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Palestra
A Área de Informática
promove hoje, de 14
ás 16 horas, a
segunda parte da
palestra "Utilizando o
Gerador de Relatórios
Sisop 4 0", no Teatro

que altera taxas, éPL 705/99,

Após quase cinco horas
e meia de discussões, foi
aprovado em 1° turno, na
Reunião Ordinária de Plená-
rio, o Projeto de Lei 705/99,
do governador, que altera a
Tabela "A" da Lei 6.763/99,
que consolida a legislação
tributária do Estado de Mi-
nas Gerais e dá outras pro-
vidências. O projeto foi apro-
vado na forma do substi-
tutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e
Justiça (com 31 votos favo-
ráveis e 14 contra), e com as
emendas nos 1 a 3 e 5. A
emenda n° 4 foi rejeitada.

Todas as emendas foram
apresentadas pela Comis-
são de Fiscalização Financei-
ra e Orçamentária, à qual o
projeto retomou, ainda on-
tem, , quando teve parecer
de 2° turno aprovado.

Os deputados da oposi-
ção ocuparam a tribuna
para discutir o projeto e en-
caminhar o processo de vo-
tação, declarando-se con-
trários ao PL 705/99, por
ele instituir novas taxas e
por ter sido apresentado no
final da sessão legislativa.
Ocuparam a tribuna os de-
putados Hely Tarqüínio

(PSDB), João Leite (PSDB),
Alberto Bejani (PFL),
Amilcar Martins (PSDB),
Carlos Pimenta (PSDB),
Miguel Martini (PSN),
Mauro Lobo (PSDB) e Se-
bastião Navarro Vieira
(PFL). O deputado Adelmo
Carneiro Leão (PT) defen-
deu a aprovação do proje-
to, ressaltando que as taxas
são necessárias para a im-
plantação do Código Sani-
tário do Estado.

Leia mais sobre o PL
705199 nas páginas 9 a 12 e,
sobre as votações do Plená-
rio, nas páginas 17 a 20

aprovado em P turno no Plenário

CPI pede à Polícia Federal proteção para depoente
A CPI do Narcotráfico

pediu ontem à Policia Fede-
ral que mantenha sob custó-
dia Emerson Vieira da Silva,
que prestou depoimento on-
tem sobre o envolvimento de
policiais de Uberlândia com
o tráfico de drogas e cor-
rupção para soltura de pre-
sos. Depois de ter concedi-
do entrevista ao jornal "Es-
tado de Minas", publicada
no último domingo, com as
denúncias, ele passou a des-
mentir as declarações, ale-

gando que fora induzido por
um tenente da PM. Emerson
Silva sustentou a versão du-
rante as duas horas iniciais
de depoimento à CPI, aber-
to ao público, e com a pre-
sença de policiais.

Contudo, os deputados
decidiram ouvi-lo reserva-
damente e ele confirmou o
teor da entrevista e prestou,
segundo o presidente da
CPI, deputado Marcelo Gon-
çalves (PDT), um "depoi-
mento importantíssimo".

Emerson Vieira falou aos
deputados por mais de três
horas e deixou o prédio da
Assembléia em viatura da
Policia Federal. A mulher e
os filhos dele estão sob cus-
tódia do destacamento da Po-
licia Militar, em Uberlândia,
proteção pedida durante o de-
poimento reservado. O depo-
imento será encaminhado ao
Ministério Público, para pro-
vidência imediatas.

Leia mais sobre a CPI
nas páginas 15 e 16

• Delegado geral da PF, Agílio Monteiro Filho, é homenageado em Plenário (pág, 22)

• CPI das Barragens ouve superintendente do igam (pág. 7)

• Defesa do Consumidor debate irregularidades nas agências de viagem (pág. 6)
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A Comissão de Consti-
tuição e Justiça aprovou,
ontem, parecer sobre o
Projeto de Lei Comple-
mentar 15/99, do deputa-
do Paulo Pettersen
(PMDB), que dá nova re-
dação ao parágrafo 11 do
artigo 136 da Lei 5.301/
69, que contém o Estatuto
do Pessoal da Policia Mili-
tar do Estado de Minas Ge-
rais. O parecer, do deputa-
do Antônio Júlio (PMDB),
opinou pela constituciona-
lidade, legalidade e juridi-
cidade da matéria.

Segundo o relator, a
proposição tem por fina-
lidade permitir a perma-
nência do oficial da
PMMG em serviço ativo
até o final do mandato do
governador do Estado,
ainda que complete 30
anos de efetivo exercício,

1.
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Deputado Paulo Pettersen, autor
do projeto

Segundo o relator, é
preciso considerar a regra
constitucional da distri-
buição de competência,
em virtude da repartição
dos Poderes. Consideran-
do os dispositivos da
Constituição Estadual,
principalmente o dispos-
to no art. 66, III, "c", a
matéria, segundo o par-
lamentar, é de iniciativa
privativa do governador
do Estado. A proposição
incorre, então, em vício de
inconstitucionalidade de

natureza formal. Para o
relator, esse vício formal
poderá ser sanado por
meio da eventual sanção
do chefe do Poder Execu-
tivo à proposição.

Presenças
Participaram da
reunião os deputados
Antônio Júlio (PMDB),
que a presidiu; Pastor
George (PL),
Eduardo Dalodier
(PDT) e Eduardo
Hermeto (PFL).

A taxa de iluminação
pública cobrada por muni-
cípios é inconstitucional e a
solução deste problema tem
de ser política e na área fe-
deral. Esta foi a principal
conclusão a que chegou a
Comissão de Assuntos Mu-
nicipais, em reunião realiza-
da ontem para discutir, com
especialistas, a cobrança da
taxa de iluminação pública
por municípios mineiros. A
reunião foi realizada a pe-
dido do deputado José
Henrique (PMDB).

O especialista em Direi-
to Tributário, professor uni-
versitário Elcio Reis, afir-
mou que desde 1946 exis-
te a polêmica em torno da
cobrança de taxas, como a
de iluminação pública. Se-
gundo ele, quase todas as
taxas cobradas atualmen-
te pelos municípios são
inconstitucionais. Reis des-
tacou, porém, que os mu-
nicípios precisam da taxa
de iluminação pública e
que uma solução deve ser
encontrada.

O representante da As-
sociação dos Municípios Mi-
neiros (AMM), Nilson
Souto, defendeu como pos-
sível solução para o proble-
ma o aumento da taxa de
consumo de energia elétri-
ca pelas concessionárias,
para que elas assumam a ilu-
minação e a construção de
redes elétricas públicas. Em
sua avaliação, não se deve
preocupar com a legalidade
da cobrança da taxa, mas,
sim, com a necessidade de
os municípios investirem
em iluminação pública.

O superintendente Jurí-
dico da Cemig, Paulo
Henrique Guerra Simões,
disse que a Cemig conside-
ra o assunto "polêmico e
angustiante", pois, segundo
ele, sem a taxa de ilumina-
ção pública os municípios
não têm como investir nes-
se setor. Ele ressaltou que
são poucos os municípios
mineiros que não cobram a
taxa, mas são justamente
estes que estão sem pagar
contas de luz de órgãos e
próprios públicos para a
Cemig. Ele afirmou que a
Cemig age com absoluta
cautela antes de determinar
o corte de luz de alguma
prefeitura. Em sua avalia-
ção, o problema da
constitucionalidade e neces-
sidade de cobrança da taxa
dever ser resolvido pela
área federal e não por esta-
dos e municípios.

O presidente da Associ-
ação de Pequenos Municípi-

os de Minas Gerais
(Aspemg), Gílson Libo-
reiro, acusou a Cemig de
estar agindo como "terro-
rista" com os municípios que
estão devendo por serviços
de energia elétrica, amea-
çando cortar a luz de pra-
ças, postos de saúde e pré-
dios municipais. Ele afir-
mou que a empresa deve
custear a iluminação e a
rede elétrica públicas.

Para o procurador da
Prefeitura de Belo Horizon-
te, Marco Antônio Rezende
Teixeira, as taxas são funda-
mentais para a viabilização
dos municípios. Somente
Belo Horizonte arrecada,
com a taxa de iluminação
pública, cerca de R$ 30 mi-
lhões por ano, que são in-
vestidos em iluminação e
extensão de rede elétrica.
Ele destacou que o Supre-
mo Tribunal Federal (STF)
já declarou a taxa
inconstitucional.

Constituição e Justiça	 Assuntos Municipais e Regionalização

Projeto sobre estatuto do
	

Taxa de iluminação pública é
pessoal da PMMG é analisado	tema de debate em Comissão

respeitado o limite de
idade previsto na lei.	 .
Atualmente, permite-se a
permanência apenas do	 -
oficial ocupante do cargo
de comandante-geral, de
chefe de Gabinete Militar
do governador ou de che-	-
fe do Estado-Maior.	 .

O projeto visa ampliar	 .
essas três situações para
garantir a qualquer ofici-
al a possibilidade de per-	 W
manecer em serviço até o	Deputado Antônio Júlio, relator da
término do mandato do	 matéria

governador do Estado ou a eficácia das atividades
até completar o limite de militares e administrati-
idade previsto na lei vas, evitando-se conse-
mencionada, para "man- qüências desastrosas e con-
ter a harmonia, o fluxo e trárias ao interesse público".

r.

Distribuição de competência
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Assuntos Municipais e Regionalização (continuação)

Solução deve ser política
Trabalho, Ação e Previdência Social

Política falida de assistência
social desestabiliza economia

o

Presenças
Participaram da reunião os
deputados Ambrósio Pinto
(PTB) - presidente, Eduardo
Brandão (PMDB) - vice-
presidente, José Henrique
(PMDB) e Ailton Vilela
(PSDB), além dos
convidados já citados e
ainda Petrônio Alves Kersul,
secretário Executivo da
Federação das Associações
Microrregionais do Estado
de Minas Gerais (Femam);
Sílvio Grossi,
superintendente da AMM; e
Túlio Renato Cândido de
Souza, advogado da Cemig

Marco Antônio Rezen-
de Teixeira, da PBH, disse
que o debate sobre a co-
brança da taxa já deixou
o campo jurídico e se fixou
no campo político. Ele
questionou a obrigato-
riedade de pagamento de
taxa de iluminação públi-
ca pelo município à
Cemig, pois, segundo ele,
não está definido em lei
que a iluminação pública
é função municipal. Em
sua avaliação, a ilumina-

Durante a reunião foi
aprovado parecer favo-
rável de 2° turno, do de-
putado Eduardo Bran-
dão (PMDB), ao Projeto
de Lei Complementar
20/99, do deputado
Alencar da Silveira

A Comissão de Educa-
ção, Cultura, Ciência e
Tecnologia aprovou, on-
tem, parecer favorável do
deputado Sebastião Costa
(PFL) ao PL 239/99, do
deputado Antônio Carlos
Andrada (PSDB), que fixa
normas para o ensino su-
perior no sistema estadu-
al de ensino. A matéria tra-
mita em 1° turno, O

ção pode ser considerada
uma função de segurança
pública e, por isso, seria
dever dos governos fede-
ral e estaduais.

O deputado José Henri-
que (PMDB) defendeu a
busca de urna solução para
a cobrança da taxa com o
objetivo de impedir que mu-
nicípios fiquem sem ilumi-
nação pública. O deputado
Ailton Vilela (PSDB) disse
que por já ter sido prefeito
de Três Corações, sabe da

Júnior (PDT), que altera
os artigos 7° e 21 da Lei
Complementar 53, de 1°
de dezembro de 1999,
que estabelece a compo-
sição da Região Metropo-
litana de Belo Horizonte
e de seu Colar Metropo-

relator opinou pela rejei-
ção da emenda n° 1, do de-
putado Edson Resende
(PSB), apresentada em Plená-
rio, e apresentou a emenda
n°2, que autoriza a Universi-
dade do Estado a admitir as-
sociação com entidades de
ensino superior que atendam
aos objetivos constitucionais.
O projeto envolve a edição de
normas suplementares à le-

importância da taxa de ilu-
minação pública para se ga-
rantir luz para as regiões
mais necessitadas do muni-
cípio. Da mesma forma se
posicionou o deputado
Ambrósio Pinto (PTB), ex-
prefeito de Itajubá. O depu-
tado Eduardo Brandão
(PMDB) disse ter criado a
taxa de iluminação quando
foi prefeito de Ribeirão das
Neves. Segundo ele, isso
possibilitou melhorias na
rede pública da cidade.

litano. O PLC transfere o
município de Itabirito da
RMBH para o Colar Me-
tropolitano e os municí-
pios de Taquaraçu de
Minas e Jabuticatubas do
Colar Metropolitano
para a RMBH.

gislação federal, particular-
mente à Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional.
(Lei n° 9394/96).
Presenças - Participaram
da reunião os deputados
Sebastião Costa (PFL), pre-
sidente da Comisão; Antô-
nio Carlos Andrada
(PSDB), João Pinto Ribei-
ro (PTB) e Dalmo Ribeiro
Silva (PSD).

Uma política de assis-
tência social falida
desestabiliza toda a econo-
mia. A afirmação é da se-
cretária Nacional de Assis-
tência Social, Vanda Engel,
que participou ontem de
reunião da Comissão do
Trabalho, e da Previdência
Social, que debateu o Plano
de Assistência Social - 1999
a 2000. Segundo ela, é pre-
ciso que o empresariado se
conscientize de que assis-
tência social é um grande in-
vestimento, sendo talvez a
primeira alternativa para
mudar o quadro de misé-
ria que existe no País. A se-
cretária sugeriu que o Es-
tado dê prioridade a alguns
de seus planos de assistên-
cia social para investir os
222 milhões que o governo
federal destina a eles. "A
assistência social é uma
questão suprapar-tidária, é
algo que une todas as pro-
postas ideológicas", disse.

A presidente do Conse-
lho Estadual de Assistência
Social, Maria Dolores da
Cunha Pinto, disse que 42%
da população mineira estão
em situação de miséria e
que apenas 0,04% dos recur-
sos destinados pelo Gover-
no Federal são aplicados em
assistência social. "É preciso
que sejam definidas políticas
para o cumprimento da Lei
Orgânica de Assistência So-
cial (Loas), é preciso tam-
bém colocar um ponto final
na política clientelista rei-
nante", afirmou.

A secretária de Estado
do Trabalho, Ação Social,
da Criança e do Adolescen-

te, Maria Lúcia Cardoso,
ressaltou que só existe pos-
sibilidade de se fazer uma
política social descentraliza-
da tendo por base uma agen-
da social definida. Ela sali-
entou ainda que não há de-
senvolvimento sustentável
sem que o desenvolvimento
social esteja equilibrado.

A presidente do Conse-
lho Regional de Serviço So-
cial, Darci Maria de Souza
Vilaça, solicitou aos parla-
mentares que se empenhem
para que os R$ 33 milhões
alocados na Assembléia se-
jam destinados ao Fundo
Nacional de Assistência So-
cial o mais breve possível.
A coordenadora do Fórum
Mineiro de Articulação da
Política de Assistência Soci-
al, Márcia Maria Biondi Pi-
nheiro, disse estar lutando
para que os recursos da sub-

A Comissão aprovou
parecer favorável ao PL
588/99, da deputada Maria
Tereza Lara (PT), que dis-
põe sobre o financiamento
e o desenvolvimento de
programas habitacionais
sociais destinados à popu-
lação de baixa renda. O
relator, deputado Luiz
Menezes (PPS), opinou pela
aprovação do projeto com
a emenda n° 1, da Comis-
são de Trabalho, da Previ-
dência e da Ação Social. A
emenda n° 1 suprime o pa-
rágrafo 20 do artigo 70 e
acrescenta o artigo 80,renu-
merando os demais.

O artigo 7° diz que o

venção social sejam destina-
dos aos fundos de assistên-
cia social.

O deputado Adelmo
Carneiro Leão (PT), autor
do requerimento que origi-
nou a reunião, disse que Mi-
nas Gerais pode se tornar
centro de referência para
todo o País em relação à po-
lítica de assistência social.

Fundo Estadual da Habi-
tação financiará programas
habitacionais de interesse
social, compreendendo a
construção de conjuntos
habitacionais e de infra-es-
trutura, a instalação de equi-
pamentos de uso coletivo e
o apoio ao desenvolvimento
comunitário. A emenda n° 1
diz que compete às associações
comunitárias ou cooperativas
habitacionais contratar asses-
soria técnica competente
para a elaboração de proje-
tos e fiscalização de obras;
executar obras em regime
de mutirão e prestar contas
do trabalho realizado e dos
recursos empregados.

Darci Maria Souza Vilaço,
Maria Dolores da Cunho
Pinto, o secretário Sérgio

Cardoso Mofo, o secretário
Maria Lúcia Cardoso, e os

deputados Iva José e
Cristiano Conêdo

Retirada de
pauta
O PI- 586/99, do
governador do Estado, foi
retirado da pauta da
reunião por ter sido
apreciado em reunião
realizada na segunda-
feira. Foram aprovados
ainda, durante a reunião,
11 projetos que
dispensam a apreciação
do Plenário, todos
declarando a utilidade
público de entidades
filantrópicas

Presenças
Participaram da reunião
os deputados Ivo José (PT)
- presidente, Cristiano
Canêdo(PTB), Luiz
Menezes (PPS), Adelmo
Carneiro Leão (PT) e João
Pinto Ribeiro (PTB), e
ainda o secretário-
adjunto de Estado do
Trabalho, Ação Social, da
Criança e do Adolescente,
Sérgio Cardoso Moffa

Projeto sobre RMBH

Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Aprovado parecer a PL que fixa
normas para ensino superior

Matérias apreciadas
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CPI das Barragens

Representante do Igam fala à CPI

Bebida alcóolica
Foi aprovado o parecer do
deputado Bené Guedes
(PDT) ao PL 301/99, do
deputado Pastor George
(PL). O relator opinou pela
aprovação da matéria na
forma do vencido em 1
turno. O projeto, que
estabelece condição poro o
comércio de bebida
alcóolica no Estado, obriga
os fabricantes e
distribuidores de bebidas
alcóolicas fazerem constar
no rótulo do produto a
expressão: "Proibida a
venda a menores de 18
anos"
Foi aprovado também um
requerimento dos
deputados Dalmo Ribeiro e
Bené Guedes solicitando a
realização de um debate
público no Plenário da
Assembléia para tratar das
questões ligadas ao turismo
no Estado de Minas Gerais

Presenças
Participaram da reunião os
deputados João Paulo
(PSD), presidente da
Comissão; Bené Guedes
(PDT), Dalmo Ribeiro Silva
(PSD) e a deputada Elaine
Matozinhos; e também o
coordenador das
atribuições delegadas da
Embratur, Antônio Lopes
Vassalo; o presidente da
Turminas, Antônio
Vasconcellos Lana Souza e
o vice-presidente da Abav,
Raimundo Cícero Lage

A falta de profis-
sionalismo de algumas
agências de turismo e a exi-
gência de pagamentos adi-
antados na aquisição de pa-
cotes turísticos ou serviços
que não são prestados fo-
ram algumas questões res-
saltadas na reunião da Co-
missão de Defesa do Con-
sumidor, realizada ontem.
A audiência pública, a re-
querimento do deputado
Dalmo Ribeiro (PSD), teve
a finalidade de debater a
venda de pacotes turísticos
e os eventuais prejuízos
causados ao consumidor
pelas agências de viagem.

Segundo o vice-presi-
dente da Associação Brasi-
leira das Agências de Via-
gem (Abav), Raimundo
Cícero Lage, desde 1986 o
número de agências clan-
destinas vem aumentando.
"Depois da aprovação do
Decreto-Lei 2294/86, que
tornou livre a atividade de
turismo no País, a abertura
de agência de viagens virou
moda", disse ele, afirman-
do que antes do decreto o
País contava 1.300 agências
de viagem e hoje o número
saltou para 10 mil.
Raimundo Lage disse que
a Associação, que cobre
hoje 92% do movimento
aéreo doméstico e 94% do
internacional, criou critéri-
os rígidos para conceder
filiações, a fim de inibir a
ação das agências clandes-
tinas. "No País há cerca de
16 mil agências e apenas
2.600 estão filiadas à
Abav", informou.

Em 1997 a Associação

fez o recadastramento das
agências de viagem e turis-
mo mineiras com o objetivo
de reconhecer quem está no
mercado. A associação cons-

Para Raimundo Lage, a
Turminas não tem condi-
ções de fiscalizar o setor de
turismo do Estado. O pre-
sidente da Turminas,
Fernando Antônio Vascon-
celos Lana, concordou, afir-
mando que o consumidor
deve observar se a agência
tem registro da Embratur,
se há uma formalização do
contrato e ainda exigir o se-
guro de viagem, no ato da
aquisição de pacotes turís-
ticos. O representante da
Abav disse, ainda, que o
setor turístico é uma das
mais importantes fontes de
renda do Estado e precisa
ser moralizado. Ele desta-
cou o papel do consumidor
no reconhecimento das
agências clandestinas, res-
saltando que é importante
verificar se a agência é

tatou 1.218 registros de
agências na Embratur. Des-
te número, 414 fizeram o
recadastramento e apenas
270 estão associadas à Abav.

filiada à Abav, e, se neces-
sário, fazer denúncias e pro-
curar a Turminas

O deputado João Paulo
(PSD) afirmou que o consu-
midor é o melhor fiscal, já
que, através das denúncias,
podem ser evitados novos
abusos. O deputado Dalmo
Ribeiro questionou a falta
de segurança que o consu-
midor tem ao adquirir um
pacote turístico, lembran-
do o grande número de
reclamações feitas, princi-
palmente no período de
alta temporada. O coor-
denador do Instituto
Brasileiro de Turismo
(Embratur-MG), Antônio
Lopes Vassallo, concluiu
dizendo que o Procom e a
Embratur devem agir em
conjunto para evitar pro-
blemas no setor.

A CPI das Barragens
ouviu ontem a atual di-
retora de Desenvolvimen-
to Hídrico do Instituto de
Gestão das Aguas (Igam),
Maria de Lourdes Perei-
ra dos Santos. Ela escla-
receu que não participou
da implementação do
programa de manejo inte-
grado de sub-bacias hidro-
gráficas no semi-árido mi-
neiro, pois foi nomeada
diretora em março deste
ano e o programa foi pa-
ralisado em 1998.

De acordo com Maria
de Lourdes Pereira dos
Santos, o Igam ficou res-
ponsável pela coordenação
executiva, pela locação de
eixos e pelos estudos
hidrológicos do programa.
Segundo ela, o órgão não
procedeu a todos os estu-
dos hidrológicos necessári-
os e, em determinado pon-
to do projeto, a Copasa
passou a coordenar os tra-
balhos. Maria de Lourdes
explicou que o Igam en-
viava uma equipe para a

Maria de Lourdes Pereira dos
Santos, do Igom

região da construção do
barramento e selecionava
várias locações. A Copasa
era quem escolhia o eixo
para a edificação da obra.

A deputada Maria
José Haueisen (PT),
relatora da Comissão,
disse que muitas barra-
gens foram construídas
em locais impróprios e
ressaltou a omissão do
Igam na fiscalização das
obras, já que era da com-
petência do Instituto a co-
ordenação executiva. A
diretora do Igam disse
que um técnico e um en-
genheiro do Igam estão
fazendo a vistoria dos
barramentos. Ela entre-

Durante a reunião fo-
ram aprovados dois reque-
rimentos. O primeiro, do
deputado Bilac Pinto
(PFL), solicita à diretoria
de Desenvolvimento
Hídrico do Igam informa-
ções sobre a situação de to-
das as barragens investigadas
pela (TI; nome das respecti-
vas empresas responsáveis
pelas obras que ainda se en-
contram em funcionamento;
e o nome dos municípios e os
locais das barragens.

O outro requerimento
aprovado, da deputada
Maria José Haueisen (PT),
pede que seja encaminha-
da correspondência aos
prefeitos dos municípios
que participaram do pro-
grama solicitando esclare-
cimentos sobre a qualida-
de das obras e os critérios

i
Deputodo Mano Jose Houe:sen,

relatora do CRI

gou à Comissão um
dossiê com relato técnico
de parte desta vistoria,
pois este trabalho ainda
não está concluído.

utilizados na definição do
local de construção. Em
seu requerimento, a depu-
tada pede à Copasa, ain-
da, cópias de todos os con-
tratos firmados com as em-
presas responsáveis pela
construção das barragens e
aqueles firmados com em-
presas contratadas para a
fiscalização das obras.

Presenças
Participaram do
reunião os
deputados Marcelo
Gonçalves (PDT) -
presidente da
Comissão; Biloc
Pinto (PFL), Dimas
Rodrigues (PMDB),
Luiz Tadeu Leite
(PMDB), Márcio
Kongussu (PPS) e o
deputado Maria José
Haueisen (PT).

Defesa do Consumidor

Comissão debate problemas causados
por agências de viagem

António Lopes Vassollo, Raimundo Cícero Lage e Fernando Antônio
Vasconcelos Lana

Falta de recursos Requerimentos aprovados
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Saúde

Propaganda oficial poderá ter
linguagem de sinais

Fiscalização Financeira e Orçamentária

Projeto sobre taxas tem parecer
de 20 turno aprovado

As propagandas de
atos, programas, serviços
e campanhas da adminis-
tração direta e indireta,
veiculadas pela televisão,
poderão ser obrigadas a
terem tradução para lin-
guagem de sinais e serem
exibidas com legendas.
Isso é o que prevê o Pro-
jeto de Lei 104/99, do
deputado João Batista de
Oliveira (PDT), que ins-
titui a obrigatoriedade
de mensagem aos porta-
dores de deficiência au-
ditiva na propaganda
oficial. O projeto recebeu,
ontem, parecer favorável
de 20 turno da Comissão
de Saúde e, agora, será
analisado em 2° turno
pelo Plenário. O relator
foi o deputado Mauro
Lobo (PSDB).
Ambulância - A Comis-
são também aprovou pa-
recer favorável de 2 0 tur-
no ao PL 503/99, do de-
putado Ermano Batista
(PSDB), que institui a
obrigatoriedade de ma-
nutenção de departa-
mento médico e de am-
bulância, para atendi-
mento do público que fre-
qüenta os shopping
centers. O relator, depu-
tado Mauro Lobo, opi-
nou favoravelmente ao
projeto na forma do ven-
cido no 1° turno.
Portadores de deficiência
- O PL 585/99, da depu-
tada Maria Tereza Lara
(PT), que dispõe sobre a
política estadual dos direi-

tos da pessoa portadora de
deficiência e cria o Conse-
lho Estadual da Pessoa
Portadora de Deficiência,
relatado pelo deputado
Cristiano Canêdo (PTB),
também recebeu parecer
favorável da Comissão,
em 1° turno. O mesmo
aconteceu com o PL 610/
99, do deputado João Pin-
to Ribeiro (PTB), que dis-
põe sobre a impressão, nas
embalagens de leite dos ti-
pos "C" e "B", do quadro
de vacinas infantis obriga-
tórias. O projeto foi relata-
do pelo deputado Mauro
Lobo, que opinou pela apro-

Na reunião desta terça-
feira, a Comissão aprovou
parecer pela rejeição do PL
612/99, do deputado João
Pinto Ribeiro, que obriga os
médicos da rede pública
estadual a receitar os medi-
camentos contidos na lista
de medicamentos distribu-
ídos gratuitamente pelo
plano estadual de assistên-
cia farmacêutica básica. De
acordo com o relator, de-
putado Cristiano Canêdo,
a matéria deveria ser ob-
jeto de portaria do órgão
gestor estadual da saúde,
que é a Secretaria de Saú-
de, e não de lei. O projeto
tramita em 1° turno.

Deputado Edson Rezende,
presidente do comissão

vação na forma do substi-
tutivo n°1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Também recebeu pare-
cer pela rejeição, em turno
único, a emenda n° 2 ao
PL 427/99, do deputa-
do Ronaldo Canabrava
(PMDB), que institui a Se-
mana de Combate ao Al-
coolismo. A emenda rejei-
tada no parecer do depu-
tado Cristiano Canêdo tra-
ta de atendimento psicoló-
gico aos alcoólicos.

A Comissão aprovou,
ainda, sete proposições que
dispensam apreciação do
Plenário; e o deputado
Adelmo Carneiro Leão (PT)
foi designado relator do PL
681/99, a ser examinado na
próxima reunião.

A Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira e Orçamen-
tária aprovou, na noite de
ontem, parecer favorável,
para 2° turno, ao PL 705/99,
do governador do Estado,
que altera a Tabela A da Lei
6.763/75, que trata da con-
solidação da legislação tri-
butária, e tramita em regi-
me de urgência. O deputa-
do Rêmolo Aloise (PFL),
relator da proposição, opi-
nou por sua aprovação na
forma do vencido em 1° tur-
no e com as emendas n

os 1
a 5. O projeto tinha sido
aprovado em 1° turno du-
rante a Reunião Ordinária
da tarde.

Pela manhã, a matéria
foi apreciada pela Comissão
em 1° turno, quando o
relator, deputado Rêmolo
Aloise (PFL), opinou por
sua aprovação na forma do
substitutivo n° 1, da Comis-
são de Constituição e Justi-
ça, com as emendas n

os 1 a
5, que apresentou. O PI-
705/99 visa incluir na Tabe-
la A da Lei 6.763/75 novas
taxas de expediente, devi-
das por atos de autoridade
administrativa do Instituto
Mineiro de Agropecuária
(IMA) e das Secretarias de
Estado da Fazenda e da
Saúde.

A Taxa de Expediente
incide sobre atividades es-
peciais dos organismos do
Estado, no sentido de
licenciamento e controle de
ações que interessem à co-
letividade; atividades pra-
ticadas por pessoas físicas
ou jurídicas, controladas

por repartições ou autori-
dades estaduais, visando
a preservação da saúde, hi-
giene, ordem, costumes,
tranqüilidade pública e da
garantia oferecida ao di-

Durante a discussão do
PL 705/99 na Comissão, na
manhã de ontem, foram
apresentadas as emendas
n

os 1,2,3,4 e 5, com as quais
concordou o relator e pro-
cedeu a nova redação do
parecer. O relator fez, ain-
da, uma análise do projeto
original e do substitutivo n°
1, apresentado pela Comis-
são de Constituição e Justi-
ça. O substitutivo, destacou,
também incluiu na isenção
prevista para as mi-
croempresas a taxa de ex-
pediente da Secretaria de
Estado da Saúde. "Apesar
de tal medida trazer um
impacto negativo em ter-
mos de arrecadação, que
será reduzida em cerca de
60% do valor previsto, ela
é necessária, uma vez que a
Constituição assegura trata-
mento diferenciado às
n-ucroempresas, e a taxa pelo
exercício do poder de polí-
cia da vigilância sanitária,
que foi fixada com base no
risco epidemiológico, não
leva em conta o porte da
empresa", afirmou o
relator. O parecer defende
a isenção proposta como
medida social justa, uma vez
que a cobrança dessa taxa
poderia representar uma
sobrecarga sobre as mi-
croempresas.

A estimativa de arreca-
dação das novas taxas com

reito de propriedade; a uti-
lização, efetiva ou poten-
cial, de serviço público es-
pecífico e divisível presta-
do ao contribuinte ou pos-
to à sua disposição.

as modificações intro-
duzidas pelo substitutivo n°
1 é de cerca de R$
6.500.000,00 ao ano, neces-
sários - segundo destacou
o relator, deputado Rêmolo
Aloise - para garantir a
auto-suficiência dos órgãos
envolvidos na prestação dos
serviços ou para o exercício
do poder de polícia. Segun-
do ele, é importante lem-
brar, ainda, que a taxa vin-
culada à Secretaria da Saú-
de se destina a custear a
implantação efetiva da vigi-
lância sanitária estadual,
que hoje deixa de prestar
serviço imprescindível à
população por deficiência
estrutural e inexistência de
recursos. Outros Estados já
implantaram os seus servi-
ços, cobrando regularmen-
te as taxas. Outro ponto a
ser observado é que o ser-
viço de vigilância sanitária
obedece a normas federais
e, no caso da inexistência da
vigilância sanitária estadu-
al, os contribuintes minei-
ros estariam sujeitos à vigi-
lância sanitária federal,
cujas taxas têm valores mais
expressivos. Cabe lembrar
que nos municípios minei-
ros onde já houver serviço
de vigilância sanitária mu-
nicipal implantado, a maio-
ria dos contribuintes não
estará sujeita às taxas da vi-
gilância sanitária estadual.

Pareceres pela rejeição

Presenças
Compareceram à reunião os deputados Edson
Rezende (PSB), que a presidiu, Cristiano Canêdo
(PTB) e Mauro Lobo (PSDB).

Emendas apresentadas
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Fiscalização Financeira e Orçamentária (continuação)

Relator faz análise do projeto e
das emendas

Fiscalização Financeira e Orçamentária
1	 1•iimenaa ampiia praz

suspensão de crédito
o para
tributário

O deputado Rêmolo
Aloise destacou, ainda, os
artigos 6° e 7° do subs-
titutivo n° 1, que se referem
às taxas cobradas por atos
de autoridade administra-
tiva do IMA. No art. 6° está
sendo proposto o des-
membramento da taxa para
registro de estabelecimen-
to (atualmente de 167 Ufirs
para qualquer atividade),
criando outras cinco op-
ções, de menor valor, incen-
tivando algumas atividades
básicas, como, por exemplo,
a produção de sementes e
mudas, cuja taxa passará
para 60 Ufirs. O art. 7 0 cria
taxas de emissão de docu-
mentos e de cadastramento
de produtos no IMA, des-
tinadas a cobrir as despesas
que o Estado tem para o
controle de seu cadastro e
elaboração dos documentos
solicitados.

O projeto também cria
taxa por alteração de códi-
go de atividade econômica
e amplia a abrangência da
cobrança pela emissão de
certidões, atualmente res-
trita à certidão de débito
fiscal. Também é proposta
a substituição da taxa atu-
almente prevista para o blo-
queio de inscrição estadual
a pedido do contribuinte,
cuja operação não é mais
praticada pela Fazenda, pela
taxa de reativação de inscri-
ção no Cadastro de Contri-
buintes do ICMS. O art. 9°
do substitutivo, por sua
vez, visa restabelecer o item
2.23 da tabela A, com nova
redação, dispondo sobre a
taxa pela autenticação de

documentos fiscais.
O art. 10 insere novos

subitens à tabela, todos eles
relativos a atos administra-
tivos não cobertos pela ta-
bela em vigor, garantindo
ao Estado a arrecadação de
recursos para custear as ope-
rações a que se referem. O

A emenda n° 1 dá ao
item 1.8.1 da Tabela A (que
trata dos atos de autorida-
de administrativa do IMA)
nova redação: "produto
agrotóxico, por produto",
com a cobrança de 300
Ufirs. Originalmente, o va-
lor era de 1,5 mil Ufirs. A
emenda n° 2 acrescenta ao
artigo 1° o seguinte pará-
grafo 70, a ser incluído na
redação proposta para o art.
90 da Lei 6.763/75: "Da re-
ceita a que se refere o pará-
grafo 40, 20% se destinam
ao programa de prevenção
a doenças neoplásicas e 20%
se destinam a programas de
urgência e emergência". O
artigo trata da Taxa de Ex-
pediente.

Já a emenda n° 3 dá aos
itens 2.28 e 2.29 da Tabela
A (que tratam de atos de
autoridade administrativa
da Secretaria da Fazenda)
nova redação. O item 2.28
passa a ser "acompanha-
mento, incluída a emissão
de documento fiscal, de lei-
lões ou feiras de produtos

art. 11 do substitutivo acres-
ce à Tabela A os atos de au-
toridade administrativa da
Secretaria de Estado da Saú-
de, previstos na legislação
em vigor, principalmente na
Lei 13.313/99, que contém
o Código de Saúde do Es-
tado de Minas Gerais.

agropecuários decorrente
de procedimento especial,
quando requerido esponta-
neamente pelos organiza-
dores ou participantes, por
dia", com a cobrança de 487
Ufirs. O item 2.29 passa a ser
"acompanhamento de lei-
lões ou feiras decorrente de
procedimento especial,
quando requerido esponta-
neamente pelos organiza-
dores ou participantes, por
evento", com a cobrança no
valor de 1 mil Ufirs.

Na redação original des-
ses dois itens, os procedi-
mentos especiais menciona-
dos tinham que ser reque-
ridos pelos organizadores
ou participantes, por dia
(2.28) e por evento (2.29). A
emenda n° 4 acrescenta ao
artigo 10 o seguinte pará-
grafo único: "as taxas a que
se referem os itens 2.28 e
2.29 da Tabela A terão seu
valor calculado à razão de
0,5% do faturamento bruto
do evento, limitados ao va-
lor do teto estipulado na re-
ferida tabela".

A última emenda apre-
sentada na reunião da ma-
nha, a de n° 5, dá ao artigo
13 nova redação, determi-
nando que o inciso 1 do ar-
tigo 5° da Lei 12.730/97 pas-
se a vigorar também com
outro formato. Assim, am-
plia o prazo de 31 de de-
zembro deste ano (previsto
no substitutivo n°1) para 31
de março de 2000 para sus-
pensão temporária da
exigibilidade de crédito tri-
butário oriundo da falta de
pagamento do ICMS devi-
do ao Estado, incidente so-
bre a importação do exteri-
or, por meio de estabeleci-
mento situado em outra
unidade da Federação, de
matéria-prima, produto aca-
bado ou bem do ativo per-
manente, com destino a
empresa mineira.

Segundo o relator, depu-
tado Rêmolo Aloise (PFL),
a inclusão no substitutivo n°
1 de proposta de alteração
do inciso 1 da Lei 12.730/97
é oportuna. Quando a nor-
ma foi editada, deu-se a
autorização para que fosse
suspensa a exigibilidade de
créditos tributários relati-
vos a produtos oriundos do
exterior e destinados ao in-
cremento da atividade pro-
dutiva no Estado, desde
que o fato gerador houves-
se acontecido até a data da
publicação daquela lei (30
de dezembro de 1997). Ao
estender a autorização até
o final do presente exercí-
cio, o objetivo é, segundo o
relator, "dar continuidade a
um processo que somente

pode beneficiar, a longo pra-
zo, o próprio Estado, visto
que o aumento da produti-
vidade econômica, em tem-

A Comissão de Fisca-
lização Financeira apre-
ciou em 2° turno, no iní-
cio da noite, oPL 705/99,
após sua aprovação pelo
Plenário em 1° turno, O
relator, deputado Rê-
molo Aloise (PFL), opi-
nou pela aprovação do
projeto na forma do ven-
cido, com as emendas n°s
1 e 2, que apresentou,
acatando propostas dos
deputados Anderson
Adauto (PMDB) e Durval
Angelo (PT) - emenda n°
1 - e de Adauto - emen-
da n° 2. As emendas n°s
3, 4 e 5, apresentadas,
respectivamente, pela
deputada Elbe Brandão
(PSDB), pelo deputado
Miguel Martini (PSN) e
pelo deputado João Ba-
tista de Oliveira (PDT),
foram incorporadas ao
parecer, após serem apro-
vadas pelos deputados
presentes à reunião. No
caso da emenda n°5, hou-
ve voto contrário do de-
putado Miguel Martini.

A emenda n° 1 acres-
centa à Lei 12.425/96, vá-
rios dispositivos. Um de-
les é que a Taxa de Expe-
diente será cobrada, ain-
da, pela emissão de gui-

pos como os atuais, tem sido
um dos mais importantes
objetivos dos principais pro-
gramas governamentais."

as de arrecadação ou re-
colhimento direto pelo
Estado, do Seguro de
Danos Pessoais causados
por Veículos Automo-
tores de Vias Terrestres
(DPVAT). A taxa, neste
caso, será exigida no mo-
mento da expedição do
relatório contendo os da-
dos dos veículos, quando
solicitado pelos interes-
sados para efeito de co-
brança do seguro, na for-
ma do convênio já firma-
do entre as sociedades
seguradoras e suas enti-
dades representativas
com os órgãos públicos
responsáveis pela admi-
nistração do mesmo.

Em caso de recolhi-
mento direto, pelo Esta-
do, do valor do DPVAT
juntamente com o IPVA,
ficará o valor da taxa re-
tido na conta do Tesouro
Estadual junto à rede
bancária credenciada
para recolhimento do tri-
buto. O valor da Taxa de
Expediente será de R$
10,00 por veículo e o seu
custo não poderá ser
acrescido ao valor do
DPVAT e não poderá ser
repassado ao contribuin-
te do IPVA.

Emendas de P turno

Parecer de 2° turno

Justificativa
Na justificativa para
apresentarem a emenda
o 1, os deputados Durval

Angelo e Anderson
Adauto lembram que o
Estado de Minas, no
próximo ano, terá uma
frota aproximada de 3,5
milhões de veículos, o
que gerará uma receita
aproximada de R$ 200
milhões para o seguro
obrigatório. Apesar
disso, o Estado, que
tem a responsabilidade
de fazer a cobrança do
seguro, não recebe
nada pelo trabalho que
faz. A União fica com
58% desses recursos e
o restante é dividido
entre as seguradoras e
várias entidades
públicas e privadas
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Fiscalização Financeira e Orçamentária (continuação)

Emenda altera taxas sobre
vendas de veículos

Fiscalização Financeira e Orçamentária

Comissão aprecia projeto sobre
Micro Geraes

Deputado Rêmolo Aloise, relator
do PL 705/99

A emenda n° 2 acres-
centa ao artigo 12 da Lei
6.763/75, os seguintes
dispositivos: "18% nas opera-
ções internas relativas à
comercialização de veículos ou
quaisquer outros bens novos,
de consumo durável, median-
te contrato de compra e ven-
da, modalidade "leasing", nas
quais conste a cobrança an-
tecipada de Valor Residual
Garantido (VRG); 12% nas
operações internas relativas à
comercia-lização de veículos
ou quaisquer outros bens usa-
dos, de consumo durável, me-
diante contrato de compra e
venda, modalidade "leasing",
nas quais conste a cobrança
antecipada de VRG" (tratan-
do do ICMS).

A emenda n°3 acrescenta
ao final do parágrafo 7°, a ser
incluído na redação propos-
ta para o artigo 90 da Lei
6.763/75, no artigo 1°, a ex-
pressão: "e 2% a programas
de saúde bucal". O artigo
trata da Taxa de Expediente.
Já a emenda n° 4 acrescenta,
também ao final do parágra-
fo, a expressão: "e 2% para
garantia da gratuidade do exa-
me de DNA".

A última emenda (n° 5)
dá aos itens 2.28 e 2.29 da
Tabela A nova redação. Es-
ses itens - que dizem res-
peito a leilões e feiras - fo-
ram objeto de emenda du-
rante o 1° turno de
tramitação do projeto. A
emenda de 2° turno propõe
que haja uma gradação nos
valores a serem cobrados,
dependendo da previsão de
faturamento dos leilões ou
feiras. No caso do item 228
("acompanhamento, incluída
a emissão de documento fis-
cal, de leilões ou feiras de
produtos agropecuários de-
corrente de procedimento
especial, quando requerido
espontaneamente pelos
organizadores ou partici-
pantes, por dia"), a gra-
dação é a seguinte: cobran-
ça de 100 Ufirs, no caso de
eventos com previsão de

faturamento de até R$ 50 mil;
300 Ufirs, no caso de even-
tos com previsão de
faturamento de R$ 50.001,00
a R$ 100 mil; 487 Ufirs, no
caso de eventos com previ-
são de faturamento acima de
R$ 100 mil.

Já o item 2.29 ("acompa-
nhamento de leilões ou fei-
ras decorrente de procedi-
mento especial, quando re-
querido espontaneamente
pelos organizadores ou
participantes, por even-
to"), a gradação é a se-
guinte: 100 Ufirs, para
eventos com previsão de
faturamento de até R$ 50
mil; 300 Ufirs, para eventos
com previsão de fatura-
mento de R$ 50.001,00 a R$
100 mil; e de 1 mil Ufirs,
para eventos com previsão
de faturamento acima de
R$ 100 mil.

A Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira e Orçamen-
tária aprovou, em reunião
na manhã de ontem, pare-
cer favorável ao PL 351/99,
do deputado Chico Rafael
(PSB), que altera dispositi-
vos da Lei 12.708/97, que
institui o "Micro Geraes"
(Programa de Fomento ao
Desenvolvimento das Mi-
croempresas e das Empre-
sas de Pequeno Porte do
Estado de Minas Gerais). O
deputado Márcio Cunha
(PMDB), relator, opinou
pela aprovação da matéria
na forma do substitutivo n°
2 e pela apresentação de um
projeto de lei que trata do
Conselho de Contribuintes
do Estado de Minas Gerais.
A proposição foi remetida à
Comissão para a emissão de
parecer sobre substitutivo
apresentado, em Plenário,
pelo deputado Antônio Júlio
(PMDB), durante a discus-
são da matéria em 1° turno.

Segundo o relator, o
substitutivo n° 1, do depu-
tado Antônio Júlio (PMDB),
contempla as propostas de
alterações do "Micro
Geraes" apresentadas pelo
deputado Chico Rafael
(PSB) e pelo governador do
Estado, cuidando apenas de
consolidar a legislação que
trata do programa. Quanto
às regras aplicáveis às coo-
perativas de produtores
artesanais e de comercian-
tes ambulantes, que são ob-
jeto do PL 466/99, da depu-
tada Elbe Brandão (PSDB)
- anexado ao PL 351/99 -,
os arts. 20 e 21 do
substitutivo asseguram nor-

malmente a participação
dessas cooperativas de
artesãos no programa Micro
Geraes. Mantém, ainda, o
tratamento diferenciado
dispensado às microempre-
sas e os benefícios fiscais da
política de estímulo ao em-
prego, permitindo o abati-
mento do imposto devido,
de acordo com o número de
empregados, além de incen-
tivar a capacitação profissio-
nal e gerencial e o investi-
mento em novas tecnologias.

Entretanto, segundo in-
formou o relator em seu pa-
recer, após diversas nego-
ciações com entidades de
classe e a Secretaria de Es-
tado da Fazenda, o deputa-
do Rêmolo Aloise (PFL)

O substitutivo n° 2,
em seu artigo 1°, cria o
Programa de Fomento ao
Desenvolvimento das
Microempresas e das Em-
presas de Pequeno Porte
do Estado de Minas Ge-
rais (Micro Geraes), que
a estas assegura tratamen-
to diferenciado e simplifi-
cado nos campos adminis-
trativo, tributário, cre-
ditício e de desenvolvi-
mento empresarial, con-
forme estabelecido na fu-
tura lei. O substitutivo
define, ainda, o que é
microempresa e empresa
de pequeno porte; trata da
apuração da receita bruta
anual; do enquadramento

Deputado Chico Rafael, autor do PL
351199

apresentou a proposta de
substitutivo n°2. Aprovada
• alteração do parecer, com
• qual concordou o relator,
procedeu-se a nova redação.

e reenquadramento; do
desenquadramento e pena-
lidades.

Com 33 artigos, o
substitutivo trata, ainda, do
tratamento tributário e fis-
cal aplicável às cooperativas
e associações de produtores
artesanais e de comercian-
tes ambulantes e às associa-
ções de pequenos produto-
res da agricultura familiar;
do abatimento de depósitos
em favor do Fundese (Fun-
do de Fomento e Desenvol-
vimento Sócioeconômico
do Estado); e das políticas
de estímulo ao emprego, à
capacitação gerencial e pro-
fissional e ao investimento
em novas tecnologias.

Leilões e feiras

Presenças
Participaram da reunião do noite os deputados
Márcia Cunha (PMDB), que a presidiu; Eduardo
Hermeto (PFL), Miguel Martini (PSN), Rêmolo
Aloise (PFL), Mauro Lobo (PSDB), Adelmo
Carneiro Leão (PT), Olinto Godinho (PTB), Elbe
Brandão (PSDB), João Batista de Oliveira (PDT)
e Carlos Pimenta. Da reunião da manhã,
presidida pelo deputado Márcio Cunha (PMDB),
participaram os deputados citados - à exceção
de Elbe Brandão, João Batista de Oliveira e
Carlos Pimento - e da deputada Maria José
Haueisen (PT). Outros 11 parlamentares
também participaram das discussões.

?4k

Substitutivo cria Programa de
Fomento ao Micro Geraes
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Fiscalização Financeira e Orçamentária

Reorganização
Contribuintes é

do Conselho de
proposta

CPI do Narcotráfico

Depoente confirma à CPI teor
de entrevista

Reviravolta

No decorrer do debate
da matéria, foram tra-
zidas, para exame da Co-
missão, segundo informou
o relator no parecer, pro-
postas para a reorganiza-
ção do Conselho de Con-
tribuintes do Estado. A
Comissão decidiu, então,
apresentar projeto de lei
específico sobre o assunto
(753/99), a fim de obede-
cer ao Regimento Interno
e para possibilitar a me-
lhor discussão. O relator,
em seu parecer, lembra
que o Conselho de Contri-
buintes é o órgão único do
Contencioso Administra-
tivo Fiscal, integrante da
estrutura administrativa
da SEF. É um colegiado de
composição paritária, in-
tegrado por representan-
tes da Fazenda Pública Es-
tadual e de entidade de
classe de contribuintes;
instituído para a aprecia-
ção de recursos contra as
decisões da Fazenda Esta-
dual, com composição
paritária entre o Estado e
os contribuintes, sem pre-
juízo de competência do
Poder Judiciário.

Segundo o relator, é ne-
cessário rever o mecanis-
mo de investidura dos
membros do Conselho. O
critério único de mera in-
dicação dos representan-

tes é por demais simplista,
não compatível com a fun-
ção a ser desempenhada,
de acordo com ele. Parale-
lamente a esse critério, é
imprescindível que a qua-

Deputado Márcio Cunho,
presidente da Comissão e relator

do PL 351199

lificação dos membros,
tanto classistas quanto
fazendários, seja aferida
em momento anterior à
nomeação, de forma a ga-
rantir melhor qualidade,
independência técnica e
imparcialidade das deci-
sões. Entre as 16 unidades
da Federação consultadas
que possuem órgão
julgador administrativo -
RJ, SP, RS, MA, PR, SC, PE,
CE, ES, BA, DF, MS, AL,
SE, MT e AM -, apenas
Minas e Rio de Janeiro fa-
zem tal concessão aos con-
tribuintes. Na maioria, o
que se observa é a Presidên-
cia fazendária e, em se-

gundo plano, a previsão
de livre designação do pre-
sidente pelo governador.

As alterações apresen-
tadas - destacou Márcio
Cunha (PMDB) - buscam
dar continuidade às medi-
das de aprimoramento da
gestão do crédito tributá-
rio, preconizadas no Pro-
grama de Viabilização Fi-
nanceira do Estado, publi-
cado em 6/1/99. A
implementação do Pro-
grama teve início com a
Lei 13.243/99 e os Decre-
tos 40.380/99, 40.455/99,
e 40.600/99, que conferi-
ram, ressaltou, maior
efetividade ao crédito tri-
butário, bem como simpli-
ficação e racionalização
de procedimentos.

O relator também ci-
tou a possibilidade de
descentralização da Audi-
toria Fiscal para dar "mai-
or consistência e ce-
leridade ao crédito tributá-
rio, já que permite a redu-
ção do tempo de tra-
mitação do PTA, facilita
a instrução probatória e
o esclarecimento de dili-
gências e despachos in-
terlocutórios, em decor-
rência da maior proximi-
dade com a realidade tem-
poral e material da ocor-
rência do fato gerador".

A CPI do Narcotráfico
tomou, ontem, o depoimen-
to de Emerson Vieira da Sil-
va, de Uberlândia, que, em
entrevista ao jornal "Estado
de Minas", publicada no úl-
timo domingo, acusou poli-
ciais militares e civis daque-
la cidade de envolvimento
com tráfico de drogas e de
corrupção para soltura de
presos. No depoimento aber-
to ao público e com a presença
de policiais, o depoente man-
teve a versão de que, ria en-
trevista ao jornal, suas respos-
tas foram orientadas por um
tenente da PM, cujo nome ale-
gava desconhecer. Em depoi-
mento reservado com os inte-
grantes da CPI, porém, Emer-
son Silva confirmou a veraci-
dade da entrevista e, segun-
do o presidente da Comissão,
deputado Marcelo Gonçalves
(PDT), prestou um "depoi-
mento importantíssimo", cujo
teor será encaminhado, sob si-
gilo, ao Ministério Público, para
providências imediatas, con-
forme requerimento do relator
Rogério Correia (VF), aprova-
do pela Comissão.

A reunião da CPI teve iní-
cio às 16 horas e passou a ser
reservada por volta das
18h30. Os trabalhos foram
reabertos às 21h50. O presi-
dente Marcelo Gonçalves in-
formou que a mulher e os fi-
lhos de Emerson já estavam
sob proteção do destacamen-
to da Polícia Militar de
Uberlândia, o que foi solicita-
do durante a reunião secreta.

A Comissão aprovou ain-
da requerimentos do de-
putado Antônio Carlos

Andrada (PSDB), pedindo
ao Comandante da Polícia
Militar para fornecer o
nome do militar que auto-
rizou o contato de Emerson
com o jornalista Ilson Lima,
autor da entrevista; e reque-
rimento do deputado Sar-
gento Rodrigues (PL), tam-
bém ao Comandante da Po-
licia Militar, pedindo a apu-
ração das informações pres-
tadas pelo depoente à CPI,
a respeito do envolvimento
de policiais militares em
atos ilícitos.

Do relator Rogério Cor-
reia (PT) foram aprovados
também um requerimento
pedindo ao Instituto Médi-
co Legal o envio do exame
de corpo de delito a que foi
submetido, ontem, Emer-
son Silva, e outro, para que
o depoente fosse colocado

No depoimento aberto
ao público, Emerson disse
à CPI que, na entrevista,
dada sob o codinome "For-
miga", e em que é apresen-
tado como traficante, suas
respostas foram preparadas
por um tenente da Policia Mi-
litar, cujo nome alega desco-
nhecer. No entanto, ele disse
aos deputados que pode levá-
los à casa do tenente. Ele dis-
se, no início do depoimen-
to, achar que a entrevista foi
uma forma de policiais mi-
litares de Uberlândia tenta-
rem desmoralizar os polici-
ais civis da cidade. Mais tar-
de, indagado outra vez so-
bre o motivo da entrevista,
disse que não tinha "noção",

Emerson Vieira do Silvo, que
depôs ontem no CP!

sob a custódia da Polícia
Federal, para proteção pes-
soal. Mesmo requerimento,
o parlamentar menciona
que a família do depoente
deverá ser protegida pela
Polícia Militar.

mas que queria os R$ 50,00
para pagar a conta de luz de
sua casa.

Emerson disse aos de-
putados que é informante
da polícia. Ele negou que
seja traficante ou usuário
de drogas. Os nomes a-
pontados na entrevista ao
jornal como de grandes
traficantes, eram, segundo
afirmou, "traficantes de
botequim". Ele disse tam-
bém que foi levado a uma
praça, por uma viatura da
Rotam, e de-pois a um lo-
cal ermo, e que o tenente
disse que ele ganharia R$
50,00 para dizer o nome de
três traficantes para jorna-
listas de Belo Horizonte.
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Aprovado Projeto que altera
Conselho dos Direitos da Criança

CPI do Narcotráfico (continuação)

Depoimento reservado será
enviado ao Ministério Público

Defesa social

"Mandaram eu ensaiar
o que dizer, e como minha
casa estava no escuro, to-
pei", disse Emerson Vieira
da Silva. Ele declarou que
vive com a segunda mulher,
com quem tem uma filha de
um ano e três meses e um
bebê prematuro de 15 dias.
Ele confirmou que parte da
entrevista é verdade e rea-
firmou a denúncia contra
um soldado da PM que te-
ria uma boca de cocaína no
terminal rodoviário da ci-
dade. O depoente declarou
também que foi preso e
condenado, duas vezes,
por roubo e assalto. Passou
cinco meses preso em Mi-
nas e três em Goiás, de
onde foi solto, segundo
afirmou, por bom compor-
tamento e porque os presí-
dios estavam lotados. Na
prisão, disse ele, conheceu
os traficantes que citou na
entrevista.

Emerson declarou que
a fita da entrevista era in-
terrompida para que ensai-
asse as respostas. Na re-
produção da fita, ficou evi-
dente que há algumas in-
terrupções, mas também
longos trechos em que ele
fala fluentemente. O depu-
tado Antônio Carlos
Andrada (PSDB) chegou a
apresentar um requerimen-
to pedindo a realização de
perícia técnica na fita. O
requerimento foi retirado
pelo parlamentar depois
que o depoente confirmou,
no depoimento reservado,
a veracidade das declara-
ções prestadas ao jornalis-
ta. O depoimento público

Também em 1° turno, foi
aprovado na Reunião Ordi-
náriao PL 586/99, do gover-
nador, que altera dispositi-
vos da Lei 10.501/91, que cria
o Conselho Estadual dos Di-
reitos da Criança e do Ado-
lescente e dá outras provi-
dências. O projeto foi apro-
vado com a emenda n°1, da
Comissão de Constituição e
Justiça. A emenda n° 2, da
mesma Comissão foi rejeita-
da. O projeto será analisado,

Em 2° turno, foi aprova-
do o PL 267/99, dos depu-
tados Rogério Correia (PT)
e Márcio Cunha (PMDB),
que dispõe sobre a organi-
zação e funcionamento do
Conselho de Defesa Social,
criado pelo art. 134 da
Constituição Estadual,
com redação dada pela
Emenda n° 33, de 18/3/98,
e dá outras providências.
O projeto foi aprovado na
forma do substitutivo n° 1,
apresentado pela Comissão
de Direitos Humanos ao
vencido no l' turno.

O substitutivo altera a
composição do conselho,
que será formado pelos se-
guintes membros, nomea-
dos pelo governador do

Ipsemg
Também em 2° turno, foi

aprovado o PL 483/99, do
governador do Estado, que
altera a Lei 9.380/86, que
dispõe sobre o Instituto de
Previdência dos Servidores

agora, pela Comissão do Tra-
balho, em 2° turno. A emen-
da n° 1 suprime dispositivo
que pretendia substituir o re-
presentante da Assembléia
Legislativa por represen-
tantes da Secretaria de Es-
tado da Casa Civil e Comu-
nicação Social na composi-
ção do Conselho.

A emenda n°2 tinha o ob-
jetivo de retirar do projeto dis-
positivo que transfere para os
conselhos municipais a tarefa

Estado: o vice-governador,
que o presidirá; o secretário
da Justiça e de Direitos Hu-
manos; o presidente da Co-
missão de Direitos Humanos
do Poder Legislativo; o co-
mandante-geral da Polícia
Militar; o chefe da Polícia
Civil; um representante da
Defensoria Pública; um re-
presentante do Ministério
Público; o Ouvidor da Polí-
cia (não previsto no projeto
original); um representante
da OAB/MG; um represen-
tante da imprensa, indicado
pelo Sindicato dos Jornalis-
tas do Estado de Minas Ge-
rais; um representante de
central sindical, eleito em
plenária amplamente
divulgada; um representan-

do Estado de Minas Gerais
(Ipsemg). O projeto visa es-
tipular o valor da contribui-
ção previdenciária dos ser-
vidores incidente sobre a
parcela do vencimento que

de registrar as entidades não
governamentais e os progra-
mas governamentais voltados
para a criança e o adolescente
que mantenham ou incluam as
atividades de orientação e
apoio sociofamiliar, apoio
socioeducativo em meio aber-
to, colocação familiar, abrigo,
liberdade assistida, se-
miliberdade e internação, fa-
zendo cumprir as normas pre-
vistas no Estatuto da Criança
e do Adolescente.

te da CDL/BH; um repre-
sentante dos municípios
mineiros, escolhido em ple-
nária das associações repre-
sentantes de municípios;
três representantes da soci-
edade civil, escolhidos em
plenária das entidades civis
reconhecidamente de defe-
sa dos direitos humanos,
convocada pelo Conselho
Estadual de Defesa dos Di-
reitos Humanos. Os repre-
sentantes das entidades da
sociedade civil terão man-
dato de dois anos, permiti-
da uma recondução, fican-
do sua nomeação condicio-
nada à prévia aprovação
pela Assembléia Legislativa,
por voto secreto, após ar-
güição pública.

-

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 valor.

Deputados José Henrique, Antônio Carlos Andrado, Rogério Correio, Marcelo
Gonçalves, Sargento Rodrigues e Paulo Piou, no reunião de ontem

de Emerson Silva foi
acompanhado, em parte,
por representantes do Mi-
nistério Público, da Polícia
Federal e da Corregedoria
de Polícia.

Depois que os parlamen-
tares declararam que nada
mais tinha a perguntar ao
depoente, o relator Rogério
Correia requereu à Comis-
são a transformação da reu-
nião em reunião reservada,
com a presença apenas dos

parlamentares e do depoen-
te. O depoimento reserva-
do começou por volta de
18h30 e de mais de três ho-
ras. O teor do depoimento,
que não foi revelado, e será
encaminhado ao Ministério
Público, mudou a situação
de Emerson. Pedida a cus-
tódia da Polícia Federal, ele
deixou o prédio da Assem-
bléia, sem falar com a im-
prensa, numa viatura da
Polícia Federal.

Próximos depoimentos
A CPI vai ouvir na próxima quinto-feira o diretor
do Deoesp, delegado Marco Antônio Abreu Cedib,
e o corregedor da Polícia Civil, Clóvis Filho. Na
sexto-feira, deverá ser ouvido o promotor Gilvan
Alves Franco sobre a fuga do traficante Fernando
Beira-Mar do Departamento de Operações
Especiais (Deoesp).

Presenças
Participaram da reunião os deputados Marcelo
Gonçalves (PDT), Rogério Correio (PT), Antônio
Carlos Andrado (PSDB), Paulo Piou (PFL), Sargento
Rodrigues (PL), José Henrique (PMDB), Agostinho
Silveira (PI) e Marco Régis (PPS).
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Projeto da Caixa Beneficente
dos ex-Guardas Civis é aprovado

Requerimentos deferidos
Instituto da Terra
Durante o reunião, o
deputado João Batista de
Oliveira (PDT) cobrou
informações, do presidente
Anderson Adauto sobre o
envio à Assembléia, pelo
Eexecutivo, do projeto de lei
que cria o Instituto Estaduual
da Terra. O projeto foi
recebido durante o própria
reunião de ontem à tarde,
mas não chegou a ser lido
em Plenário.

Ainda em 2° turno, foi
aprovado o PI- 620/99, do
deputado Alberto Pinto Co-
elho (PPB), que dispõe sobre
a pensão por morte de con-
tribuinte obrigatório da Cai-
xa Beneficente dos ex-Guar-
das-Civis e Fiscais de Trânsi-
to. O projeto foi aprovado
na forma do vencido no 1°
turno com as emendas n's
1 e 2, de Plenário, dos de-
putados Alberto Pinto Co-
elho (PPB) e João Leite
(PSDB), respectivamente.

Também em 2° turno,
foi aprovado o PL 373/99,
do deputado João Leite
(PSDB), que dispõe sobre o
livre acesso de autoridades
aos estabelecimentos polici-
ais e carcerários. O projeto
foi aprovado na forma do
vencido no 1° turno.

Foram deferidos os se-
guintes requerimentos, na
Reunião Ordinária:

• do deputado Dalmo
Ribeiro Silva (PSD), em
que solicita a inclusão em
ordem do dia do PL 119/99,
de sua autoria, que dá nova
redação ao art. 169 da Lei
7.109/77 (garante ao profes-
sor, ao supervisor pedagógi-
co e ao orientador educacio-
nal, com exercício em classes

Foram aprovados os
pareceres de redação final
sobre o PL 410/99, do go-
vernador do Estado, que
cria o Fundo Estadual de
Desenvolvimento de Trans-
portes (Funtrans); PLC 16/

de educação especial, a in-
corporação da gratificação
de 20%);

do deputado Chico
Rafael (PSB), em que soli-
cita a inclusão em ordem
do dia do PL 416/99, de
sua autoria, que veda o
acesso de pessoa jurídica
a crédito público estadual
nos casos que menciona;

do deputado Antônio
Andrade (PMDB), em que

99, do deputado Anderson
Adauto (PMDB), que dis-
põe sobre a reforma de mi-
litar por incapacidade fí-
sica; e do PL 78/99, do de-
putado Marcelo Gonçalves
(PDT), que limita o valor

solicita o desarquivamento
do PL 1.967/98, de sua au-
toria, que declara de utili-
dade pública a Loja Maçô-
nica Nova Luz Vazantina,
com sede no município de
Vazante;

o do deputado Alencar
da Silveira Júnior (PDT) e
outros, em que solicita seja
convocada Reunião Espe-
cial para homenagear o
grupo mineiro Skank.

da multa de mora decor-
rente do inadimplemento
da obrigação do paga-
mento pelo serviço de
abastecimento de água e
coleta de esgoto da
Copasa.

Cartórios
Foi aprovado requeri- era apenas de autorizar

mento do deputado o Detran a celebrar con-
Miguel Martini (PSN), vênios com os cartórios,
em que solicita a retira- mas que quatro substi-
da de tramitação do PL tutivos foram apresen-
89/99, de sua autoria, tados alterando a inten-
que altera a Lei 12.919/ ção inicial criando um
98, que dispõe sobre os "trem da alegria".
concursos de ingresso e "Não sou maquinista
de remoção nos servi- nem ferroviário, não
ços notariais e de regis- quero trem da alegria
tro, previstos na Lei ligado a mim", declarou.
Federal 8.935/94, e dá Miguel Martini disse, ain-
outras providências. O da, que vai reapresentar
deputado esclareceu o projeto no próximo
que sua intenção, ao ano, para resgatar a pro-
apresentar o projeto, posta original.

Redação final

Decisão da Presidência
	 Requerimentos aprovados

A Presidência da As-
sembléia decidiu que o
Projeto de Lei (PL) 743/
99, do governador do
Estado, tenha sua
tramitação alterada
para Projeto de Lei
Complementar (PLC)
21/99. O projeto, publi-
cado no dia 11 de de-
zembro de 1999, dispõe
sobre a concessão de
benefício securitário aos
policiais civis e militares
do Corpo de Bombeiros
e aos agentes penitenci-
ários do Estado de Mi-
nas Gerais. Será apreci-
ado pelas Comissões de
Constituição e Justiça, de

Administração Pública e
de Fiscalização Financeira
e Orçamentária.

A Presidência tam-
bém decidiu anexar o PI-
742/99, dos deputados
João Leite (PSDB) e

Malha viária
Foi deferido requeri-

mento do deputado
Carlos Pimenta (PSDB),
solicitando que seja fei-
ta uma visita ao minis-
tro dos Transportes
para discutir a recupera-
ção da malha viária do

Alberto Bejani (PFL), ao
PLC 21/99, por guarda-
rem semelhança. O PLC
21/99 prevalecerá porque
os dois projetos tratam de
matéria de iniciativa pri-
vativa do governador.

Estado. Foram designa-
dos os seguintes deputa-
dos para integrar a co-
missão: pelo PMDB, An-
tônio Júlio; pelo PSDB,
Carlos Pimenta; pelo PDT,
Álvaro Antônio, pelo PTB,
Cristiano Canêdo.

O Plenário também
aprovou cinco requeri-
mentos:

• RQN 690/99, do
deputado Márcio Kan-
gussu (PPS), solicitando
informações ao secretá-
rio da Fazenda sobre os
valores e datas de re-
passe aos municípios
das quotas de ICMS re-
lativas às negociações
de créditos tributários;

• RQN 669/99, da
Comissão de Saúde, em
que pede ao secretário da
Saúde a relação das
obras inacabadas, em
execução ou paralisadas,
no Estado de Minas Ge-

rais. Aprovado com a
emenda n° 1, da Mesa da
Assembléia;

• RQN 693/99, do de-
putado Luiz Menezes
(PPS), pedindo informa-
ções à Secretaria da Fa-
zenda sobre o valor real
da arrecadação do ICMS
a partir de 1995, sobre a
extração de minérios no
município de Itabira.
Aprovado com a emenda
n° 1, da Mesa;

• RQN 710/99, do
deputado João Leite
(PSDB), em que solicita
esclarecimentos ao co-
mandante-geral da Polí-
cia Militar do Estado de

-

Minas Gerais acerca dos
procedimentos adotados
pelo policiamento do
jogo Atlético e Vitória, re-
alizado no Estádio Inde-
pendência, no dia 16/9/
99, tendo em vista a vio-
lência cometida contra os
torcedores;

o RQN 739/99, da
Comissão de Educação,
solicitando informações
ao secretário da Educa-
ção sobre a distribuição
das merendas escolares
nas escolas públicas esta-
duais, tendo em vista de-
núncias de irregularidades
apresentadas pela Associ-
ação que menciona.
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PLs são aprovados na reunião da manhã

Redação final
Foi aprovado, ainda, pa-

recer de redação final do
Projeto de Resolução
(PRE) 484/99, do deputa-
do Rogério Correia (PT),
que dá nova redação ao
parágrafo único do artigo
3 da Resolução 5.186/99.0
projeto segue agora para
promulgação. Foram apro-
vados, também, pareceres
de redação final dos se-
guintes PLs, que agora se-
rão remetidos à sanção:

o 117/99, do deputado
Adelmo Carneiro Leão (PT),
que altera a Lei 10.360/90, que
dispõe sobre a transferência,
para o Arquivo Público Minei-
ro, de documentos que men-
ciona (transfere para o Arqui-
vo Público toda a documenta-
ção relativa às atividades de

Na Reunião Extraordi-
nária da manhã de ontem,
três projetos foram aprova-
dos em 1° turno e outros
três em segundo turno pelo
Plenário. Os projetos apro-
vados em 2° turno foram os
seguintes:

PL 396/99, da deputa-
da Maria José Haueisen (PT),
que institui, no âmbito da

Os projetos aprovados em
1° turno foram os seguintes:

PL 29/99, do deputa-
do Márcio Kangussu (PPS),
aprovado na forma do
substitutivo n° 1, com as
emendas nos 1 e 2, ficando
prejudicados o substitutivo
n° 2 e o projeto original. A
proposição altera a Lei
11.085/93, que cria o Fun-
do Somma. A matéria foi
encaminhada à Comissão
de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para receber
parecer de 2° turno.

administração pública esta-
dual, o Programa Estadual
de Reciclagem de Papel. O
projeto foi aprovado na for-
ma do vencido em 1° turno.

o PI, 499/99, dos depu-
tados Maria Tereza Lara
(PT) e Ivo José (PT), que dis-
põe sobre a distribuição da
quota estadual do salário-
educação. A matéria foi

• PL 257/99, do deputa-
do Eduardo Hermeto
(PFL), que acrescenta dispo-
sitivos à Lei 11.393/94, que
cria o Fundo de Incentivo à
Industrialização. A matéria
foi aprovada com a emen-
da n° 1, sendo rejeitada a
emenda n° 2. O projeto foi
encaminhado à Comissão
de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para receber
parecer de 2° turno.

• PL 401/99, da deputa-
da Maria Olívia (PSDB), que
cria o Fundo Estadual de

polida política produzida pe-
los órgãos de segurança do
Estado)

170/99, do deputado Se-
bastião Costa (PFL), que au-
toriza o Executivo a fazer
reverter imóvel de sua propri-
edade ao município de Santa
Margarida

• 209/99, do deputado
Alvaro Antônio (PDT), que
reconhece a estância hidro-
mineral de Bom Jardim - Fa-
zenda Esperança, no municí-
pio de Mário Campos

• 350/99, do deputado
Durval Angelo (PT), que au-
toriza o Executivo a fazer re-
versão de imóvel à Mitra
Arquidiocesana de Mariana

• 363/99, do deputado
Luiz Fernando Faria (PPB), que
dispõe sobre o atendimento

aprovada na forma do ven-
cido em 1° turno, com as
emendas n°s 1 e 2.

o PL 523/99, do deputa-
do Paulo Pettersen (PMDB),
que altera dispositivos da
Lei 11.744/95, que cria o
Fundo Estadual de Desen-
volvimento Rural. O proje-
to foi aprovado na forma do
vencido em 1° turno.

Recuperação do Patrimô-
nio Histórico, Artístico e
Arquitetônico (Funpat). O
projeto foi aprovado na
forma do substitutivo n° 1,
ficando prejudicados o
projeto original e as emen-
das nos l,3a5e7a9.Fo-
ram rejeitadas a sube-
menda n° 1 à emenda n° 2
e as emendas n

os 2 e 6. O
projeto foi encaminhado
à Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira e Orça-
mentária para receber
parecer de 2° turno.

odontológico preventivo nas
escolas estaduais

• 444/99, do deputado
Rogério Correia (PT), que
dispõe sobre a criação do
Memorial de Direitos Hu-
manos

• 533/99, do deputado
Alberto Pinto Coelho (PPB),
que cria o Programa de Apoio
ao Desenvolvimento do Co-
mércio Exterior do Aeropor-
to Internacional Tancredo Ne-
ves (Pró-Confins)

• 665/99, do governador,
que autoriza o Executivo a ex-
tinguir a Distribuidora de Tí-
tulos e Valores Mobiliários
Minas Gerais (Diniinas)

• 700/99, do governador,
que autoriza o Governo do
Estado a criar a Medalha Co-
ronel José Vargas da Silva.

Segurança pública
O deputado Luiz Tadeu Leite
(PMDB) falou sobre o Ciclo de
Debates sobre Segurança
Pública, realizado no Plenário
da Assembléia e coordenado
por ele, ressaltando que todos
os aspectos da questão foram
abordados no evento. Ele
ressaltou que o debate foi
profícuo e que, nele, foi
sugerido que a Casa criasse
uma comissão permanente de
Defesa Social. Para ele, a
comissão, que foi extinta na
última reforma do Regimento
Interno, poderia cuidar mais de
perto das questões de
segurança. O deputado
observou, também, que o
aparelhamento das Policias
Civil e Militar está aquém do
necessário. Ele chamou atenção
para a importância da
prevenção: "Não podemos
deixar que primeiro se arrombe
a porta para depois cuidar da
fechadura". Luiz Tadeu Leite
elogiou a atuação da secretária
de Justiça e Direitos Humanos,
Angela Face, que o substituiu
na pasta, , dizendo que ela deu
uma demonstração de
seriedade e humildade ao dar
prosseguimento ao
planejamento feito.
Questionado pelo deputado
José Braga (PDT), Tadeu Leite
defendeu a ampliação da Polícia
Federal, afirmando que a
segurança está
sobrecarregando os Estados.
Ele também falou sobre a
instalação da fábrica da
Mitsubishi no Norte de Minas,
afirmando que o investimento
na fabricação de autopeças vai
gerar 1.200 empregos diretos
em Montes Claros. Em aparte,
o deputado Alberto Bejani
(PFL) elogiou a atuação de
Tadeu Leite. O deputado
Sargento Rodrigues (PL) pediu
que os parlamentares ficassem
atentos à questão da segurança
publica e defendeu a integração
das policias.

Economia
O deputado Márcio Cunha
(PMDB) ocupou a tribuna para
dizer que, apesar de ter sido
um ano difícil para a economia
mineira, a contabilidade foi
positiva. Segundo ele, o Estado

não precisou "cortar na própria
carne", com demissões, por
exemplo, para atingir o
equilíbrio. O parlamentar
comentou, ainda, as
comemorações em Diamantina,
no final de semana passada,
pela declaração do município
como Patrimônio Histórico da
Humanidade. Márcio Cunha
contou que ele e o deputado
João Batista de Oliveira (PDT)
foram homenageados com a
Medalha JK. Elogiou, ainda, os
deputados Márcio Kangussu
(PPS) e Wanderley Ávila (PPS)
por terem apresentado
requerimento para que fosse
realizada uma reunião especial
em Diamantina.

Eleições em BH
O deputado Márcio Kangussu
(PPS) falou sobre a sucessão da
Prefeitura de Belo Horizonte,
afirmando que seu partido tem
condições de apresentar
candidato próprio nas próximas
eleições. Segundo ele, há pelo
menos três bons nomes: o
deputado estadual Fábio Avelar,
o ex-vereador Arutana
Cobério, e o atual vice-prefeito
Marcos Santanna. O deputado
ressaltou que, num primeiro
momento, não se pode nem
admitir discussões sobre apoio
a outros nomes, mas que a
candidatura própria não exclui a
possibilidade de composições.
Afirmou, ainda, que não
haveria constrangimentos em
apoiar a candidatura do
deputado João Leite (PSDB). Em
aparte, o deputado Alberto
Bejani (PFL) também elogiou
João Leite. O deputado Márcio
Cunha também manifestou
respeito e admiração pelo
trabalho de João Leite, e
afirmou que o PMDB também
terá candidato próprio já no 1°
turno. O deputado Fábio Avelar
também defendeu a
candidatura própria do PPS e
agradeceu a lembrança de seu
nome. Finalmente, o deputado
João Leite agradeceu os elogios
e disse que o seu partido
encontra idéias semelhantes no
PPS. Márcio Kangussu falou,
ainda, que ele e o deputado
Alberto Bejani apresentaram
requerimento pedindo voto de
congratulações pelos 100 anos
de Ultimo de Carvalho.

-

Críticas
O deputado Amilcar Martins
(PSDB) criticou a indicação de
Aelton José de Freitas para a
presidência da Emater,
mencionando denúncias de
corrupção publicadas no jornal
"Estado de Minas". Ele relatou
o trabalho feito por uma CPI da
Câmara Municipal de Iturama,
que levantou denúncias de que
José de Freitas teria desviado
recursos públicos superiores a
R$ 4 milhões. O deputado
criticou o PT, afirmando que o
Partido não apoiou as
denúncias feitas naquele
município. Amilcar Martins
criticou o governador do
Estado, Itamar Franco, dizendo
que a exoneração não resolve
os problemas. Para ele, o
governo tem sido omisso, não
cuida dos interesses de Minas
Gerais nem tem critérios para
escolher seus auxiliares. Disse,
ainda, que o indicado para a
presidência da Emater também
foi o suplente do então
candidato a senador José
Alencar. O deputado disse,
ainda, que recebeu uma carta
anônima afirmando que o
dinheiro era desviado para
empresas cujo endereço é o do
escritório político do presidente
da Assembléia, deputado
Anderson Adauto (PMDB), em
Uberaba. Em aparte, Anderson
Adauto esclareceu que ele foi
apenas o sucessor de um
contrato de aluguel e que os
problemas aconteceram com o
antigo locatário. O presidente
apresentou certidões da
imobiliária Admil, de Uberaba,
mostrando que as salas foram
alugadas por ele
posteriormente. Também em
aparte, o deputado Adelmo
Carneiro Leão (PT) disse que o
PT de Iturama já havia tomado
todas as medidas necessárias,
inclusive judiciais, dispensando
a interferência do Diretório
Regional. O deputado Durval
Angelo (PT) criticou o PSDB,
lembrando denúncias da CPI do
Sistema Carcerário, da CPI do
VAF e que o governo de então
não tomou providências.
Também em parte, o deputado
Antônio Andrade (PMDB)
ressaltou que os deputados
devem ter responsabilidade e
ser criteriosos nas acusações.
Posteriormente, durante a
reunião, o deputado Amilcar
Martins reconheceu o erro ao
fazer as denúncias.

Requerimento
aprovado
Foi aprovado requerimento
do deputado Alberto Pinto
Coelho (PPB) solicitando a
inversão da pauta da
reunião, de modo que o PL
705/99 fosse apreciado em
último lugar entre as
matérias em pauta. Foi
iniciada a discussão, em
turno, do projeto, do
governador do Estado, que
altera a Tabela "A" do Lei
6.763/75, que consolida a
legislação tributária do
Estado de Minas Gerais. A
reunião foi, no entanto,
encerrada por falta de
quórum

Projetos em 1° turno



O delegado Agílio Monteiro Filho recebe a placa alusiva à homenagem
dos mãos do presidente Anderson Adauto e do deputado Arlen Santiago

Agradecimento

(PSDB) e Ronaldo Canabrava	Frentes Parlamentares de
(PMDB). Também foi realizada,	Cooperação, que será

no 232 andar do Edifício	realizado nos dias 3 e 4 de
Tiradentes, reunião da Frente	março do próximo ano, em

Parlamentar de Cooperativismo	Belo Horizonte. A reunião foi
(Frencoop), preparatória para o	coordenada pelo deputado

II Encontro Nacional dos	 Paulo Piou.
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Diretor da PF é homenageado

Mesa
Compuseram a Mesa dos
trabalhos o presidente da
Assembléia, deputado
Anderson Adauto
(PMDB); Ariosvaldo de
Campos Pires,
representando o ministro
da Justiça; o
homenageado, delegado
Agílio Monteiro Filho; o
secretária de Estado da
Segurança Público,
Mauro Lopes; o 1°-vice-
presidente do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais,
Francisco de Assis
Figueiredo; o
superintendente regional
da Polícia Federal em
Minas, Roberto
Camargo; o
superintendente da
Polícia Civil, delegado
Newton Ribeiro; o
deputado Arlen Santiago
(PTB) e o deputado
federal Ronaldo
Vasconceilos

"Minas Gerais terá mais
três delegacias especiali-
zadas da Policia Federal, e
a primeira será instalada na
cidade de Montes Claros",
assegurou o diretor-geral
do órgão, delegado Agflio
Monteiro Filho, durante
homenagem que lhe foi
prestada pela Assembléia
Legislativa, na noite de se-
gunda-feira. A solenidade
contou com a presença de
diversas autoridades, entre
deputados, representantes
do Poder Executivo, do Ju-
diciário, das Polidas Fede-
ral e Civil de Minas Gerais.

Autor do requerimento
que deu origem à homena-
gem, o deputado Arlen
Santiago (PTB) falou sobre
as qualidades do delegado
Agílio Monteiro, "um agen-
te da lei sóbrio e comedido,
que jamais se deixa seduzir
pelas luzes dos holofotes".
Nascido em Belo Horizon-
te, no bairro Concórdia,
Agílio Monteiro, filho e neto
de policiais, iniciou carrei-
ra em 1973, quando ingres-
sou na Policia Federal. Pres-
tou serviços na Bahia, em
Goiás, no Rio de Janeiro e
em São Paulo e, hoje, che-
fia a Polícia Federal, em
Brasília. "Em nome da lei,
o delegado Monteiro des-
mantelou redes de prostitui-
ção infantil, fustigou trafi-
cantes de drogas, reprimiu
marginais, desbaratou tra-
mas sórdidas, desvendou
crimes de colarinho bran-
co", relatou o parlamentar,
ressaltando a postura
ilibada e o trabalho eficien-
te do delegado.

O presidente da Assem-
bléia, deputado Anderson

Adauto (PMDB), saudou o
homenageado, salientando
que a homenagem a Agffio
Monteiro é uma extensão do
processo de aproximação
do Legislativo com outras
instituições. "Trata-se, na
verdade, de um sistema de
parceria que a Assembléia
mineira vem estabelecendo

Agílio Monteiro agra-
deceu a homenagem e fa-
lou sobre a atividade-fim
do Departamento de Poli-
cia Federal, "que tem
como meta principal o
combate ao narcotráfico,
obtendo uma resposta
positiva, praticamente
triplicando a quantidade
de drogas apreendidas
neste ano, comparativa-
mente a 1998". Ele enten-
de que, dessa forma, a Po-
lícia Federal cumpre seu
papel em estreita colabo-
ração com as demais insti-
tuições, atuando direta-
mente no combate ao cri-
me organizado, impedin-
do que expressivas quan-

com instituições como a Po-
licia Federal e que nos tem
possibilitado exercer com
êxito a representação popu-
lar. No caso da CPI do
Narcotráfico, nossa parce-
ria com o órgão será de fun-
damental importância para
chegarmos a bons resulta-
dos", afirmou o presidente.

tidades de drogas ilícitas
se espalhem pelo País e
aumentem a violência ur-
bana e a criminalidade de
modo geral.

Monteiro concluiu seu
discurso salientando que a
homenagem é comparti-
lhada com os demais po-
liciais federais, "que la-
butam em todo o territó-
rio nacional, fazendo des-
ta instituição um instru-
mento de atuação firme
e competente contra O
crime organizado". Ao
final da solenidade, o pre-
sidente Anderson Adauto
(PMDB) fez a entrega de
uma placa alusiva à data
ao homenageado.

Cooperativismo
O presidente Anderson
Adauto recebeu ontem,

durante a reunião de Plenário,
diploma do Organização das
Cooperativas do Estado de

Minas Gerais - Ocemg - dos
mãos do presidente da

entidade, Alfeu Silva, pelo
reconhecimento do trabalho
da Assembléia em favor do

cooperativismo. Na foto, eles
aparecem juntamente com os
deputados Paulo Piou (PFL),

Ivo José (PT) e Gil Pereira
(PPB). Outros nove deputados
foram diplomados: Agostinho

Silveira (PL), Alberto Pinto
Coelho (PPB), Antônio Carlos

Andrado (PSDB), Eduardo
Daladier (PDT), Gil Pereira
(PPB), Ivo José (PT), Marco
Régis (PPS), Maria Olívia

REUNIÃO ORDINÁRIA— 14 horas
RQN 747/99

Do deputado Miguel Martini, em que solicita in-
formações à Diretoria do Conselho Estadual da
Mulher a respeito dos duas clínicas abortivas loca-
lizadas no Bairro Santo Agostinho com as
especificações que menciona.

RQN 749/99
Do Comissão de Meio Ambiente, solicitando ao
Secretário do Meio Ambiente informações sobre o
licenciamento ambiental para rebaixamento do
lençol freático da Mina do Córrego do Feijão, lo-
calizada no município de Brumadinho.

RQN 769/99
Do deputado João Batista de Oliveira, pe-
dindo informações ao secretário da Fazenda
sobre a renovação da concessão de ICMS na
aquisição de veículos adaptados para as pes-
soas portadoras de deficiência.

RQN 773/99
Do deputado Carlos Pimenta, em que solicita in-
formações ao secretário da Educação sobre a situ-
ação do quadro de professores do Estado, com os
especificações que menciona.

RQN 803/99
Do deputado Aclelmo Carneiro Leão, em que pede à
Copasa informações sobre o quadro demonstrativo da
inadimplência dos consumidores, cópia de seus
balancetes analíticos, além de outras que menciono.

PL 351/99
Do deputado Chico Rafael, que altera dispositivos da
Lei n' 12.708, de 29/12/97, que instituiu oMroGerais
e dó outras providências. Votação em 1° turno

PL 705/99
Do governador da Estado, que altera a Tabela "A" da
Lei n°6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação
tributário do Estado de Minas Gerais e dá outras provi-
dências (urgência). Discussão em 2° turno

PLC2O/99
Do deputado Alencar da Silveira Júnior, que altera
os artigos 7° e 21 da Lei Complementar n°53, de
1-/] 2/99, que estabeleceu a composição da Re-
gião Metropolitana de Belo Horizonte e de seu Colar
Metropolitano. Discussão em 2° turno

PL 753/99
Do governador do Estado, que dispõe sobre o Con-
selho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais e
dá outros providências. Discussão em 1° turno

PL3O1/99
Do deputado Pastor George, que estabelece condi-
ção para o comércio de bebida alcoólica no Esta-
do. Discussão em 2° turno

PL302/99
Do deputado Sebastião Navarro Vieira, que dispõe
sobre o reconhecimento de localidade como estân-
cia hidromineral. Discussão em 2° turno

PL512/99
Do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que institui a
Defensoria da Pessoa Idosa. Discussão em 2° turno

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA-9 horas
PLC 20/99 e PLs 705,301,302 e 512/99

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA-20 horas
Mesmos projetos da pauta da manhã e ainda os PLs
351e753/99
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Não perca, as últimas
reuniões de Plenário do ano
de 1999.
7h30 - Repórter Assembléia
(reprise)
8h - Assembléia Debate -
Reprise do programa que
discute a privatização de Furnas
9h15 - Plenário (AO VIVO) -
Reunião extraordinária
12h40 - Repórter Assem-
bléia (reprise)
13h10 -Assembléia Debate
- Reprise do programa que
discute as alternativas para o
álcool combustível
14h20 - Plenário (AO VIVO)
- Reunião ordinária com
pronunciamentos, debates e
votação de projetos
16h30 - Comissões (compac-
to) - A Comissão do Trabalho,
Previdência e Ação Social se
reúne, em audiência pública,
para discutir o Plano de
Assistência Social 1999/2000
do Estado
18h30 - Minas no Congresso
- Entrevista com o deputado
federal Glycon Terra Pinto
Júnior (PMDB)
19h -Repórter Assembléia
(1 0 edição) - Noticiário do que
acontece na Assembléia e os
principais fatos políticos do
Estado
19h30 -Assembléia em
Debate (AO VIVO) - Deputa-
dos Estaduais fazem um
balanço dos trabalhos da
Assembléia em 1999
20h40 - Plenário (AO VIVO)
- Reunião Extraordinária
22h - Repórter Assembléia
(20 edição) - Noticiário do que
acontece na Assembléia e os
principais fatos políticos do
Estado
22h30 - Programa Em Pauta
- Entrevista com os deputados
estaduais Cabo Morais (PL) e
Antônio Carlos Andrada (PSDB)
23h - Parecer das Comis-
sões - Em destaque, os
trabalhos da Comissão de
assuntos Municipais
23h40 - Plenário (reprise)
2h - Encerramento

9 horas
Reunião Extraordinária (Plenário)

9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) - dis-

cussão e votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário

10 horas
• Comissão de redação - discussão e votação de

parecer de redação final
• Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

(Plenannho 1) - discussão e votação de parecere sobre
PL4O1 /99, do deputada Mana Olivia, que aia o Funpat
- discussão e votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário

• Comissão de Político Agropecuário e Agroindustrial
(Plenarinho IV) - discutir o Projeto de Lei (PL) 498/
99, da Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial, que dispõe sobre as políticas flores-
tal, de proteção ã biodiversidade e de uso alternati-
vo do solo no Estado de Minas Gerais. Convidados:
presidente da Associação Mineira de Municípios
(AMM), Tarcísio Delgado; reitor da Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG), Tomaz Haroldo
da Mota; reitor da Universidade Federal de Viçosa
(UFV), Luiz Sérgio Saraiva; reitor do Universidade
Federal de Lavras (Ufla), Fabiano Ribeiro do Vale;
presidente do Instituto Estadual de Florestas (IEF),
Evandro Xavier Gomes; presidente da Abrocave,
José Luiz de Magalhães; presidente do Sindicato da
Indústria do Ferro do Estado de Minas Gerais
(Sindifer), Ronon Eustóquio da Silva; presidente da
Federação da Agricultura do Estado de Minas
Gerais (Faemg), Gilman Viano Rodrigues; presi-
dente da Federação dos Trabalhadores na Agricul-
tura do Estado de Minas Gerais (Fetaemg), Vilson
Luiz do Silva; presidente da Associação Mineira de
Defesa Ambiental (Amda), Maria Dalce Ricas; co-
mandante da Polícia Militar de Minas Gerais
(PMMG), Cel-PM Mouro Lúcio Gontijo; diretor-ge-
ral do Instituto de Gestão das Águas (Igam), João
Bosco Senra; presidente da Emater / MG, Aélton
José de Freitas; superintendente do Ibama, Jáder
Pinto Campos; presidente da Sociedade Mineira de
Engenheiros Florestais, Mouro Megale; presidente
da Sociedade Mineira de Engenheiros Agrônomos,
Marcelo Martins; presidente do lndi, Guilherme
Machado; presidente do Banco de Desenvolvimen-
to de Minas Gerais (BDMG), José Pedro Rodrigues
de Oliveira; procurador-geral de Justiça do Estado
de Minas Gerais, Márcio Decat de Moura; presi-
dente da Cemig, Djalmo Morais.
Comissão de Administração Pública (Plenarinho III)
- discussão e votação de parecer sobre PLC 15/99,
do deputado Paulo Pettersen, que dó nova redação
ao parágrafo 11 do art. 136 da lei 5.301, de 16/
10/1969, que contém o estatuto do pessoal da
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) -
discussão e votação de parecer sobre PL 753/99,
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orça-
mentária, que dispõe sobre o Conselho de Contri-
buintes do Estado de Minas Gerais

tuto Mineiro do Café, e sobre o PI- 753/99, da Co-
missão de Fiscalização Financeiro e Orçamentá-
ria, que dispõe sobre o Conselho de Contribuintes

14 horas
Reunião Ordinária (Plenário).

14h30
• CPI do Sistema Financeiro (Plenarinho IV) - ouvir os

ex-secretários de Estado da Fazenda, João Heraldo
Lima; e o ex-secretário-adjunto de Estado da Fa-
zendo, Luiz Antônio Athayde Vasconcelos.

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenannho II) - dis-
cussão e votação de parecer sobre PI- 753/99, da Co-
missão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

15 horas
• Comissão de redação - discussão e votação de

parecer de redação final
• Reunião conjunta da Comissão de Fiscalização Fi-

nanceira e Orçamentária e de membros das Co-
missões Permanentes (Pleriarinho IV) - discussão e
votação de parecer sobre PI- 581/99, do governa-
dor do Estado, que dispõe sobre o Orçamenta para
o exercício de 2000, e sobre o PI- 582/99, do go-
vernador, que dispõe sobre o Plano Plurianual de
Ação Governamental (PPAG) para o quadriénio
2000-2003

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras
Públicas (Plenarinho II) - discussão e votação de
parecer sobre Pi- 111/99, do deputado Alvaro An-
tônio, que dispõe sobre implantação de sinalização
indicativa e regulamentar nas rodovias vicinais ru-
rais, e de proposições que dispensam a apreciação
do Plenário

• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
(Plenarinho III) - discussão e votação de parecer
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plená-
rio e de proposições que dispensam o apreciação
do Plenário

• Abertura da mostra da Oficina de Arte do Projeto
Curumim-Vila Real (Galeria de Arte do Espaço Po-
lítico-Cultural)

15h30
• Comissão de Assuntos Municipais (Plenarinho 1) -

discussão e votação de parecer sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário

16 horas
• Comissão Especial do Fundo Somma (Plenorinho 1)

- ouvir os secretários municipais da Fazenda atuais
e ocupantes do cargo à época do Projeto Somma e
presidentes das Comissões de Licitação que parti-
ciparam do referido projeto dos municípios de Betim,
Bocaiúva, Paroopeba, Ibió e Frutal.

17 horas
• Entrego da Medalha do Mérito Legislativo (Salão

Nobre) - agraciados: presidente do TJMG
desembargador Sérgio Leilis Santiago, e presiden-
te da Copasa, Marcelo Siqueira

18 horas
• Inauguração da iluminação de Natal (Hall das Ban-

deiras - Praça da Assembléia) - participação do
conjunto de seresta do Sesc/MG

10h30
Comissão de Fiscalização Financeiro e Orçamentá-
ria (Plenorinho II) - discussão e votação de parecer
sobre o PL 193/99, do governador, que cria o Insti-

20 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Comissão de redação - discussão e votação de

parecer de redação final


