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Plenário vota matérias importantes e
volta a se reunir no domingo

Foram aprovados na
reunião ordinária de ontem
à tarde, no Plenário, todos
os oito projetos constantes
da pauta de votação, que in-
cluía algumas matérias que,
ao longo dos últimos dias,
foram objeto de polêmicas,
obstruções e busca diuturna
de entendimentos entre as
diversas bancadas da As-
sembléia. Dentre outros, fo-
ram aprovados os projetos
que aumentam alíquotas do
ICMS (em 2° turno) e do IPVA
(em 1° turno), e o que auto-
riza a abertura do capital da
Copasa (em 2° turno), todos
de autoria do governador.

Todas as matérias apro-
vadas em 2° turno, nas reu-
niões de ontem e anteon-
tem, foram votadas também
em redação final, no Plená-
rio, após aprovação na Co--
missão de Redação. Ainda
na reunião de ontem, o pre-
sidente Romeu Queiroz co-
municou a constituição de
duas Comissões Parlamen-
tares de Inquérito, que de-
verão ser instaladas em fe-
vereiro do ano que vem,
quando do início dos traba-
lhos do processo legislativo.

Em 2° turno foi aprova-
da a Proposta de Emenda à
Constituição n° 50/97, do
deputado Dilzon Meio
(PTB), que acrescenta os pa-
rágrafos 1° e 20 ao art. 162
da Constituição, e dispõe
sobre o repasse aos Poderes
Legislativo e Judiciário, in-
clusive o Ministério Público
e Tribunal de Contas, dos
recursos correspondentes às
respectivas dotações orça-

mentárias, que deve ser fei-
to até o dia 20 de cada mês.
De acordo com a PEC, o re-
passe dos duodécimos será
creditado automaticamente,
a cada mês, em conta própria
de cada órgão, pela institui-
ção financeira centralizadora
da receita do Estado, sem
obrigação de limite de valor
na ordem de um doze avos
dos respectivos créditos or-
çamentários autorizados.

A PEC 50 foi aprovada
com a Emenda n°1, apresen-

tada em Plenário pelo depu-
tado Ermano Batista (PSDB)
e outros. A emenda determi-
na que o disposto na propos-
ta passaa vigorar a partir de
1999 e foi apresentada para
vencer a resistência do go-
vernador Eduardo Azeredo
à matéria. De acordo com o
líder do Governo, deputado
Péricles Ferreira (PSDB), o
governador teria encarado a
apresentação da PEC como
um sinal de "desconfiança"
para com o Poder Executivo.

rem apreciados todos de
autoria do governador,
são oPL 1.547/97, que dis-
põe sobre as normas de
comercialização e trans-
porte da carne ("projeto do
IMA"); PI, 1.425/97, sobre
oIPVA - ambos em 2° tur-
no de votação; e ainda o
Orçamento do Estado
para 1998.

Estão convocadas
reuniões extraordinárias
de Plenário para o pró-
ximo domingo, dia 28, às
9, 14 e 20 horas, assim
como para segunda-fei-
ra, dia 29. Na terça, dia
30, haverá reunião or-
dinária às 14 horas e
extras de manhã e à
noite. Os projetos a se-



Cpis vão investigar bingos e
destino dos arquivos do Dops

A Escola do Legislativo
e a Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG) assi-
naram ontem, no Salão No--
bre da Assembléia, um con-
vênio para a criação do Cur-
so de Pós-graduaç ão em
Assessoria Técnico-Legis-
lativo Avançada. O curso
terá duração de dois anos
e seis meses, com quaren-
ta vagas, sendo 24 para
servidores da Assembléia,
12 para o público em geral
e quatro para os servido-
res da UFMG.

O primeiro semestre do
ano, que vem será para a
preparação do edital de se-
leção dos candidatos . Só a
partir do 20 semestre do
próximo ano o curso será
iniciado. O convênio é o
resultado de dois anos de
contatos entre a UFMG e

a Escola do Legislativo
para a implantação do
projeto.

Participaram da assina-
tura do convênio o depu-
tado Geraldo Resende
(PMDB), representando o
presidente da Assembléia,
deputado Romeu Queiroz
(PSDB); o reitor da
UFMG, Tomaz Aroldo da
Mota Santos; o diretor da

Faculdade de Direito da
UFMG, Aloizio Gonzaga
de Andrade Araújo; o co-
ordenador de pós-gradu-
ação da Faculdade de Di-
reito da UFMG, José
Alfredo Baracho; a direto-
ra da Escola do
Legislativos Sueli Barbosa
de Abreu, e outros repre-
sentantes da Assembléia e
da UFMG.

Pósgraduação na Escola do
Legislativo começa em 1998

-

-

O convênio prevê que o curso terá duração de dois anos e meio
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Os projetos aprovados
em Plenário, além da PEC
50, foram os seguintes:

- PI. 1.547197, do gover-
nador, que estabelece con-
dições para o transporte e
a comercialização, no Esta-
do, de carne e de produto
de origem animal e seus
derivados - o projeto foi
aprovado em 1° turno, na
forma do Substitutivo n°2,
e volta a ser apreciado a
partir de domingo;

- PL 1.548197, do gover-
nador, que altera a Lei n°
6.763, de 26/12/75, que con-
solida a legislação tributá-
ria do Estado. O projeto se
insere no conjunto de me-
didas de ajuste da economia
do Estado, visando incre-
mentar a arrecadação tribu-
tária. As principais altera-
ções são: redução de mui-
tas sobre o imposto devido
(dos atuais 0,30% do valor
do imposto devido para
0,15% por dia de atraso,
perfazendo um total de
4,5% ao mês); estabeleci-
mento do índice de 12%
para hipótese de esponta-
neidade no recolhimento
do imposto devido; fixação
de uma tabela progressiva
para pagamento da taxa ju-
diciária; aumento da
aliquota de ICMS para be-
bidas alcóolicas destiladas
de 25% para 30%; e de 'ner-
gia elétrica de 18 para
25%, com ampliaço da fai-
xa de insenç ão de ICMS so-
bre energia elétrica para
consumidores residencias
de até 90 kilowatts (apro-
vado em 2° turno, com a
Emenda n° 1, do deputado
Arnaldo Penna);

- Projeto de Resolução
1.502197, da Comissão de
Fiscalização Financeira e
Orçamentária, que aprova
as Contas do governo do
Estado de Minas Gerais re-
lativas ao exercício de 1996
(turno único de votação);

- PL 1.425197, do gover-
nador, que dispõe sobre o
aumento das alíquotas de
IPVA. As principais altera-
ções são: aumento de 3%
para 4% para carros de pas-
seio, veículos de uso misto
e utilitários em geral, com
até 15 anos de fabricação; de
1% para 1,5% para motoci-
cletas com até 150
cilindradas; redução de 3%
para 2% da alíquota de veí-
culos destinados à locação,
de pessoa física ou empre-
sas; isenção de imposto para
aeronaves, embarcações e
locomotivas (ao contrário
do que previa o projeto ori-
ginal do governador, que
previa taxação nesses casos
- a isenção foi concedida
através de emenda apre-
sentada nas Comissões); e
taxação para carros com
mais de 15 anos de uso
(também aprovado nas Co-
missões - o projeto do go-
vernador previa manu-
tenção da isenção hoje exis-
tente) - aprovado em 2° tur-
no de votação;

- PL 1.392, da CPI do
Sistema Penitenciário, que
dispõe sobre o número de
defensores públicos no Es-
tado, prevendo que ele será
igual ou superior ao núme-
ro de juízes de direito (2°
turno de votação);

- PL 1.572197, do depu-
tado Péricles Ferreira, que

altera a Lei 12.422, de
27/12/96, que autoriza o
Poder Executivo a realizar
operação de crédito com a
União para renegociação da
dívida do Estado. A pro-
posta autoriza a utilização
de parte dos recursos
oriundos de operações de
crédito, no valor de R$ 2,5
bilhões, na capitalização do
Bemge. O projeto prevê
também a mudança de 6%
para 7% nas taxas de juros,
para o refinanciamento da
dívida pública do Estado;

- PL 1.550197, do gover-
nador, que autoriza o Exe-
cutivo a integralizar o capi-
tal social da Copasa visan-
do à inserção da empresa no
mercado de capitais, sem
ônus para o Tesouro estadu-
al. O projeto foi aprovado
na forma do vencido em 1°
turno, quando seu teor ori-
ginal foi inteiramente modi-
ficado através de emenda
aprovada, do deputado
Adelmo Carneiro Leão
(PT). De acordo com a
emenda, os recursos obti-
dos com a operação, que
seriam destinados ao paga-
mento da divida do Estado,
serão totalmente emprega-
dos em obras de saneamen-
to a serem executadas pela
própria Copasa. Além dis-
so, o aumento do capital,
que seria de R$ 650 milhões,
passará a ser de R$ 325 mi-
lhões, com aprovação de
emenda do deputado
Ronaldo Vasconcellos (PL)
que reduz à metade o
patrimônio do Fundo Esta-
dual de Saneamento Básico
(FEBS), para colocação de
ações no mercado privado.

Atendendo a requeri-
mento do deputado
Durval Angelo (PT), foi
constituída Comissão Par

-lamentar de Inquérito
para, no prazo de 120
dias, apurar denúncias de
irregularidades no funcio-
namento dos bingos em
Minas Gerais, tais como
violação de direitos huma-
nos, sonegação fiscal, frau-
des na premiaçãO e
envolvimento de policiais
com as denúncias, entre

outros delitos. Integram a
Comissão os deputados
José Maria Barros (PSDB),
Sebastião Navarro Vieira
(PFL), Antônio Roberto
(PMDB), Gil Pereira (PPB),
Alencar da Silveira Jr.
(PDT), Paulo SchettinO
(PTB), além do próprio
Dur'al Angelo.

A outra CPI que inicia
seu trabalhos assim que o
processo legislativo for re-
aberto no próximo ano foi
requerida pelo deputado

Adelmo Carneiro Leão
(PT) e vai apurar, também
no prazo de 120 dias, a
destinação dada aos arqui-
vos do extinto Departa-
mento de Ordem Política
e Social (Dops). Além do
deputados integram a Co-
missão os deputados João
Leite (PSDB), Wilson Pires
(PFL), Geraldo da Costa
Pereira (PMDB), Antônio
Genaro (PPB), Ivair No-
gueira (PDT) e [rani Bar-
bosa (PSD).
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Fiscalização Financeira e Orçamentária

Aprovado parecer favorável a
projeto sobre concurso público

A Comissão de Fiscaliza-
ção Flnanc a e Orçamentária,
presidida pelo deputado
Miguel Martini (PSN), apro-
vou ontem parecer favorável
do relator Sebastião Navarro
Vieira (PFL), para 2° turno, ao
PL n° 716/97, do deputado
Marcos Helênio, que dispõe
sobre a inscrição em concurso
público para o ingresso na Ad-
ministração Pública Estadual.
Oprreto foi aprovado na for-
ma do vencido em 1° turno.

Foi aprovado também
parecer favorável, do relator
José Braga (PDT), para 2°
turno, ao PL n° 1J76/97, do

deputado João Batista de
Oliveira (PDT), que proíbe a
cobrança de taxas, mensali-
dades e contribuições nas es-
colas da rede estadual.

O deputado Marcos
Helénio apresentou parecer
favorável, para 2° turno, ao PI,
n°1212/97, da deputada Ma-
ria José Haueisen (Vi'), que
disciplina oafastamentoremu-
nerado de servidores públicos
candidatos a cargos eletivos.

O relator Sebastião
Navarro Vieira apresentou
parecer favorável, para 2°
turno, ao PL n° 913/97, do
deputado Jorge Hannas, que

autoriza o Poder Executivo
a fazer reverter imóvel ao
município de Matipó. Por
fim, foi aprovado parecer fa-
vorável do deputado José
Braga, para 2° turno, ao PL n°
1450/97, do deputado Bené
Guedes, que autoriza o Poder
Executivo a doar imóvel ao
município de Ervália. Todos os
pareceres foram aprovados.

Participaram da reunião
os deputados Miguel
Martini, que a presidiu;
Roberto Amaral (PSDB),
Marcos Helênio, Sebastião
Navarro Vieira, José Braga e
Antônio Roberto (PSDB).

Defesa do Consumidor

Fixação de preços de produtos
A Comissão de Defesa

do Consumidor, presidida
pelo deputado Geraldo
Nascimento (PT), aprovou
ontem parecer favorável,
para 2° turno, do relator
Antônio Andrade (PMDB),
ao PL n° 1.336/97, do depu-
tado José Militão (PSDB),

que dispõe sobre a
obrigatoriedade da fixação
de preços em produtos
comercializados no varejo.
Foi aprovado também pa-
recer de 2° turno, do mes-
mo relator, favorável ao
PL n° 1.547/97, do gover-
nador do Estado, que es-

tabelece condições para o
transporte e a comer-
cialização, no Estado, de
carne e de produto de ori-
gem animal e seus deriva-
dos. Participaram também
da reunião os deputados
Ambrósio Pinto (PTB) e
José Militão.

Educação, Cultura,Ciência e Tecnologia

Aprovado parecer a primeiros
socorros em escolas públicas

A Comissão de Educa-
ção, Cultura, Ciência e
Tecnologia aprovou ontem
parecer favorável de 2° tur-
no ao PL 1.145/97, do de-
putado Wilson Pires (PFL).
O projeto inclui a disciplina
primeiros socorros no cur-
rículo do ensino médio. O
relator foi o deputado Sebas-

tião Navarro Vieira (PFL).
Para o relator do proje-

to, antes da criação da dis-
ciplina, os primeiros socor-
ros deverão ser tratados
como uma atividade
extracurricular e ministrado
por profissional qualificado.
"Os primeiros socorros re-
presentam um instrumento

para os estudantes enfren-
tarem as diversas situações
de emergência do dia-a-
dia", afirmou.
Presenças - Participaram da
reunião os deputados José
Henrique (PMDB), que a
presidiu; Marco Regis (PPS)
e Sebastião Navarro Vieira
(PFL).


