
Pedidos - O "Nova Ges-
tão" está sendo promovi-
do novamente a pedido
dos diversos municípios,
dentro da política de
interiorização das ações
da Alemg conduzida pela
atual Mesa. Uma das no-

'idades desta segunda ver-
são é a dedicação de um
tempo maior aos temas
"atuação do agente políti-
co e controle da adminis-
tração pública", "licita-
ção" e "processo e técnica
legislativos".

Estudantes universitários
também participam

Os estudantes uni-
versitários também po-
derão participar do cur-
so, graças ao convênio
firmado corri a Uemg.
Apóiam o evento a Fe-
deração Mineira de As-
sociações Microrre-
gionais (Femam), as ad-
ministrações regionais,
associações microrre-
gionais e a Associação
Mineira de Municípios.
Haverá sorteio de am-
bulância para os muni-
cipios de cada uma

crorregionais daquela
região.
Cidadão Mirim - Outra
inovação fica por conta
do Projeto Cidadão Mi-
rim, que será apresenta-
do às escolas da rede es-
tadual, durante os dois
dias de atividades do
"Nova Gestão". O proje-
to é um conjunto de cin-
co livros e um jogo, que
ensina como se dá a
tran,itaçâo de um proje-
to e como os cidadãos
Podem intervir na vida

das associações mi- da comunidade.
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Divinópolis (macror-
região Centro-Oeste) se-
dia, hoje e amanhã, mais
uma etapa do "Projeto
Nova Gestão Pública
Regionalizada II". O local
do evento é o auditório do
Instituto de Ensino Supe-
rior e Pesquisa (htesp), no
campus da Uemg. O curso
é uma promoção da Esco-
la do Legislativo, em par-
ceria corri a Secretaria da
Casa Civil, a UNA/Ciên-
cias Gerenciais e a Uemg.
O reitor da Universidade,
Aluísio Pimenta, servido-
res do Legislativo e profes-
sores da UNA vão minis-
trar as palestras e o presi-
dente da Alemg, deputa-
do Romeu Queiroz
(PSDB), estará presente.

Destinado a prefeitos,
vereadores e corpo técni-
co de câmaras, prefeituras
e associações microrre-
gionais, o "Nova Gestão"
aborda aspectos da admi-
nistração pública, da lei de
licitações e contratos e do
processo legislativo, e está
sendo realizado, pela se-
gunda vez este ano, em
quatro cidades. A primei-
ra cidade foi Passos, em
agosto. Os demais cursos,
além de Divinópolis, acon-
tecerão em Diamantina
(23 e 24/10) e ltuiutaba
(27 e 28/11).

Obras
A Coni:ssõo de
Fkcolizaçôo Financeiro
e Orçamentária ouve,
ho1e, diversos
convidados sobre os
planos e programas de
obras estaduais.
Participam do reunião o
secretário de Estado de
transporte e Obras
Públicas, António
Aureliano Sanches de
Mendonço; o diretor-
geral do DER/MG,
Mouro Roberto Soares
de Vasconcellos; e o
diretor-geral do Deop!
MC, Marcelo Marinho
Couto. A reunião será
no Plenarinho III, às 10
horas

Defesa do
Consumidor
A Comissão de Defesa
do Consumidor discute.
às 15 horas, a situação
dos moradores do
Bairro Jardim Serro
Verde e Tocantins, que
adquiriram
imóveis do Imobiliário
Co:rnbra e Tocontis. A
reunião, com diversos
convidados, acontece no
Auditório.

Nova Gestão Pública Regionalizada
acontece no Centro-Oeste



Constituição e Justiça

Projeto permite que mais entidades
emitam carteira de estudante

Constituição e Justiça

Relator do PL 1.266/97 sugere
debate com segmentos econômicos

Anexação
O PL 1.328/97, de au- positivos da Lei n°6.763,

tona do deputado Arnaldo que consolida a legislação
Canarinho (PMDB), foi re- tributária do Estado (isen-
tirado da pauta, em virtu- ta as entidades esportivas
de de sua anexação ao PL do pagamento de taxa de
862/96, que trata do mes- segurança pública para
mo assunto-O projeto reti- policiamento de eventos
rado da pauta altera dis- sem fins lucrativos).

Presenças
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Exigência de autenticação
da escola pode cair

Outra alteração do pro- multa de 4 mil Uflrs, devi-
jeto é dispensar a exigência da a cada dia em que se ve-
de que as carteiras sejam rificar o descumprimento
autenticadas pelo estabele- da lei. Os recursos proveni-
cimento de ensino. Segun- entes das multas serão des-
do o autor do projeto, além tinados ao Fundo de Defe-
de burocratizar o processo sa dos Direitos Difusos, re-
de emissão de carteiras, a gulamentado pelo Decreto
medida atualmente em vi- 1.306, de 1994. Um dos dis-
gor é injustificada "em face positivos do projeto tam-
da realidade dos órgãos es- bém determina que "a ale-
tudantis, que, no Estado gação de oferecimento de
Democrático de Direito, fir- meia-entrada ao público em
mararn-se como entidades geral não desobrigará a
da sociedade civil livres de empresa ou o órgão respon-
tutela, seja de governos ou sável pelo evento a conce-
de estabelecimentos de en- der à comunidade estudan-
sino", til desconto de 50% em re-
Multa - O projeto também lação ao preço efetivamen-
institui para os infratores a te cobrado".

PL determina pensão integral
na Caixa da Guarda Civil
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A Comissão de Consti-
tuição e Justiça aprovou
ontem parecer favorável
ao PL 1.322/97, do depu-
tado Gilmar Machado
(vr), que altera dispositi-
vos da Lei n° 11.052, de
25/3/93, que institui
meia-entrada para estu-
dantes em casas de diver-
são e de espetáculos, em ci-
nemas e praças esportivas.
O projeto permite que ou-
tras entidades representa-
tivas emitam a carteira de
estudante - atribuição
hoje restrita à União Na-
cional dos Estudantes
(Une), União Brasileira
dos Estudantes Secunda-
ristas (Ubes) ou União Co-
legial de Minas Gerais
(UCMG).
Opções - De acordo com
o projeto, a emissão pode-
rá ser feita também pelos
Diretórios Centrais dos
Estudantes (DCEs) e Asso-
ciações de Pós-Craduan-
dos (A1'(,-s) das universi-
dades e faculdades públi-
cas e privadas com sede no
Estado, além das Uniões
Municipais de Estudantes
Secundaristas (limes). As
carteiras têm validade de
um ano. O relator da ma-
téria, que está sendo apre-
ciada em 1" turno nas Co-
missões, foi o deputado
Antônio (Jenaro (PPB). Ele
opinou pela aprovação na
forma proposta.

Foi aprovado também
parecer favorável ao PL
1290/97, do deputado José
Militão (PSDB), que dá
nova redação ao art. 74 da
Lei n° 11.404, de 1994 (de-
termina que as pensões pa-
gas pela Caixa Beneficente
da extinta Guarda Civil
correspondam à totalidade
do valor atualizado da re-
muneração do servidor). A
Caixa foi criada em 1927
com o objetivo de dar sub-
sistência às famílias dos
guardas civis e dos guardas
de trânsito, em caso de fa-
lecimento do servidor. De-
creto anterior determinava

que a pensão correspon-
deria à metade dos venci-
mentos atribuídos ao servi-
dor à época de seu faleci-
mento.
Pagamento - A responsabi-
lidade pelo pagamento da
pensão passará da Secreta-
ria da Fazenda para a de
Recursos Humanos e Admi-
nistração, segundo o proje-
to- O relator, deputado An-
tônio Júlio (PMDB), opinou
pela aprovação da matéria
com a emenda n° 1, que dá
nova redação ao art. 1°. 05
efeitos da futura lei serão
retroativos a 21 de setem-
bro de 1989.

Também aprovado pa-
recer favorável ao PL
1.266/97, do deputado
Sebastião Navarro Vieira
(PFL), que dispõe sobre a
proteção do contribuinte e
cria oCódigo de Defesa do
Contribuinte- O relator,
deputado Gilmar Macha-
do (Vr), opinou pela apro-
vação da matéria na for-
ma proposta. Ressaltou,
por outro lado, que é pre-
ciso discutir o assunto com
segmentos representativos
da economia do Estado -
seja quanto ao mérito ou
quanto à sua cons-
titucionalidade (limitações
ao poder de tributar)
Princípios - O Código de
Defesa do Contribuinte,
instituído pelo projeto, tem
como base os seguintes
princípios: a proteção con-
tra o exercido abusivo do
direito na cobrança de tri-
buto autorizado em lei; a
facilitação da defesa dos
direitos do contribuinte no
âmbito dos processos ad-
ministrativo e judicial; a
modificação, quando
requerida, das condições
de parcelamento de débi-
tos; as efetivas prevenção
e reparação de danos
patrimoniais em face de
abuso de direito por parte
do Estado no lançamento
e na cobrança de tributos
no âmbito da sua compe-
tência; a adequada e eficaz

prestação de serviços de
orientação aos contribuin-
tes; e o reconhecimento da

Substitutivo é
pelo relator

A Comissão também
aprovou parecer favorável
do deputado António Jú-
lio (PMDB) ao PI- 1.297/
97. De autoria do deputa-
do Anderson Adauto
(PMDB), o projeto autori-
za o Poder Executivo a re-
alizar as perícias solicita-
das pelo Poder Judiciário
a pessoas de parcos recur-
sos financeiros, por meio
da Secretaria de Estado da
Saúde e do Departamento
de Estradas de Rodagem
do Estado (DER/MG).
Substitutivo - O relator

Aprovadas, ainda, seis
proposições que dispensam a
apreciação do Plenário. Rejei-
tado requerimento 2.230/97,
do deputado Anderson
Adauto (PMDB), que tratava
da mesma matéria do PL
1.297/97, de autoria do depu-
tado. O relator foi o deputado

vulnerabilidade do contri-
buinte de menor capacida-
de econômica.

apresentado

opinou pela aprovação da
matéria na forma do
substitutivo n°1, que apre-
sentou. O substitutivo de-
termina que o Executivo
fica obrigado a realizar a
perícia gratuitamente
quando uma das partes for
beneficiária da justiça gra-
tuita- Na falta de servidor
público habilitado, o paga-
mento feito a terceiros para
realização da perícia ficará
a cargo do Executivo, que
também regulamentará a
lei no prazo de 60 dias con-
tados da sua publicação.

-

Antônio Júlio (PMDB). Com-
pareceram à reunião os de-
putados Hely Tarqüinio
(PSDB), que a presidiu, An-
tônio Júlio (PMDB), Gilmar
Machado (PT), Antônio
Genaro (PPB), Sebastião Cos-
ta (PFL) e Sebastião Navarro
Vieira (PFL).
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Meio Ambiente

Especialistas sugerem mudanças
em PL sobre captação de esgoto

Agropecuária e Política Rural

Banco do Brasil privilegia pequeno
produtor em financiamentos

A Comissão de Meio
Ambiente reuniu, ontem,
diversos especialistas para
discutir o PL 1.254/97, do
deputado Raul Lima Neto
(PPB), que obriga as cons-
truções do Estado a ter
uma caixa de resíduos
para captação de esgoto.
O deputado fez um longo
discurso lembrando a im-
portância da limpeza dos
rios e de iniciativas em de-
fesa da ecologia. Segundo
ele, a sugestão do projeto
partiu do representante da
Federação Mineira de
Canoagem, Eustáquio
Ventura Fonseca, também
presente à reunião, preo-
cupado em preservar e
limpar os rios para permi-
tir a prática da canoagem
e a preservação da vida.
Caixa de gordura - Ao
longo dos debates, os espe-
cialistas deixaram clara a
necessidade de redefmiros
conceitos e expressões uti-
lizados no projeto, para

evitar múltiplas interpre-
tações e prejuízos à popu-
lação. Segundo o diretor
de Controle Ambiental da
Fundação Estadual do
Meio Ambiente (Feam),
José Cláudio Junqueira Ri-
beiro, não existe nas nor-

Da mesma forma, o presi-
dente da Associação Brasilei-
ra de Engenharia Sanitária
(Abes), José Nélson Almeida
Machado, entendeu que, no
caso da captação de resíduos
sólidos de esgoto, é desneces-
sáriaa instalação de fossas em
locais onde há captação de es-
goto em rede própria. Ele ex-
plicou que o tratamento pode
ser feito de forma coletiva e
não individual, sendo inclu-
sive mais viável economica-
mente.

A representante da Supe-
rintendência de Limpeza Ur-
bana de Belo Horizonte
(SLU), Jzabela Siqueira Reis,
também mostrou-se contrária
à instalação das caixas de
retenção de resíduos sólidos
nas edificações. Segundo ela,
a SLU preocupa-se com a co-
leta desse material, uma vez
que a experiência vem mos-
trando que os caminhões
"limpa-fossa" e até mesmo
os coletores de entulho o lan-
çam em locais inadequados.
Aperfeiçoamento - Ao lon-
go da reunião, foi constata-
da a necessidade de aperfei-

mas técnicas o termo "cai-
xa de resíduos sólidos".
Segundo ele, o termo po-
deria ser entendido como
uma caixa coletora de de-
tritos da construção civil,
como fossa ou mesmo
como caixa de gordura.

Saúde - O representante da
Copasa, Marcos Rocha Viana,
lembrou também que esgoto
parado geramau cheiro epode
ser prejudicial à saúde. Disse
ainda que a captação coletiva
permite que o material chegue
mais rapidamente às estações
de tratamento e lembrou opto-
jeto Prosam, no qual o gover-
no está investindo cerca de R$
300 milhões, para construir
um sistema de saneamento que
inclui captação e tratamento do
esgoto.

çoar o projeto, especificando
melhor os termos. Os especi-
alistas sugeriram que a lei se
detivesse sobre a obrigato-
riedade de instalação de cai-
xas de gordura. Comparece-
ram à reunião, além dos téc-
nicos já citados, o vice-presi-
dente do Sindicato da Indús-
tria da Construção Civil
(Sinduscon), Jorge Luís Oli-
veira Almeida, e o assessor
do presidente da Copasa
Marcos Rocha Viana, além
dos deputados Raul Lima
Neto (PPB), que a presidiu
António Roberto (PMDB) e
Ronaldo Vasconcellos (PL).

Presenças
Participaram da reunião os
deputados Paulo Piou (PFL),
que o presidiu, ELbe
Brandão (PSDB), Roberto
Amoral (PSDB), Olinto
Godinho (PL), Maria José
Haueisen (PT), Wilson Pires
(PFL), Luiz Fernando Foric
(PPBI, Antônio Andrade
(PMDB) e Aulton Vilela
PSDB), além do

superintendente cd junta do
Banco do Brasil, Miguel
Cicero Terra Limo; do
coordenador do Área Rural,
Fabiano de Oliveira; e das
assessoras de imprensa
Maria Auxiliadora Mendes
Silva e Souza e Andréa
Folci

O superintendente , re-
gional do Banco do Briil,
Elmo Meireles Pahl, desta-
cou ontem, na reunião da
Comissão de Agrope-
cuária e Política Rural, que
• banco está priorizando
• financiamento ao peque-
no produtor. Segundo ele,
a intenção do programa
implantado para este fim
é "eminentemente social".
Evitar o êxodo no campo
é uma das metas do finan-
ciamento.

Elmo Pahal ressaltou,
ainda, que a opção pelo
pequeno produtor é salu-
tar pelo fato de pulverizar
os recursos e, conseqüen-
temente, reduzir riscos de
inadimplência. O autor do
requerimento que deu ori-
gem à reunião, deputado
Wilson Pires (PFL), afir-
mou, no entanto, que "já
que todos estão em uma
economia de risco, os ban-
cos também devem assu-
mir esses riscos".
Atendimento — O supe-
rintendente do Banco do
Brasil explicou que a op-
ção por essa modalidade
de financiamento benefi-
ciou produtores que an-
tes não tinham acesso aos
recursos do financiamen-
to. Acrescentou que, nos
últimos 17 dias, foram
atendidos no Estado 6,5
mil produtores. "Com o
financiamento, podere-
mos atender o dobro de
pessoas que normalmen-
te eram atendidas". Se-

gundo Elmo Pahl, embora
a prioridade sejam os pe-
quenos produtores, os mé-
dios e grandes não ficaram

Foi aprovado, ainda, re-
querimentode autoria do de-
putado Carlos Pimenta (PL),
solicitando que sejam convi-
dados o secretário de Estado
da Agricultura. Alysson
Paulinelli; o presidente do
Bemge, José Afonso l3ica.lho; e
representantes da Minas Cai-
xa e de sindicatos rurais, para
discutirem a situação dos agri-
cultores que contraíram dívi-
da junto à Minas Caixa.
Visitas — Aprovados também
requerimentos que solicitam:

Crítica
A deputada Elbe Brandão

(PSDB) relembrou a situação
da fruticultura no Norte. Se-
gundo ela, os produtores -
principalmente os de banana
-encontram-se em uma situa-
ção de calamidade pública.
"Asdividas têm levadoospe-
quenos produtores ao colap-

desassistidos, pois perma-
necem as diversas modali-
dades de crédito voltadas
para eles.

realização de audiência públi-
ca para discutir o recalculo da
divida dos produtores rurais
securitizados; visita da Secre-
taria de Estado do Trabalho às
Usinas Malvinas para verifi-
car as condições de trabalho
no local; e realização de audi-
ência para discutir o Plano
Mestre da Base Florestal do
Vale do Jequitinhonha. Os re-
querimentos são de autoria
dos deputados Wilson Pires
(PFL), Marcos Helênio (PT) e
Elbe Brandão (PSDB).

so. Alguns chegam até a fa-
lar em suicídio devido à im-
possibilidade de pagar as
contas", disse. Acrescentou
que os bancos têm agido
como agiotas e que a espoli-
ação sofrida pelos produto-
res endividados tem "pro-
porções descabidas".

Engenheiro e representante
da Copasa propõem alteração

SLU é contrária à instalação
de caixas de retenção de sólidos

O superintendente do banco, Elmo Me,reles P0 h, destacou o aIcc:r
social da n,crotrva

Dívidas de agricultor com
Minas Caixa é tema de debate



sobre o sistema rodoviário Estado e disseque o sistema
atual, que, segundo ele, aten- brasileiro é exemplo para
de a todos os municípios do toda a América Latina.

Sindipas é contra a
regulamentação
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1 Regulamentação de vans gera
projeto e debate

Presenças
A Con,ssão aprovou
ainda urna proposição
que dispenso o
apreciação de Plenóro.
Participaram da reunião
os deputados Leonidio
Bouças (PFL), que o
presidiu, Ajolmar Silva
(PSDB), Arnaldo Penno
(PSDB). Marcos Helõnio
PT), Sebastião Helvécio
PPB), Geraldo do Costa

Pereira (PMDB) e Ronaldo
Vascoriceilos (P1)

Educação
Fórum é
divulgado

A Comissão de Educação,
Cultura, Desporto e Turismo
e Lazer aprovou ontem o tex-
to da correspondência a ser
enviada a Prefeituras e Câ-
maras dos municipios minei-]
ros, informando sobre o
Fórum Técnico sobre
Municipalização do Ensino,
que acontece este mês na As-
sembléia. A correspondência
também orienta as autorida-
des públicas a esperarem a re-
alização do evento, para so-
mente depois tomarem qual-
quer medida na área. A divul-
gação será feita através das as-
sociações rnicrorregionais de
municípios.
Presenças - Foram aprova-
das, ainda, duas proposições
que dispensam a apreciação
do Plenário. Compareceram
à reunião os deputados José
Maria Barros (PSDB), que a
presidiu, José Henrique
(flvIDB) e Paulo Piau (PFL).

Administração Pública

O deputado Marcos
1-lelênio (PT) pediu vista do
parecer sobre o PLC 23/97,
do governador do Estado,
que acrescenta parágrafos
ao art. 50 da Lei 5.301/69.
O objetivo do projeto é per-
mitir a convocação, para o
serviço ativo, de praças da
Policia Militar (das gradua-
ções de soldado a terceiro
sargento) transferidos para
a reserva remunerada. A
matéria, que está tramitan-
do em 1° turno na Comis-
são de Administração Públi-
ca, recebeu parecer favorá-
vel do relator, deputado
Leonidio Bouças (PFL), na
forma do substitutivo da
Comissão de Constituição e
Justiça.
Penitenciária - Marcos
Helêrtio pediu também vis-
ta do parecer sobre o PI-
1.219/97, do deputado
Miguel Martini (PSN), que

Comissão Especial

O deputado Ibrahim
Jacob (PDT) é o presidente
da Comissão Especial en-
carregada de estudar a cri-
ação de instrumentos polí-
ticos que garantam, ao mu-
tuário, receber a casa pró-
pria adquirida através de
financiamentos feitos com
construtoras. A comissão
também terá como função
apresentar sugestões, ao
governo federal, de meca-

altera a Lei 11.404/94, que
contém as normas de exe-
cução penal. O projeto, que
estabelece que as penitenci-
árias serão construídas,

O deputado Arnaldo
Perna (PSDB) pediu pra-
zo para relatar as emen-
das apresentadas em Ple-
nário ao PI- 1243/97, do
deputado Olinto Godi-
nho (PL), que proíbe a
implantação de descon-
tos nos vencimentos do
servidor público, sem
prévio conhecimento. O
projeto tramita em 1° tur-
no.
Eleições - Foi aprovado,
ainda, parecer favorável
do deputado Leonidio

nismos de fiscalização para
tais financiamentos.
Prazos - Ontem, na primei-
ra reunião da Comissão, o
deputado Baldonedo Na-
poleão (PSDB) foi eleito
vice-presidente e, para
relator, foi designado o de-
putado Wilson Pires (PFL).
O prazo para que a comis-
são conclua seus trabalhos
é de 60 dias, prorrogáveis
por mais 30. A previsão é de

sempre que possível, nas
sedes das regiões adminis-
trativas, recebeu parecer
favorável, para I°tumo,do
relator Leonídio Bouças.

Bouças à emenda n° 1,
apresentada em Plenário
ao PL 1.137/97, do depu-
tado José Bonifácio
(PSDB), que acrescenta
parágrafo ao art. 1° da Lei
12.459/97. O preto, que
tramita em 1 0 turno, dis-
põe que o afastamento de
servidor para concorrer a
cargo eletivo não será con-
siderado interrupção do
exercício. O relator opi-
nou pela aprovação da
emenda na forma das
subemendas n°s 1 e 2.

que o término das ativida-
des aconteça em 10 de no-
vembro. Ficou decidido,
também, que as reuniões or-
dinárias da Comissão se-
rão às quartas-feiras, às
lSh3Omin.

Participaram da reunião
de ontem os deputados
lbrahim Jacob (PDT), que a
presidiu, Wilson Pires (PFL)
e Baldonedo Napoleão
(PSDB).

Na reunião conjunta
das Comissões de Consti-
tuição e Justiça e de Ad-
ministração Pública foram
ouvidos convidados que
prestaram esclarecimentos
sobre o Projeto de Lei
1324/97, que dispõe sobre
a regulamentação do
transporte rodoviário
irttermunicipal em veícu-
los de pequeno porte -
vans, kombis e táxis. O PI,
não foi votado por falta de
quórum.

A deputada Maria José
Hauesein (PT), autora do
projeto, disse que a propo-
sição não cria nada de
novo, apenas "regulamen-
ta o que já existe há mais
de 30 anos". Disse tam-
bém que as linhas de õni-
bus não suprem as neces-
sidades de todas as cida-
des do interior do Estado.

O diretor de operações
do DER/MG, Sérgio
Vieira de Souza, declarou
que o transporte coletivo
"alternativo" conduziria à
anarquia, uma vez que foi
isso o que aconteceu nos
Estados em que foi implan-
tado - no Rio de Janeiro,
Em São Paulo e em
Brasília. Outra grande pre-
ocupação do diretor é
quanto ao desemprego. De
acordo com a Associação
Nacional de Trânsito Ur-
bano (ANTU), cada em-
prego criado no transpor-
te alternativo resultaria
em cinco desempregados
no transporte regular (mo-
torista, trocador, vigia de
garagem). Também falou

O presidente do
Sindipas, Rubens Lessa
Carvalho, também se
posicionou contrariamen-
te ao projeto. Ele disse que
o País está vivendo na
informalidade e que esse
tipo de transporte está na
clandestinidade - urna vez
que não paga impostos,
que correspondem a 35%
do preço da passagem. Se-
gundo ele, o governo de
Brasília regulamentou

O representante da As-
sociação dos Condutores
Autônomos dos Três Vales
(Aconvale), Francisco
Ferreira Soares Filho, foi o
único convidado a mos-
trar-se favorável ao proje-
to. Ele defendeu a regula-
mentação, especialmente
no interior, onde, segundo
ele, as linhas de ônibus

1.000 vans e já se arrepen-
deu.

Lessa Carvalho
acrescentou que esse tipo
de transporte não pode ser
regulamentado e que, caso
isso ocorra, será o fim dos
taxistas - já que o serviço
da van sairia mais barato.
O outro convidado, o pre-
sidente da Federação dos
Transportes Rodoviários,
José Teodoro, também foi
contra.

não suprem a demanda.
Segundo ele, a Policia Mi-
litar tem apreendido car-
teiras de motoristas dos
taxistas, que prestam ser-
viços à população. Ferreira
disse também que divide
as suas corridas em pres-
tações para os seus clien-
tes, e até as troca em "ga-
linhas".

Adiada análise de PL que designa
PMs da reserva para a ativa

Relator pede prazo para
emitir parecer

Eleitos presidente e vice de
Comissão Especial

Associação destaca utilidade
das vans no interior do Estado

Deputado fala em fim de "cartel"
O deputado Antônio não da população.

Júlio (PMDB) disse que "é O deputado Hely
preciso acabar corri o Tarqüínio (PSDB) presidiu
cartel no sistema rodoviá- a reunião. Estavam tam-
rio em Minas Gerais" e que bem presentes os deputa-
é necessário apurar as (a- dos Gilmar Machado (P1),
lhas do DER, que age de Ivair Nogueira (PDT),
acordo com o interesse das Arnaldo Penna (PSDB) e
empresas "gananciosas". e Ajalmar Silva (PSDB).



alienação ou concessão
de terra pública rural
quando a área exceder
100 hectares. A proposta
limita a 100 hectares a
concessão ou alienação

de terra pública para as-
sentamento de produtor
rural. O projeto deverá
retornar ao Plenário para
votação em 20 turno nas
próximas reuniões.

Decreto legislativo
é derrubado

Foi rejeitada por 51
votos a PEC 8/95, do
deputado Leonídio
Bouças (PFl), que
acrescentava o decreto
legislativo entre as pro-
posições constantes do
processo legislativo es-
tadual.
Iniciativa popular -
Encenando a reunião,
os deputados aprova-
ram, em 1' turno, a
PEC 25/96, do depu-
tado Marcos Ilelênio

(VI), que suprime o
parágrafo 20 do art.
67 da Constituição
Estadual. O artigo li-
mita a cinco o núme-
ro de projetos de lei
de iniciativa popular
que podem ser apre-
sentados na Assem-
bléia, em cada sessão
legislativa. A matéria
retomará ao Plenário
para votação em 2°
turno, nas próximas
reuniões.

fazem um importante
trabalho de assistência. A
instituição sobrevive de
contribuições voluntárias e
está promovendo uma
exposição, no Espaço
Cultural da Assembléia, de
artesanato cuja venda terá
a renda revertida para suas
obras assistenciais.

Telem ig
O deputado lbrahim Jacob
(PDT) leu requerimento de
sua autoria em que pede o
encaminhamento de oficio

ao presidente da
lèlemig.
O deputado quer receber
informações detalhadas
sobre as verbas e os
recursos aplicados em
Ubá, de janeiro
a dezembro de 1996 e em
1997, mês a mês,
quando a Telemig investiu
em diversas promoções,
shows, festejos, bailes,
viagens, concursos,
fugindo, segundo o
deputado. "de suas
precipuas finalidades".
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Aprovado em 2° turno Programa
de Incentivo à Cultura do Alho

Falta de quórum
Não houve quórum paro a
votação da pauto da
Reunião Extraordinária
Deliberativo da manhã de
o n tem

Cemig
No Reunião Ordinária
Deliberativo da tarde de
ontem, não foi apreciado o
PL 1.316197, do
governador, que altero a
Lei ri 0 8.655, que dispõe
sobre mudança do
denominação da Cemig e
ampliação de seu objetivo
social (autorizo o Cemig a
prestar serviços de
consultoria no Brasil e no
exterior). A matéria teve, no
entanto, a discussão em 20
turno encerrada.
Adiamento - A pedido de
seus respectivos autores, foi
adiada a votação dos PLs
991/96, do deputado Hely
Tarqüinio (PSDB), que
dispõe sobre a valorização
da língua Portuguesa no
Estado; e 979/96, do
deputado Geraldo
Nascimento (PT), que
dispõe sobre a política
estadual de incentivo à
pesquisa e à fabricação de
produtos fitoterópicos.
Ambos se encontram na
fase de 2 0 turno de
discussão.

Rejeitada PEC que extinguia
Tribunais de Alçada e Militar

Os Tribunais de Justi-
ça Militar e de Alçada do
Estado continuarão fun-
cionando com suas res-
pectivas competências. A
extinção desses dois ór-
gãos do Poder Judiciário
foi rejeitada pela Assem-
bléia, na Reunião Extra-
ordinária Deliberativa da
noite de terça-feira, por
42 votos a favor e sete
contrários. Eram neces-
sários 48 votos favoráveis
para aprovação da PEC
28/96, do deputado
Durval Ângelo (PT), que
propunha a extinção dos
tribunais.
Terra pública - Na mes-
ma reunião, os deputados
aprovaram, por unanimi-
dade (50 votos), em 1° tur-
no, a PEC 30/96, do de-
putado Cleuber Carneiro
(PFL), que prevê a aprova-
ção, pela Assembléia, de

Câncer
A deputada Maria Olivia
(PSDB) falou sobre o
trabalho que vem sendo
realizado na cidade de
Lagoa da Prata, visando
estabelecer estratégias para
auxiliar pessoas carentes
portadoras de câncer. Para
tanto, foi criado o Núcleo do
Câncer de Lagoa da Prata,
que trabalha sob orientação
do Hospital Mário Penna. O
núcleo conta com diversas
voluntárias que, com
dedicação e generosidade,

Mudança de
partido
Foi lida ontem, em
Plenário, comunicação
oficial do deputado Amolda
Canarinho. que informa sua
mudança de filiação
partidária do PSDB paro o
PMDB.

Desenvolvimento
Metropolitano
A presidência determinou
que o PL 1.364/97, do
governador, que dispõe
sobre o Fundo de
Desenvolvimento
Metropolitano, publicado no
último dia 9, tenha sua
tramitação alterada para de
PLC 25/97, em
cumprimento ao disposto no
ad. 47 da Constituição do
Estado. Foi aprovado ainda
requerimento do deputado
Bcildonedo Napoleão
(P508) solicitando audiência
da Comissão de Meio
Ambiente para o
PL 1.348197.

Prazo para
emendas
A presidência ainda
informou que começa a
contar, a partir de hoje, o
prazo de três dias para a
apresentação de emendas à
PEC 25/96, do deputado
Marcos Helênio (P1').
Também o prazo para
emendas à PEC 30196, do
ceputodo Cleuber Carneiro
(PFL), tem inicio hoe, mas
se encerra já amanhã, urna
vez que tramito em regime
de urgência.

Foi aprovado ontem,
na Reunião Ordinária
Deliberativa, o PI- 1.066/
96, do deputado Gil Perei-
ra (PPB), que cria o Progra-
ma Mineiro de Incentivo à
Cultura do Alho. O objeti-
vo do programa será esti-
mular o desenvolvimento
de tecnologia aplicável à
cultura do alho, notada-
mente em relação ao siste-
ma de irrigação; estimular
a melhoria da qualidade
do produto; estabelecer,
nas instituições bancárias
oficiais, linhas de crédito
especiais destinadas a in-
vestimento, custeio e mo-
dernização da cultura do
alho. A matéria foi apro-
vada em 20 turno e será
encaminhada ao governa-
dor nos próximos dias
para sanção, assim como
os demais projetos aprova-
dos em 2° turno.
Idosos - Também em 20
turno foi aprovado o PI-
5l4/95, do deputado
Carlos Pimenta (PL), que
dispõe sobre a Política Es-
tadual de Amparo do Ido-
soe objetiva assegurar, aos
idosos, seus direitos sociais
e promover sua integração
e participação na socieda-
de. Para tanto, as ações
poderão ser implementa-
das por órgãos e entidades
estaduais cuja atuação es-
teja relacionada com os
objetivos do projeto, utili-
zando-se recursos orça-
mentários e financeiros
destinados à execução de
seus programas e ativida-
des, bem como recursos
materiais e humanos.

PL institui medidas para
melhorar nutrição

Outro projeto aprova- Saúde - Ainda em 20 tur-
do em 2° turno foi o PL no, foi aprovado o PI- 84ó/
718/96, do ex-deputado 96, do deputado Gilmar
Luiz Antônio Zanto (ata- Machado (PT), que asse-
ai prefeito de Frutal), que gura ao consumidor o pIe-
dispõe sobre medidas a se- no atendimento dos servi-
rem adotadas pelo Estado ços médicos hospitalares
para melhorar as condi- prestados por empresas
ções nutricionais da popu- privadas ou de interme-
lação. O projeto sugere me- diação. O objetivo é garan-
didas tais como orientação tir a quem possui contrato
para uso de cardápios de de seguro-saúde com em-
baixo custo e alto valor nu- presas de medicina de gru-
tritivo em entidades assis- p0, cooperativas e outras,
tendais, escolas, estabele- o direito ao pleno atendi-
cimentos de internação co- mento de todas as enfermi-
letiva; campanhas de uti- dades relacionadas no 05-
lização de produtos regio- digo internacional de Do-
nais e sazonais; incentivo enças da OMS, sem resfri-
à doação, para entidades ções de qualquer nature-
assistenciais, de alimentos za. A matéria foi aprova-
preparados ou "in natura" da com a emenda n° 1,
por entrepostos e estabele- apresentada em Plenário
cimentos comerciais, in- pelo deputado Roberto
dustriais e outros.	Amaral (PSDB).

Divulgação de convênios
Em 1° turno, foi

aprovado o PI. 1.091/97,
da deputada Maria José
llaueisen (EU), que dis-
ciplina a publicação dos
atos administrativos re-
ferentes à celebração de
convênios pelos órgãos e
pelas entidades da admi-
nistração direta e indire-
ta, destinados à liberação
de recursos para municí-
pios e entidades. O PI-
(Tia, no Diário Oficial, as
sessões "Repasses a Mu-
nicípios" e "Repasses a

Entidades". Os atos de-
verão conter o número,
órgão repassador, valor
e objeto do convénio.

O projeto foi aprova-
do na forma do substitu-
tivo n° 1, da Comissão
de Constituiçâo e Justi-
ça, que determina a pu-
blicação de um suple-
mento especial, no Diá-
rio Oficial, até o quinto
dia útil do mês, com as
informações referentes
aos convênios publicados
no mês anterior.
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8 heras
Projeto Nova Gestão Pública Regiona.izodo LI
(Divinapolis - Auditório do lnesp/Campus do UEMG)

9 horas
• Reunião Extraordinória Deliberativa (Plenário)
• Comissão do Assuntos Municipais e Regionalização

(Plenarinho l'v - discussão e votação do proposições
que dispensam a apreciação da Plenario

9h3omin
• Comissão de Soõde e Ação Social (Plonarinho II) -

discussão e votação de parecer sobre o P1 1.284197,
do deputado Jorge Eduardo da Oliveira, que propõe o
inclusão de representantes do SEI e do Seriai no Gru-
po Coordenador da Fundo poro o lnfãncia e a Adoles-
cência

• Comissão de Redação (Plenarinho III) - discussão e
votação de proposições em fase de redação final

10 heras
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentaria

(Plcnannho III) - ouvir os convidados que irão prestar
informações sobre os planos e programas de obras
estaduais Convidados, secretario do Estada de Trans-
porte e Obras Públicos, António Aureliano Sanches
de Mendonça; diretor-geral do DER/MG, Moura
Roberto Soares de Vosconcellos, edo Deop/MG, Mar-
celo Marinho Couto

• Comissao de Politica Energética, Hidrica e Mineraria
(Plenarinho 1) - discussão e votação de proposições
do Comissão

lOh3Omin
• Comissão de Defesa Social (Plenarinho II) - discussão

e votação de proposições da Comissão

Reunião Ordinária (14 horas)
Parecer

Da Comissão de Justiça sobre a constitucionaldade
do P1 383195, do deputado Ronaldo Vascor.cellos, que
dispõe sobre a aliquota da Imposta sabre Operações
relativos ã Circulação de Mercadorias e sobre Presto.
ções de Serviços de Transporte Interestadual e
intermunicipal e de Comunicação na prestação de
serviços de transporte de carga

Parecer
Da Comissão de Justiça sobre a constitucionatidade
co P11093/97. do deputado Gil Peresfa, que dispõe
sobre a adoção de matenal escolar e de livros didói,
cos pelos estabelecimentos particulares de ensino

Parecer
Da Comissão de Justiça sobre a canstitucional:dade
do P., 1.246197, do deputodo José Bonifãcio

'
que dis-

põe sobre o Adicional de Local de Trabalho Dara Fins
de incorporação aos proventos de aposentadoria

PL 1.316197
Do governador do Estada, que altera a Lei r° 6.655,
de 18/9/84, que dispõe sobre mudança de denam,.
noção de Cenig e sobre ompliação de seu objetivo
social fcleo constitucional caracleristicas de 2' tur.
no). Discussão em turno único

PEC 34/97
Do gove'nador do Estado, q ue altero a redação do
roso VII do ari. lO da Constituiçôo do Estado (oro.
move a adequação da Constituição co Estado à Caos-
tituição federal, no tocanto ó expLoração dos serviços
locais de gàs canaizado) Prosseguimen.o da voicção
em 1° turno

14 horas
- Ruonao Ordinário Deliberativa (Planaria)
15 horas
• Comissão Especial (Plenarinho II) - proceder o estu

dos que criem instrumentos politicos que garantom
ao mutuario receber caso proprio adquirida atreves
de financiamentos feitos com construtoras e apre.
sentar sugestões ao governo federal para encontrar
mecanismos de fiscatizaçao para tais financiamen.
tas. Eleger o presidente, o vice-presidente, designar
a relator o programar os trabalhos

• Comissão de Defesa do Consumidor (Auditório) -
discutir a situação dos moradores do Bairro Jardim
Serra Verde e Tocantins, que adquiriram imóveis da
Imobiliária Coimbra e Tocontins. Convidados: advo-
gado Bernardo Gamo; pres. Associação Com. Bairro
Jardim Serra Verde, Inês M. Assis Carvalho; advoga.
dos Cleolice M. Souto limo o Ricardo Pessoa e Darcy
Pessoa, da lrr,ab. Predial Coimbra; secretario-exe-
cutivo do Procon estadual, Geraldo E Mortins do Co,.
ta; juiz da Vara de Reg. Públicos, Renê C. Costa Cruz;
oficial do Cartono do 6° Oficio do Registro do Imó-
veis, Eugênio K. Dutra; promotor de Justiça Sidnei
Souza Bastas

1 Sh3Omin
• Homenagem ao secretario de Estado da Segurança

Pública (Tribuna Popular) - solicitação da Associação
Comunitõria Seara de Luz

16 horas
• Reunião sobre o Fórum Técnico sobre Munidpalizoção

do Ensino (Plenorinha 111)
Espaço Pelitico-Cultural
Bazar beneficente em prol do Núcleo do Cóncer de
Lagoa da Prata (Galeria)

PEC 42/97
Do governador da Estado, que altera a redação do
°caput° do art. 142 da Constituição do Estudo (amplia
a possibilidade de indicação do comandante-geral da
Policio Militar, de forma a abranger também os coro-
néis inativos) (uigência). Votação em 1° turno

PEC 12/95
Do depurado Miguel Mortini, que dá nova redação ao
parágrafo 20 da ore. 53 da Constituição do Estado e co›
art. 68 do respectivo Ato dos Disposições Constitucio-
nais 'Tronsitónas (antecipo a Iramitação do projeto do
Plano Plurianual de Ação Governamental e retarda o
dos projetas de lei do Orçamento e da Lei de Diretri-
zes Orçameniários). Votação em 2° turno

PEC 36/97
Do deputado José Bonifõcio, q ue dó nova redação ao
arE 134 do Constituição do Estado (inclui o secretário
de Estodo ao Justiça entre os autoridades que deverãa
integrar o Conselho de D&esa Social do Estado). Vo-
tação em 1' turno

P1. 1J66/97
Do deputado João Leite, que revoga a lei n°4.734, de
315/1968, q ue instituiu a obrigatoriedade de
orboriroçõo dos rodovias estaduais pelo DER Discus-
são em l 'urna

P1. 991/96
Do deputado hely Tarqúi'nio, que dispõe sobre o valo-
rização do L rguo Portuguesa no Estado Discussão
em 2 tu'no

Reunião Extraordinária (9 horas)
PECs 12195 34/97, 36)97 e 42/97 e PLs 99:196 e
131697

CAPITAL E EMISSORAS
GLOBO NO INTERIOR
BALANÇO C1P111 CARCERÃRIA
Resumo: No dia 3 de obril, a
Msei'nbléia instalou uma CPI
para apurar denúncias de
irregularidades no sistema
penitenciário. Durante cinco
meses o comissão colheu
depoimentos de quase 200
pessoas e inspecionou 35 cadeias
e penitenciarias de todo o Estado.

OUTRAS EMISSORAS NO
INTERIOR
MUDANÇA DA CAPITAL
Resumo: A Assembléia
Legislativa apresentou, no Hall
dos Bandeiras, a peça A
Mudança do Copiioit de loto
Dãngelo
Entrevistas: Deputado
Boldanedo Napoleão (PSDB);
deputado Adelmo Carneiro Leão
(P1); deputado Leonidio Bouças
(PFL); Jato Dãngelo, cotar ca
Peço; Maria Lúcio Clementina
Nunes, neta doex-deputcco
Aucusto Clementina.

TV ASSEMBLÉIA
12 horas - Comissão especial da
Assemblé:o aprovou quatro novos
pro'essores para o Conselho
Estadual de Educação.
13h30rnin- RepõrterAssembl.a
1 3h45min - Comissão de
Constituição e Justiça aprovou
projeto que anistia policiais
grevistas e outro coe crio o
rodízio de corres na Região
Metropolitana de Belo Horizonte.
14 haras-. Plenário ao vivo
A seguir - Con'iissôes


