histórico e Artístico de
Minas Gerais (Iepha),
mediante resolução, defi-
nirá os critérios pelos
quais serão identificados
como de interesse cultu-
ral os bens de que trata a
lei.

Beneficiários - Pode-
rão ser beneficiários do
Fundo tanto a pessoa fí-
sica ou jurídica proprie-
tária de bem tombado;
quanto órgão ou entida-
de pública ou privada
que desenvolva correta
atividades de elaboração,
criação, implantação ou
execução de projeto ou
programa especial de
conservação, restauração
ou reconstrução dos bens
de valor histórico, artís-
tico e arquitetônico, re-
presentativos da cultura
mineira, ou que a elas
destinem recursos finan-
ceiros; entidade pública

ou privada sem fins lucra-
tivos que desenvolva pro-
grama ou projeto de ins-
talação de sistema de se-

O projeto também lista
as condições para libera-
ção de recursos e determi-
na que o órgão gestor do
Fundo será a Secretaria de
Estado da Cultura e o
agente financeiro, o Ban-
co de Desenvolvimento de
Minas Gerais (BDMG) -
este fazendo jus à remune-
ração de 1% ao ano, calcu-
lada sobre a movimenta-
ção financeira no período.
A fiscalização financeira e
orçamentária do Fundo,
interna e externa, será
exercida, respectivamente,
pela Secretaria de Estado
da Fazenda e pela Assem-
bléia Legislativa, com o
auxílio do Tribunal de
Contas do Estado.
Atribuições - Já o grupo
coordenador do Funpat

gurança contra incêndio
em monumento tombado,
integrante do patrimônio
histórico do Estado.

será integrado por repre-
sentantes de algumas Se-
cretarias, da Assembléia,
do Iepha, do Corpo de
Bombeiros Militar e do
Ministério Público Estadu-
al, além do presidente do
Conselho Curador do
Iepha. Compete ao grupo
coordenador, entre outras
atribuições, a aprovação
da política geral de aplica-
ção dos recursos do Fun-
do, conforme as diretrizes
estabelecidas nos planos
de ação governamental e
nas deliberações do Con-
selho Curador do Institu-
to Estadual do Iepha; e o
acompanhamento da exe-
cução orçamentária do
Fundo. A futura lei será re-
gulamentada 60 dias após
sua publicação.

Cobrança de ICMS sobre
operações de leasing

Condições para liberação
dos recursos
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Parlamentares aprovam Conselho
	

PLs sobre Funderur e Ipsemg têm
de Contribuintes em 20 turno	 pareceres de redação final aprovado

lo

Outro projeto aprova-
do em 2° turno de vota-
ção foi o PL 753/99, da
Comissão de Fiscalização
Financeira, que dispõe
sobre o Conselho de Con-
tribuintes do Estado de
Minas Gerais. O projeto
foi aprovado na forma do
vencido em 1° turno, com
a emenda na 4, apresen-
tada em Plenário pelo
deputado Rêmolo Aloise
(PFL), sendo rejeitadas as
emendas nos 1, 2 e 3, as
duas últimas também
apresentadas em Plená-
rio, pelo deputado Mauro
Lobo (PSDB).

O projeto trata da re-
organização do Conselho
de Contribuintes, órgão
único do Contencioso
Administrativo Fiscal,
integrante da estrutura
administrativa da Secre-
taria da Fazenda e de
unidades de classe de
contribuintes, que pas-
sam a ter igual núme-
ro de representantes
classistas e fazendários
nas Câmaras de Julga-
mento e Câmara Superi-
or. O Conselho aprecia
recursos contra as deci-
sões da Fazenda Estadu-
al. O projeto estabelece
novas normas para a
tramitação e o julgamen-
to do contencioso admi-
nistrativo fiscal, sob a for-
ma de Processo Tributá-

rio Administrativo (PTA),
bem como trata da estru-
tura e da composição do
Conselho
Emenda - A emenda do
deputado Rêmolo Aloise
determina que os repre-
sentantes dos contribuin-
tes e respectivos suplen-
tes, no Conselho, serão
indicados em listas
tríplices pela Federação
das Associações Co-
merciais, Industriais,
Agropecuárias e de Ser-

Também em 2° turno
de votação foi aprovado o
PI, 678/99, do governador
do Estado, que dispõe so-
bre a organização da Au-
ditoria Geral do Estado. O
projeto foi aprovado na
forma do substitutivo n° 1
e com a emenda n° 1, do
deputado Rêmolo Aloise
(PFL), apresentada em Ple-
nário. A emenda acrescen-
ta inciso ao art. 10° da Lei
13.341, de 28/10/99, que
dispõe sobre a organiza-
ção da Governadoria do
Estado e da Secretaria de
Estado da Casa Civil e
Comunicação Social. De
acordo com a emenda,
passam a integrar a área
de competência da Secre-
taria de Estado da Casa
Civil e Comunicação Soci-

viços do Estado de Mi-
nas Gerais (Federa~
minas); pela Federação
do Comércio do Estado
de Minas Gerais (Fcemg);
pela Federação das In-
dústrias do Estado de
Minas Gerais (Fiemg);
pela Federação da Agri-
cultura do Estado de Mi-
nas Gerais (Faemg); e
pela Federação das Em-
presas de Transporte de
Carga do Estado de Mi-
nas Gerais (Fetcemg).

al também a Rádio Incon-
fidência e a Companhia
Mineira de Promoções
(Prominas).

Lei Delegada - A Au-
ditoria Geral do Estado
(AGE), criada pela Lei De-
legada 6, de 28 de agosto
de 1985, é órgão autôno-
mo diretamente subordi-
nado ao governador do
Estado e tem por finalida-
de exercer atividades de
auditoria nos órgãos e en-
tidades da administração
pública do Poder Executi-
vo e em fundos especiais
instituídos em virtude de
Lei Estadual e de cujos re-
cursos participa o Estado,
bem como em entidade em
que o Estado tenha parti-
cipação acionária, direta
ou indireta.

Foram aprovados pare-
ceres de redação final so-
bre os seguintes projetos:

* PL 523/99, do depu-
tado Paulo Pettersen
(PMDB), que altera dispo-
sitivos da Lei 11.744/95,
que cria o Fundo Estadual
de Desenvolvimento Rural
(Funderur);

* Projeto de Lei Com-
plementar (PLC) 20/99,
do deputado Alencar da
Silveira Jr. (PDT), que al-
tera os artigos 7° e 21 da
Lei Complementar 53/99,
que estabeleceu a compo-
sição da Região Metropo-
litana de Belo Horizonte
(RMBH) e de seu Colar
Metropolitano. O PLC ex-
clui da RMBH o município
de Itabirito, que volta a fa-
zer parte do Colar Metro-
politano;

* PL 267/99, dos depu-
tados Rogério Correia (PT)
e Márcio Cunha (PMDB),
que dispõe sobre a organi-
zação e o funcionamento
do Conselho de Defesa
Social, criado pelo art. 134
da Constituição Estadual,
com redação dada pela
Emenda 33, de 18/3/98;

* PL 301/99, do depu-
tado Pastor George (PL),
que estabelece condição
para o comércio de bebida
alcoólica no Estado. O pro-
jeto determina que os fa-
bricantes e distribuidores
de bebidas alcoólicas deve-

rão ser obrigados a fazer
constar no rótulo do pro-
duto a expressão "Proibi-
da a Venda a Menores de
18 Anos";

* PL 483/99, do gover-
nador do Estado, que alte-
ra a Lei 9.380, de 18 de de-
zembro de 1986, que dis-
põe sobre o Instituto de
Previdência dos Servidores
do Estado de Minas Gerais
(Ipsemg). O projeto visa
estipular o valor da contri-
buição previdenciária dos
servidores incidente sobre
a parcela do vencimento
que supera o limite de R$
2.720,00 (20 vezes o menor
vencimento do Estado). A
contribuição será de 8%
até esse limite e de 4,8%
sobre o que exceder a esse

Foram aprovados em
2° turno de votação, ain-
da, os seguintes projetos:

* PI, 239/99, do depu-
tado Antônio Carlos
Andrada (PSDB), que fixa
normas para o ensino su-
perior no sistema estadu-
al de ensino de Minas Ge-
rais - aprovado na forma
do substitutivo n° 1, com
a emenda n° 2, sendo re-
jeitada	a	emenda
n° 1;

* PL 166/99, do depu-

valor;
* PL 512/99, do depu-

tado Dalmo Ribeiro Silva
(PSD), que institui a
Defensoria da Pessoa Ido-
sa. Segundo o autor, o pro-
jeto tem por objetivo ofe-
recer à população idosa da
comunidade mineira, nas
demandas judiciais em que
venha a ser parte, um
atendimento mais digno e
diferenciado junto à
Defensoria Pública do Esta-
do;

* PL 620/99, dos depu-
tados Alberto Pinto Coelho
(PPB) e João Leite (PSDB),
que dispõe sobre a pensão
por morte de contribuinte
obrigatório da Caixa Bene-
ficente dos ex-Guardas-
Civis e Fiscais de Trânsito.

tado Gil Pereira (PPB), que
aprova acordo celebrado
entre os municípios de
Januária e Chapada Gaú-
cha para modificação de
limite territorial;

* PI- 228/99, do depu-
tado Jorge Eduardo de
Oliveira (PMDB), que de-
termina que as áreas ur-
banas ociosa de proprie-
dade do Estado possam
ser ocupadas para o culti-
vo de hortas comuni-
tárias.

Auditoria Geral é votada

Horta comunitária e
limite territorial
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Presidente da Alemg destaca
importância da aprovação do PL 705/99

r

'rn

O presidente Anderson
Adauto falou ontem à

Imprensa

O presidente da As-
sembléia Legislativa,
deputado Anderson
Adauto (PMDB), desta-
cou ontem a importân-
cia da aprovação do
Projeto de Lei (PL) 705/
99, que altera a legisla-
ção tributária do Estado
no que trata da taxa de
expediente sobre ativi-
dades econômicas di-
versas. O projeto, do
governador, aperfeiçoa
o detalhamento da inci-
dência das taxas de ex-
pediente, cobradas pelo
Estado, discriminando
a sua aplicação de acor-
do com o serviço pres-
tado. Ele recria também
algumas taxas extintas,
viabilizando a retoma-
da de serviços impor-
tantes para a comunida-
de, como o da vigilância
sanitária, suspenso des-
de 1994, quando essa
mesma taxa foi extinta.
Contribuição - Duran-
te a tramitação do pro-
jeto, ele recebeu ainda
algumas emendas do
Legislativo, também
aprovadas, que repre-
sentarão uma importan-
te contribuição do Par-
lamento para o aperfei-
çoamento da aplicação
dessa taxa e de correção
de algumas distorções
da legislação tributária
vigente, como a que res-

tabelece a cobrança do
ICMS nas operações de
leasing. O presiden-
te Anderson Adauto
(PMDB) destacou ainda
a aprovação da emenda

A taxa será aplicada
exclusivamente no apa-
relhamento material
dos órgãos de seguran-
ça do Estado e na cons-
trução, manutenção,
ampliação e outras
melhorais nos estabele-
cimentos carcerários es-
taduais. "O ideal seria
que não precisássemos
dela - concordou ele -
e que morássemos num
país onde houvesse me-
nos exclusão e, conse-
qüentemente, menor in-
cidência de violência.
Mas essa não é a reali-
dade, e o Estado preci-
sa estar preparado para
enfrentar e combater o
crime organizado se
não quiser ser engolido
por ele".
Arrecadação - O presi-
dente ressaltou que,
com a criação dessa
taxa, o Estado poderá
arrecadar perto de R$
130 milhões que serão
destinados à formação
de um fundo, a ser ge-

que viabilizará a co-
brança da Taxa de Se-
gurança Pública na ex-
pedição de certificado
de registro de licencia-
mento de veículos.

rido em parceria com a
sociedade, para investi-
mento em projetos que
visam o aperfeiçoamen-
to da segurança públi-
ca. "Reconheço que po-
deremos enfrentar uma
reação da própria po-
pulação contra a co-
brança desta taxa, mas
o que não podemos dei-
xar é de garantir os re-
cursos necessários para
o Estado cumprir o seu
papel de enfrentar este
que é o mais grave pro-
blema que temos hoje,
que é o da violência.
Não podemos admitir
também que o Estado,
sem opção, fique obri-
gado a utilizar a segu-
rança privada para re-
solver esse problema",
ponderou o presidente,
argumentando que a
cobrança dessa taxa
dará a Minas Gerais, no
próximo ano, condi-
ções de combater a vio-
lência com eficiência.

Reunião Extraordinária (9 ho-
ras)
Leitura do Relatório das Ativi-
dades da Assembléia
Legislativa referente ao ano de
1999
Parecer

Da Comissão Especial sobre a in-
dicação, feita pelo governador do
Estado, do nome de José Felipe
Motta para diretor-geral da
Codevale

Do deputado Gil Pereira, que dá
nova redação ao caput do art. 201
da Constituição Estadual

PEC 12/99
Do deputado Antônio Andrade, que
modifica o caput do art. 23 do Ato
das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição Esta-
dual

PEC 22/99
Da deputada Elbe Brandão, que
altera a Seção III do Capítulo II da
Constituição Estadual e acrescen-
ta dispositivo ao art. 242, que dis-
põe sobre a política do turismo no
Estado

PEC 26/99
Do deputado Rogério Correia, que
dá nova redação ao parágrafo úni-
co do art. 34 da Constituição Esta-
dual

PL 581/99
Do governador do Estado, que es-
tima as receitas e fixa as despesas
do Orçamento Fiscal do Estado de
Minas Gerais e do Orçamento de
Investimento das empresas contro-
ladas pelo Estado para o exercício

de 2000

PL 582/99
Do governador do Estado, que dis-
põe sobre o Plano Plurianual de
Ação Governamental para o
quadriênio 2000-2003

P1 147/99
Do deputado Antônio Carlos
Andrada, que dispõe sobre a trans-
formação de créditos constantes de
precatórios em Bônus do Tesouro

P1 279/99
Do deputado Doutor Viana, que
autoriza a renegociação dos crédi-
tos do Estado, oriundos decontratos
da ex-MinasCaixa com os produ-
tores rurais

P1 340/99
Do deputado Carlos Pimenta, que
cria o Programa Ronda Escolar no
Estado de Minas Gerais

P1 351/99
Do deputada Chico Rafael, que al-
tera dispositivos da Lei 12.708/97

P1 418/99
Do Tribunal de Justiça, que altera
o Plana de Carreira dos Servidores
Efetivos do Poder Judiciá-
rio

P1 586/99
Do governador do Estado, que al-
tera dispositivos da Lei 10.501/91,
que cria o Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do Adoles-
cente

Reunião Extraordinária (14 e 20
horas)

Destina-se à apreciação da maté-
ria constante da pauta da primei-
ra Reunião

Recursos de taxa vão para órgãos
de segurança do Estado	 PEC 4/99
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9 horas
Reunião Extraordinária (Plenário)

10 horas
• Reunião conjunta do Comissão de Fiscalização Finan-

ceira e Orçamentária e de membros das Comissões
Permanentes (Plenarinho IV) - discutir e votar pare-
cer de turno único sobre o PI- 581/99, do governador,
que dispõe sobre o Orçamento para o ano 2000

* Comissão de Administração Pública (Plenarinho III) -
discutir e votar parecer paro 1° turno sobre o Projeto
de Lei (PL) 755/99, do governador, que cria o Instituto
de Terras do Estado.

11 horas
• Comissão de Fiscalização Financeiro e Orçamentário

(Plenorinho IV) - discutirevotor parecer poro 2° turno
sobre o PLC 15/99, do deputado Paulo Pettersen
(PMDB), que dá novo redação ao parágrafo 11 do
artigo 136 da lei 5.301/69, que contém o Estatuto
do Pessoal da Polícia Militar; e para 1° turno sobre o
PI- 755/99, do governador, que cria o ITER

12 horas
• Projeto Zás (Teatro da Assembléia) - com o artista

Fernando Angelo
14 horas
• Reunião Ordinária (14 horas)

• CPI para, no prazo de 120 dias, apurar o tráfico de
drogas no Estado de Minas Gerais, conforme suspei-
tas denunciados pela imprensa na cidade de Juiz de
Fora, as causas da fuga do traficante Fernando Beira-
Mor, além da crescente e notória dependência de jo-
vens, especialmente nas escolas da rede pública, bem
como o aumento da criminalidade determinado pela
dependência de tóxicos (CPI do Narcotráfico)
(Plenarinho IV) - ouvir o procurador de Justiça Gilvan
Alves Franco e Flávio da Cunha Figueiredo, preso do
Penitenciária José Maria de Alkimim

14h30
• Entrevisto coletivo com o deputada federal Mona Elvira

sobre a lei que proíbe a comercialização de fitas de
videogames violentos (Sala de Imprensa)

15 horas
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho III) -

discutir e votar parecer sobre o PI. 755/99, do gover-
nador, que cria o ITER

20 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)

Após a conclusão dos traabalhos, com a votaçãao
do P11.581199, haverá o encerramento da 1° Ses-
são Legislativa da 140 Legislatura.

Coral faz apresentação e iluminação
de Natal é inaugurada

liffim01
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Os integrantes do Coral da Aslemg apresentaram ontem, no Hall Administrativo do Palácio do
Inconfidência, o Concerto de Natal. Na noite da última quarta-feira, foi inaugurada a iluminação
de Natal da Assembléia Legislativa, em solenidade que aconteceu na Tribuna Popular da Hall das

Bandeiras, com a presença, entre outras pessoas, dos deputados José Braga (PDT), 1 2-vice-
presidente, e Dilzon Meio (PTB),	 Além das fachadas do Palácio da Inconfidência e

do Edifício Tiradentes, receberam também iluminação de Natal as árvores situados nas
proximidades dos prédios.


