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Ciclo de Debates avalia importância
histórica da Revolução de 30

Marcelo Metzker
Assembléia trabalha 

paro consolidar
legislação estadual

(Páginas 9 e 10)

CPI do Fundef ouve
secretários

municipais de
educação (Páginas 11

e12)

A importância histórica
da Revolução de 1930 foi
analisada no Ciclo de deba-
tes "70 Anos da Revolução
de 30", promovido pela As-
sembléia Legislativa na últi-
ma quinta-feira. Para o pre-
sidente da Assembléia, de-
putado Anderson Adauto
(PMDB), a Revolução de 30
pode ser entendida como
uma resposta nacionalista à
primeira grande globalização
econômica e cultural dos
anos 20, e "foi o mais impor-
tante momento da vida repu-
blicana brasileira, quando as
oligarquias rurais de São Pau-
lo perderam a hegemonia do
poder nacional, e os interes-
ses urbanos, representados
pelo empresariado industri-
al e pelas classes médias, as-
sumiram a direção da vida
republicana".

Na opinião do senador
Pedro Simon (PMDB/RS),

Políticas, pesquisadores, historiadores, miltores, estudantes e descendentes
de revolucionários participaram do Ciclo de Debates

Presidente do TCE
presta

esdarecimentos à
CPI das Licitações

(Página 7)

CPI do Narcotráfico
toma novos

depoimentos e faz
acareação (Páginas

13e14)

Projeto Alvorada
Á Assembléia promove

hoje, às 8h30, no
Plenário, o Ciclo de

Debates Winas Gerais
e o Projeto Alvorada". A
abertura será feita pelo

presidente Anderson
Adauto (PMDB). A
expositora será a

secretária de Estado de
Assistência Social do

governo federal e
coordenadora nacional

do Projeto Alvorada,
Wanda Engel Aduan.

Após o exposição,
haverá debates, às 10

horas, sendok	 coordenador o
deputado Márcio

Kangussu (PPS)

um dos expositores, "a Re-
volução de 30 foi o grande
marco da história do País".já  cineasta Sylvio Back des-
tacou papel de Luiz Carlos
Prestes no movimento. Tam-
bém participaram dos deba-
tes, entre outros, os deputa-
dos Sávio Souza Cruz (PSB)
e Luiz Tadeu Leite (PMDB),
o diretor do Instituto de Ci-
ências Políticas e Relações In-

Arquivo de Sylvio Back

Movimento de 1930 foi um marco na história do Brasil

ternacionais da Universida-
de de Brasília, Vamireh
Chacon, e o professor de So-
ciologia da UFMG, Otávio
Dulci, para quem o período
pós-revolucionário foi mar-
cado pelo fortalecimento da
cidadania e das conquistas
sociais trabalhistas e
previdenciárias, além da
desestatização da economia.
(Páginas 5 e 6)

Presidente promulga
Emenda à Constituição

O presidente Anderson
Adauto (PMDB) promulga hoje
a Emenda à Constituição que
dispensa a exigência de alvará
ou licenciamento para o funci-
onamento de templos religio-
sos e proíbe a limitação de lo-
calização para sua instalação
em Minas. A emenda é resulta-
do da Proposta de Emenda à
Constituição 3/99, do deputa-
do João Paulo (PSD).

A solenidade acontecerá
no Espaço Político Cultural
"Gustavo Capanema", às 20
horas.
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comissão debate segurança em Mutum
çf13Omin
• Comissão Especial instalado paro emitir parecer sobre

PEC 45/2000 (Plena rinho 1)
• CPI do Narcotráfico (Auditório)

i  horas
• Comissão de Defeso do Consumidor (Plenarinho IV)
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

(PlenaflnhO II)
• Comissão de Fiscalização Financeiro e Orçamentária

(Plenarinho III)
ii horas
• Comissão de Saúde (Plenarinho 1)
13 horas
• Comissão de Direitos Humanos (Mutum) - debater os

condições de segurança pública no comarca de Mutum.
São convidados o secretário de Estado da Segurança
Pública, Mouro Ribeiro Lopes; o secretário-adjunto de
Justiça e Direitos Humanos, José Francisco da Silva;
Carlos Salvador Carvalho de Mesquita, juiz de Direito
da Comarca de Mutum; Sérgio Rodrigues de Faria,
promotor de Justiçada Comarca de Mutum; Antônio
Aurélio Santos e Luiz Carlos Sasdeli, promotores de
Justiça de Direitos Humanos; padre Silos de Paula
Barros, da paróquia de Mutum; o delegado de Polícia
daquela cidade, Getúlio Vargas de Lacerda; o delega-

9h3Omin
Comissão de Direitos Humanos (Auditório) - debatera
implementação da Lei 13.187/99, que determina o paga-
mento de indenização às vítimas de torturas praticadas por
agente do Estado. São convidados: a secretária de Estado
de Direitos Humanos, Angelo Maria Prata Pace Silva de
Assis; Antônio Aurélio dos Santos, da Promotoria de Defe-
sa do Cidadão; Fernando Golvão, conselheiro do Conse-
lho Estadual de Direitos Humanos; Mateus Afonso Madeiros,
da Coordenadoria de Direitos Humanos e Cidadania; He-
loisa Amélia Greco, do Movimento Tortura Nunca Mais;
Meire Lúcia da Assunção, da Pastoral Carcerária Católica;
e Maria do Rosário Caiafa Faria, ouvidora de Polícia do
Estado

lO horas
Coniissãode Polftica Agropecuária eAgroindustrial (Pienannho
IV) -discutir o Projeto JaÍba, com ênfase ao Relatório do Banco
Mundial sobre a avaliação do referido projeto. São convida-
dos: o coordenador do Centro de Agricultura Alternativa -
CM Norte de Minas, Carlos Daytell; a superintendente exe-
Ojtiva da Anida, Maria Dolce Ricas;o presidente da Fetoemg,
Vilson Luiz da Silva;o diretora de Política Agraria da Fefoemg,
Maria Antônio Costa Nogueira; o diretor de Política Agrícola,
Juroci Moreira Souto; o presidente do Sindicato dos Trabalha-
dores Rurais de Jaíba e Pequeno lmgante,Aldemar Novais;
"Dezinho", integrante do Conselho Fiscal do Distrito de Ini-
gação do Jaíba e Pequeno Irrigante; e losé deVarzelândia",
Integrante do Conselho de Administração do Distrito de Ini-
gOção doJaíba e Pequeno Inigante

• Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
(Plenarinho 1)

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho III)
• CPI do Fundo Somma (Plenarinho II)
14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
14h3Omjn
• Comissão de Redação (Plenarinho 1)

do de Manhuaçu, Osman Canela; e o comandante da
Polícia Militar de Monhuaçu, tenente-coronel José Carlos
de Souza

1
Mouro Lopes, secretário

• de Segurança Público
14 horas

Reunião Ordinária (Plenário)
l4h3Omin
• Comissão do Trabalho, da Previdência edo Ação Social

(Auditório)
15 horas
• Comissão do Turismo, Indústria e Comércio (Plenarinho 1)
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

(Plenarinho III)
1 Sh3Omin
• Comissão Especial instalada para emitir parecer sobre a

PEC 19/99 (Plenarinho 1)
lóh3Omin

CPI do Narcotráfico (Plenarinho IV)

15 horas
• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

(Plenarinho III) - debater o P1 943/2000, do deputado
Fábio Avelar, que estabelece diretrizes para o política de
saneamento básico em Regiões Metropolitanas. São con-
vidados o prefeito de Belo Horizonte, Célio de Castro; a
procuradora-geral do Estado, Wdsobel Derzi;o procurador-
geral do município de Belo Horizonte, Marco Antônio de
Rezende Teixeiro; e o presidente da Copasa, Marcelo
Siqueira

:
Célio de Castro, prefeito de
Belo Horizonte

• CPI da Saúde (Plenarinho IV) - são depoentes Paulo Voz
Alkmin, assessor jurídico da Funed, e Flávio Lúcio da
Cruz Gama, representante da Importadora e Exportadora
Lubel Ltda

• Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
(Auditório) - discutira Área de Proteção Ambiental
Fernão Dias. São convidados: Antônio Pereira da Sil-
vo, conselheiro da Agricultura da APA Fernão Dias; e
representantes da Seapa, do IEF, do Igom, da Semad e
do Ibamo

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
(Plenarinho II)

lSh3Omin
• CPI da Rodoviária (Plenarinho 1)
l6h3Omin
• Comissão Especial das Taxas (Plenarinho III)

ACONTECE
NA SEMANA

Essa programação
poderá sofrer alterações

no decorrer da semana

Quarta-feira
(13/12/2000)

Saneamento em regiões metropolitanas em debate



Audiência analisa cafeicultura do Sul de Minas
9h30min

Comissão de Política Agropecuária e Agroindusfriai (Ouro

Quinta-feira	 Fino) - discutir, em audiência pública, a situação do cafei-
cultura do Sul de Minas. São convidados: o ministro do(14/1212000) Esporte e Turismo, deputado federal Carlos Meiles; o
secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento, Raul Belém; o presidente da Epamig, Márcia
Amoral; o diretor-geral do Ima, Célio Gomes Floriani; o
presidente da Unicoop de Três Pontas e presidente do
CNC, Gilson José Ximenes de Abreu; o presidente da
Cooperativa da Região de Varginha, Osvaldo Henrique
Paiva Ribeiro; o presidente da ASSUL, Angelo Hairam; e
presidentes de sindicatos rurais, de associações e de co-
operativas das diversas regiões do Estado

Carlos Mel/es, ministro de
Turismo

10 horas
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho li)
• CPI do Fundef (Plenarinho IV)
• Comissão Especial do BNDES (Plenarinho 1) ouvir ose

tário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral
Mauro Santos, a fim de obter esclarecimentos sobre o
plano de ação para implantação do programa Cej -
recursos de desestatização da Companhia Vale do pia
Doce

lOh3Omin
• CPI das Licitações (Plenarinho IV) -são depoentes dire-

tor-geral do Tribunal de Contas, José Geraldo de Cor
lho; a diretora de Análise Formol de Contas do órgão
Norma Sueli de Oliveira; o diretor de Auditoria Externa'
Marconi Augusto Femandes de Castro Braga; e o diret
de Informática, José Tanajura Carvalho

11 heras
• Comissão Especial do Ipem (Plenarinho III)
14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
15 horas
• CPI do Narcotráfico (Plenarinho IV)

Martins Miranda Chaves e
não contra Décio Fulgêncio,
que é o advogado do procu-
rador.

A foto publicada na pági-
na 8 da edição de quarta-fei-
ra (6) do Assembléia Informa
refere-se à reunião especial

em homenagem ao Grupo
Holdercim Brasil S.A., e não
à reunião especial em come-
moração dos 50 anos da Le-
gião da Boa Vontade. A foto
correspondente à matéria so-
bre a LBV está publicada
abaixo.

O superintendente de promoção social da LBV Antônio Paulo
Espeleta; o representante da LBV Pedro de Paiva; o deputado
Dalmo Ribeiro Silvo (PSD); o representante do 2 Batalhão do

Corpo de Bombeiros de Contagem, sargento Daniel Ferreiro Silvo;
e o deputado Doutor Viona (PDT)
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Assembléia Legislativa debate os
70 anos da Revolução de 30 Marcelo

J.1 1 11

Ciclo de Debates

Políticos, pesquisadores,
historiadores, militares, estu-
dantes e descendentes de re-
volucionários participaram
na manhã da última quinta-
feira do Ciclo de Debates "70
Anos da Revolução de 30",
promovido pela Assembléia
Legislativa. Episódios rele-
vantes do conflito e a influ-
ência política no pós-revolu-
ção foram expostos pelo pre-
sidente da Assembléia, depu-
tado Anderson Adauto
(PMDB), para quem "a Revo-
lução de 30 foi o mais impor-
tante momento da vida repu-
blicana brasileira, quando as
oligarquias rurais de São Pau-

lo perderam a hegemonia do
poder nacional, e os interes-
ses urbanos, representados
pelo empresariado industrial
e pelas classes médias, assu-
miram a direção da vida re-
publicana".

Anderson Adauto deta-
lhou o conflito, que teve
como causa decisiva o rom-
pimento de um compromis-
so entre São Paulo e Minas
Gerais, conhecido como
"Convênio de Taubaté", vi-
gente desde 1907 e estabele-
cido pelas oligarquias rurais
e políticas dos dois estados,
com o propósito de defender
o preço de seus produtos

do acordo
e São Paulo

datura do gaúcho Getúlio
Vargas, por indicação do pre-
sidente de Minas Gerais, An-
tônio Carlos Ribeiro de
Andrada. Vargas venceu as
eleições presidenciais, a des-
peito da falta de garantias do
pleito nos estados aliados do
presidente da República.

Para Anderson Adauto,
a Revolução de 30 "pode ser
entendida como uma res-
posta nacionalista à primei-
ra grande globalização eco-
nômica e cultural dos anos
vinte". No seu entender, a
Aliança Liberal era, assim,
um movimento nacionalista
em cujo programa consta-
vam o desenvolvimento
econômico e a justiça soci-
al, além da democratização
da vida política no Brasil, o
fortalecimento do espírito
nacionalista e a reação con-
tra a internacionalização da
economia.

c
básicos, o leite e o café, acor-
do esse que previa também
a tutela política do País a ser
exercida pelos dois estados
mais importantes, decidindo
quem exerceria a Presidência
da República.

O início da
Era Vargas
Em mensagem à As-

sembléia Nacional Consti-
tuinte, em 15 de novem-
bro de 1933, o então pre-
sidente da República Ge-
túlio Vargas apontou,
como fundamental para o
Brasil, o cumprimento de
duas tendências da tradi-
ção política de então: a fe-
deração e a representação
popular. O presidente da
Assembléia frisou que
Vargas manteve a ordem,
cultuou o direito e elevou
a justiça social, além de
purificar o ambiente mo-
ral da pátria. "Ele reduziu
os compromissos do Te-
souro Nacional; conser-
vou baixo o custo de vida;
melhorou as condições das
classes menos abastadas;
instituiu o voto secreto e
a representação proporci-
onal; estabeleceu o voto
feminino, entre outras re-
alizações, tidas como
grandes conquistas do
trabalhador", disse.

Sexta-feira
(15/1212000)

t: 1i

Errata

9 horas
Reunião de Debates (Plenário)

Errata
Na edição de quinta-feira

(7), na página 3, ao contrário
do que foi publicado, Eduar-
do Decat de Moura entrou
com ação pelos crimes de ca-
lúnia e difamação qualifica-
das contra o procurador de
Justiça Francisco Márcio

10 horas
• Solenidade de entrega da Medalha Comemorativo dos

500 anos do Brasil edo Medalha da Ordem do Mérito
Legislativo (Hall das Bandeiras)

Rompimento
entre Minas

Pelo acordo, o presidente
de Minas Gerais (nome dado
ao governador do Estado, à
época), Antônio Carlos Ribei-
ro de Andrada, teria a pala-
vra mais forte na escolha do
candidato a ser eleito e
empossado em 1930. O então
presidente da República, Wa-
shington Luiz, traiu o com-
promisso e decidiu fazer do
governador de São Paulo, Jú-
lio Prestes, o seu candidato à
Presidência da República. Su-
Punham os paulistas, sob o
Comando do presidente Wa-
shington Luiz, que não pre-
cisavam mais da aliança com
OS mineiros, e poderiam ad-
ministrar o Brasil sozinhos.
ISSO conduziu os mineiros,
gaúchos, pernambucanos e
Paraibanos, sob a chefia do
lidei- João Pessoa, a iniciar
entendimentos visando a re-
Sistência ao predomínio
Paulista. Foi lançada a candi-

Ex-senador Ronan Tito,
deputado Sávio Souza Cruz
(PSB), deputado Luiz Tadeu

Leite (PMDB) e senador
Pedra Siman (PMDB/RS), no

mesa do Ciclo de Debates
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Revolução foi marco na história do País
Ciclo de debates
(continuação)

Mesa

Compuseram a
Mesa o presidente
da Assembléia
Legislativa, deputado
Anderson Adauto
(PMDB); o deputado
Sávio Souza Cruz
(PSB), representando
o governador Itamar
Franco; o senador
pelo Rio Grande do
Sul, Pedro Simon;o
deputado Luiz Tadeu
Leite (PMDB),
coordenador dos
debates; os ex-
senadores Ronan Tito
e Alfredo Campos; o
conselheiro do
Tribunal de Contas,
João Bosco Murta
Lages; o diretor do
Instituto de Ciência
Política e Relações
Internacionais da
Universidade de
Brasília, Vamireh
Chacon; o professor
de Sociologia da
UFMG, Otávio Dulci; e
o cineasta e poeta
SyMo Back.

Marcelo Metzker

O cineasta Sylvio Back
destacou papel de Luiz

Carlos Prestes

Outro expositor, o sena-
dor gaúcho Pedro Simon
(PMDB/RS), afirmou em sua
exposição que "a Revolução
de 30 foi o grande marco da
história do País", e que todos
os segmentos do Brasil come-
çaram a existir depois de
1930. "De trinta para cá - dis-
se Simon - o Brasil passou a
ser realmente uma república,
onde o povo exerceu o voto
secreto, alcançou direitos so-
ciais, surgindo daí a autênti-
ca classe trabalhadora, a em-
presa nacional, e o povo bra-

Representando o gover-
nador Itamar Franco na so-
lenidade, o deputado Sávio
Souza Cruz (PSB) disse em
sua exposição que "a Revo-
lução de 30 marca, na visão
de muitos historiadores, o
início do Brasil moderno".
Ele lembrou que o presiden-
te Washington Luiz, tradu-
zindo o pensamento da mai-
oria dos fazendeiros, empre-
sários e políticos da época, as-
segurava que "a questão ope-
rária é uma questão de polí-
cia", referindo-se aos revo-

O coordenador dos deba-
tes, deputado Luiz Tadeu Leite
(PMDB), lembrou episódios
envolvendo as tropas minei-
ras na região de Montes Cla-
ros, "pontilhados de he-
roísmo, como o envolvi-
mento da enfermeira Dona
Tiburtina, que enfrentou as
tropas federais, tornando-se
símbolo da revolta do povo
mineiro contra o Governo Fe-
deral".

O diretor do Instituto de
Ciências Políticas e Relações

sileiro começou a se manifes-
tar politicamente".

Ao finalizar, ele criticou
o governo "heterogêneo" do
presidente Fernando
Henrique Cardoso, com sua
base parlamentar cheia de
siglas partidárias. "Mesmo
assim - concluiu o senador
- o Brasil é viável. Se nos
identificarmos com os pro-
blemas sociais, acabarmos
com a impunidade e a falta
de ética, resolveremos o
problema da fome e do de-
semprego."

1 ucionários. Para Sávio Sou-
za Cruz, hoje a insatisfação
popular, que repudia o mo-
delo econômico e denuncia
desigualdades, é tratada
pelo Governo Federal como
um caso de polícia, haja vis-
ta que a ela veio associar-se
o crescimento da violência.
Para conter essa violência,
não se recomendou, em ní-
vel federal, mais que a com-
pra de revólveres e a cons-
trução de presídios.

Da mesma forma que
àquela época, concluiu Sávio

Internacionais da Universida-
de de Brasília, Vamireh
Chacon, afirmou que a Revo-
lução de 30 foi o único caso de
rebelião da periferia contra o
centro, que obteve êxito. O
cineasta Sylvio Back enfocou
diversos episódios do movi-
mento, destacando a atuação
do gaúcho Luiz Carlos Pres-
tes em sua jornada pelo terri-
tório brasileiro. Para ele, "a
Revolução de 30 armou-se de
uma tal aura de mistificação
que acabou malbaratando as

Marcelo Metzker

C suico Pero S,m0r , PMDB;R5,
foi um dos expositores

Souza Cruz, "anseia-se hoje
pela construção de um proje-
to nacional, capaz de resolver
as questões sociais que nos
flagelam, capaz de dar plena
expressão a nossa cultura, ca-
paz de modernizar os méto-
dos administrativos, refor-
mular as instituições e dar ao
Pais um novo formato políti-
co. E, se àquela época, a Re-
pública Nova não chegou
a ser a República dos sonhos
dos que a sonharam, nada
impede que se volte a sonhá-
Ia agora".

interpretações, malgrados os
depoimentos e a suposta isen
ção de historiadores a seus
audazes personagens e ator,
na equidistância da fama que
cerca as demais insurreições
brasileiras".

O professor de Sociologia
da UFMG, Otávio Dulci, dis-
se que o período pós-
revolu-cionário foi marcado pelo for-
talecimento da cidadania e das
conquistas sociais trabalhistas
e previdenciárias, além da
desestatização da econO11a

O presidente do Tribunal
de Contas, Sylo Costa, falou,
na última quinta-feira, aos
deputados da CPI das Licita-
ções. Ele veio à Comissão no
lugar dos depoentes que se-
riam ouvidos - funcionários
do Tribunal. O presidente
comentou, entre outros as-
suntos, o processo de
informatização do órgão,
abordando o Siac, um siste-
ma cujo principal avanço é ser
dotado de um banco de da-
dos que vai armazenar todas
as informações da adminis-
tração pública de Minas Ge-
rais e que estará funcionan-
do, em sua totalidade, no se-
gundo semestre de 2001. De
acordo com Sylo Costa, o Siac
permitirá, ainda, o cruzamen-
to de dados em todo o Esta-
do, aprimorando a fiscaliza-
ção dos processos licitatórios
e permitindo, inclusive, a apu-
ração dos chamados
"cabeamentos" - quando em-
presas de licitação participam
de processos para, por exem-
plo, a construção de pontes,
escolas e postos de saúde,
com o conhecimento, de an-
temão, dos diferentes preços
e até de quem ganhará as con-
corrências.

Ficou definido, também,
que, na próxima reunião da
CPI, na quinta-feira, às
10h30min, serão colhidos os
depoimentos dos funcionári-
os do órgão que hoje não
compareceram à reunião. São
eles: o diretor-geral do TCE,
José Geraldo de Carvalho; a
diretora de Análise Formal de
Contas, Norma Sueli de Oli-
veira; o diretor de Auditoria
Externa, Marconi Augusto
Fernandes de Castro Braga;
e o diretor de Informática,
José Tanajura Carvalho. O
Presidente Sylo Costa suge-
riu, ainda, o nome da presi-

dente da Comissão de Licita-
ção do Tribunal para falar
sobre licitações de maneira
em geral e sobre a Lei 8.666.
O presidente da CPI, depu-
tado Dalmo Ribeiro Silva
(PSD), e o relator, deputado
Antônio Andrade (PMDB),
lembraram que a Comissão
está na etapa final dos traba-
lhos e que a parceria com o
Tribunal de Contas é benéfi-
ca também para garantir que
os recursos públicos sejam
geridos da melhor forma pos-
sível.

Sylo Costa, presidente do Tribunal de
Contas do Estado

presidente do TCE, Sylo Costa,
fala à CPI das Licitacões	Marcelo Metzker

	 CPI das licitações

Construção de um projeto nacional

Rebelião da periferia para o centro

Tribunal tem Câmara de
Licitações

Sylo Costa informou aos esse critério é utilizado tendc
deputados que há quatro Câ- em vista que há aspectos téc-
maras no Tribunal de Contas, nicos, mas também políticos
entre elas a Câmara dos Mu- envolvidos nessas questões.
nicípios e a de Licitação. Ex- Para exemplificar, comentou
plicou que as Prefeituras fazem que, em 2000 - um ano de elei-
suas prestações de contas e ções -, a média de denúncias
que os assuntos referentes às que chegavam ao Tribunal de
licitações são encaminhados Contas era de 20 a 30 por dia.
para essa Câmara específica. "Quem está na oposição acu-
Costa enfatizou que o poder sa a situação", ilustrou o pre-
competente para efetuar a fis- sidente, acrescentando que o
calização e o controle externo, Tribunal só pode agir median-
no caso das Prefeituras, é o te casos concretos. "E difícil o
Poder Legislativo municipal. órgão detectar, na prestação
Quando existe alguma denún- de contas, alguma irregulari-
cia, o Tribunal de Contas en- dade, se a contabilidade esti-
caminha o caso para a Câma- ver normal", alegou.
ra de Licitações para posteri- Sylo Costa também co-
or apuração. Os pedidos de mentou, durante a reunião,
inspeção ou auditoria devem aspectos da Lei de Responsa-
ser enviados com a subscrição bilidade Fiscal (LRF), que en-
de 1/3 das Câmaras Munici- trou em vigor em 4 de maio
pais. Segundo o presidente, deste ano.
I-1iI.r,jJ

Participaram da reunião os deputados Dalmo Ribeiro
Silva (PSD), que a presidiu; Antônio Andrade (PMDB),
relator; Doutor Viana (PDT), autor do requerimento
solicitando a presença do presidente do Tribunal de
Contas à reunião; Adelmo Carneiro Leão (PT), Paulo Piou
(PFL) e João Leite (PSDB).



Comissão quer esclarecer valores
do Fundo da Vale do Rio Doce

Alair Vieira
Comissão Especial do
BNDES

o

AI INFORMA /segunda-feira - 8	
AI INFORMA /segunda-feira - 9

Assembléia está promovendo a
de todas as leis estaduais

1COMISSõES

Constituição e Justiça	-

Na primeira reunião da
Comissão Especial do
BNDES, realizada na última
quinta-feira, os deputados
ouviram o gerente do Depar-
tamento de Infra-Estrutura e
Desenvolvimento Urbano do
Banco de Desenvolvimento
de Minas Gerais (BDMG),
Robson Napier Borchio, que
compareceu à reunião repre-
sentando o presidente da ins-
tituição, José Pedro Rodri-
gues de Oliveira. A Comissão
foi criada, a requerimento do
deputado Luiz Menezes
(PPS), para, no prazo de 60
dias, desenvolver ações jun-
to ao Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e
Social (BNDES), no sentido
de que seja liberada a verba
decorrente da privatização da
Companhia Vale do Rio Doce
destinada aos municípios sob
influência daquela empresa.

Robson Napier falou so-
bre o Plano de Investimento
para Aplicação de Recursos
do Fundo para Desenvolvi-
mento Regional, corri recursos
provenientes da deses-
tatização da Vale do Rio
Doce. Segundo ele, as nego-
ciações com o BNDES, para
definição dos convênios a se-
rem firmados com as prefei-
turas, vêm sendo desenvolvi-
das desde meado de 1999,
sendo que o Governo do Es-
tado criou uma comissão para
tratar do assunto. Foi elabo-
rado um projeto, aprovado
integralmente pelo BNDES,
mas, devido à realização das
eleições municipais deste ano,
a efetivação dos contratos foi
transferida para os novos pre-
feitos eleitos. A expectativa
do gerente do BDMG é de
que os contratos sejam assi-
nados em janeiro de 2001 e de
que, até março, os investimen-

tos comecem a ser
implementados. São investi-
mentos em obras de sanea-
mento - tratamento de água
e implantação de rede de co-
leta de esgoto - e nas áreas
de saúde e educação. No to-
tal, 183 localidades foram con-
sideradas dentro da área de
influência da CVRD para se-
rem alvo da execução dos pro-
jetos.
Definição - Durante a reu-
nião, os deputados conside-
raram que é necessário que
o Governo do Estado, por
intermédio da Secretaria de
Planejamento e Coordena-
ção Geral (Seplan), defina,
junto ao BNDES, quais pro-
jetos serão realmente efeti-
vados, uma vez que não se
pode criar expectativa de
realização de obras que não
serão concretizadas. Os par-
lamentares também questi-
onaram o montante de R$ 54

A Comissão aprovou re-
querimento apresentado pelo
relator, deputado José
Henrique (PMDB), propondo
que os deputados que inte-
gram a Comissão Especial do
BNDES visitem a sede da ins-
tituição, em busca de esclare-
cimentos sobre o valor exato
dos recursos que compõem o
Fundo para Desenvolvimen-

L	__

Robson Nopier Borchio, do BDMG

milhões previstos para o
programa, uma vez que, à
época da privatização da
Vale do Rio Doce, chegou-
se a falar em investimentos
da ordem de R$ 90 milhões.
O deputado Luiz Menezes
também se queixou do gran-
de número de municípios a
serem beneficiados, o que
pulverizaria os recursos em
detrimento de municípios
como Itabira, berço da em-
presa.

to Regional, destinado a in-
vestimentos em municípios
da área de influência da Com-
panhia Vale do Rio Doce.
Outro requerimento aprova-
do, também do relator, pro-
põe que o secretário de Esta-
do de Planejamento e Coor-
denação Geral, Mauro San-
tos, seja convidado a prestar
esclarecimentos à Comissão.

consolidação
Sistematizar e consolidar

as leis estaduais é a tarefa do
po de trabalho formado

por servidores da Assembléia
Legislativa e coordenado pelo
deputado Eduardo Brandão
(PMDB). Para falar do traba-
lho desenvolvido até o mo-
mento, e dos próximos pas-
sos, a Comissão de Constitui-
ção e Justiça ouviu, na última
quinta-feira, o depoimento do
deputado e dos servidores
que compõem o grupo - o
diretor Legislativo, Eduardo
Vieira Moreira; o responsável
pela Área de Consultoria
Temática, Sabino José Fleury
Fortes; os consultores Ga-
briela Horta Mourão, Mar-
cílio França Castro e Antônio
José Calhau Rezende; o pro-
curador José Edgar Penna

Envolvimento

O responsável pela Área de
Consultoria Temática ressal-
tou que, assim como ocorreu
no âmbito federal com a Lei
Complementar 95/98, é pre-
ciso criar uma regra que dis-
cipline a elaboração e consoli-
dação das leis. Na Assembléia,
está tramitando o Projeto de
Lei (PL) 53/99, que dispõe
sobre a elaboração, a altera-
ção e a consolidação das leis
no Estado. Outro ponto fun-
damental é o envolvimento
político dos demais Poderes
do Estado, além do Tribunal
de Contas e do Ministério Pú-
blico, para que haja amplo en-
tendimento sobre a consolida-
ção das leis. "E um trabalho de
fôlego, que depende não só da
questão técnica, mas funda-
mentalmente da política", res-
saltou o diretor Legislativo,
Eduardo Moreira.

Por isso, foi apresentado
pelo deputado Eduardo

Amorim Pereira e o servidor
da Escola do Legislativo,
Patrus Ananias de Souza. Um
grupo de sete estagiários, co-
ordenado pelo servidor
Pedro Aurélio Conde Baeta,
dá suporte ao trabalho.

O deputado Eduardo
Brandão ressaltou que a per-
cepção do acúmulo e
superposição de matérias,
que dificultam o atendimen-
to e aplicação das leis, foi o
motivo principal da formação
do grupo de trabalho. Iden-
tificou-se, portanto, a neces-
sidade de um amplo reexame,
promovendo-se, se for o caso,
a revogação expressa das leis
que podem ser consideradas
desnecessárias. O deputado
Brandão contou que foi des-
coberta até mesmo uma lei

dos Três

Brandão (PMDB), e aprovado
pela Comissão, requerimento
solicitando que o presidente
da Assembléia informe ao go-
vernador e ao presidente do
Tribunal de Justiça sobre os
trabalhos do grupo, para que
eles tomem conhecimento e
possam indicar técnicos para
colaborar com a tarefa que
vem sendo executada. O re-
querimento tem como objeti-
vo formalizar os contatos que
já foram feitos com o Tribunal
e com o secretário de Estado
da Casa Civil, Henrique
Hargreaves.
Fórum - Outra sugestão apre-
sentada pelo grupo foi forma-
lizada em requerimento do
deputado Agostinho Silveira
(PL) e aprovada pela Comis-
são. A proposta é que a As-
sembléia realize, no ano de
2001, um Fórum Técnico para
discutir a elaboração e a con-
solidação legislativa.

O trabalho de sistematização do
legislação mineiro é coordenado pelo
deputado Eduardo Brandão (PMDB)

que não existe - a Lei 10.481,
que deveria ter sido sancio-
nada em julho de 1991. Tra-
ta-se de um lapso do Execu-
tivo, uma vez que as propo-
sições de lei encaminhadas ao
Executivo seguem rigorosa-
mente a ordem de numera-
ção.

Estado tem 14 mil
leis em vigor

O grupo identificou que
Minas Gerais tem 13 a 14 mil
leis em vigor. Separando-se
as normas sobre utilidade
pública, doação de imóveis e
abertura de crédito suplemen-
tar, que são essencialmente
atos administrativos, restam
2 a 3 mil leis, o que ainda é
um número muito alto. So-
mente de utilidade pública,
foram identificadas 5,5 mil
leis. Segundo Sabino Fleury,
uma primeira ação possível é
verificar se essas entidades
ainda existem e cobrar do
Executivo se as doações de
imóveis previstas - que vêm
desde 1947 - foram efetiva-
das. O grupo examinou tam-
bém todas as leis de abertura
de crédito para verificar se há
algum assunto estranho ao
tema e se, portanto, podem
ser revogadas com segurança.

Requerimentos aprovados

Compareceram à reunião os deputados Ivo José (PT),
que a presidiu, José Henrique (PMDB) - relator da
Comissão Especial, Luiz Menezes (PPS) - autor do
requerimento que deu origem à Comissão, e SebaSfiaO
Costa (PFL), além de Robson Napier Borchio, gerente
do Departamento de Infra-Estrutura e Desenvolvimento
Urbano do BDMG, e Alexandre José Pinheiro Neto,
engenheiro do mesmo departamento do BDMG.

Poderes é fundamental



Alair Vieira

Servidores da Assembléia que integram o grupo de trabalho de sistemotizaç
e consolidação dos leis
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	Constituição e Justiça
(continuação)
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Constituição e Justiça
(continuação)

Em 1998 foi criada uma
comissão, constituída pelos
deputados Sebastião Navarro
Vieira (PFL) e Wanderley
Ávila (PPS), com o suporte
técnico de servidores da As-
sembléia. Esse grupo produ-
ziu um amplo exame da legis-
lação estadual sobre Meio
Ambiente. Foi feito um estu-
do da vigência ou não de
cada uma das leis e produzi-
do um documento com o tex-
to legal, uma conclusão sin-
tética da vigência ou não da
lei, referências ao dispositi-
vo modificador e um pare-
cer. Para o procurador José
Edgard Penna Amorim, o
grande mérito do trabalho
foi mostrar que a consolida-
ção é viável, por mais difícil
e complexo que seja o traba-
lho, desde que haja vontade
política e as condições de tra-
balho.

O grupo de trabalho - co-
ordenado pelo deputado
Eduardo Brandão (PMDB), a
partir da 14' Legislatura - fez

O deputado Paulo Piau
(PFL) sugeriu trazer à discus-
são a questão das leis que não
são cumpridas e cobrar isso
do Executivo. Para ele, isso é
desmoralizante e desmo-
tivante. O deputado Adelmo
Carneiro Leão (PT) disse que
a consolidação é necessária,
mas é preciso avançar. Ele
ressaltou que as leis que de-
claram entidades de utilida-
de pública representam gas-
tos de tempo e dinheiro, e
sugeriu que a Assembléia
analise uma lei, com critéri-
os pré-estabelecidos para a
declaração de utilidade, que
passaria a se dar por ato ad-
ministrativo do Executivo.
O deputado defendeu que a

um levantamento preliminar
que identificou 13.331 leis nu-
meradas em Minas Gerais, de
1947 até 18 de outubro de
1999. Dessas, 1.052 estão ex-
pressamente revogadas. Ou-
tras abrangem temas especí-
ficos que podem ser agrupa-
dos em: utilidade pública,
4.660; denominação de pró-
prios públicos, 2.426; doação
e aquisição de imóveis, 896;
benefício pessoal ou pensão
especial, 151 e abertura de
crédito especial, 765. Outros

utilidade pública deve ser
caracterizada pelo trabalho
diário da entidade, e não
por lei.

Para o presidente da Co-
missão de Constituição e Jus-
tiça, deputado Ermano Batis-
ta (PSDB), a Assembléia pode

temas são abordados em
2.931 leis.

Em seguida, o grupo fez
um exame de todas as leis com
o objetivo de identificar os te-
mas recorrentes na legislação;
agrupar as leis de acordo com
o temas recorrentes e com o
ano e a legislatura correspon-
dentes; identificar as leis que
devem ser analisadas com
maior cuidado, pela sua com-
plexidade; e obter uma visão
geral do ordenamento jurídi-
co estadual (leis ordinárias).

continuar analisando as decla-
rações, desde que seja com
responsabilidade. Já o depu-
tado Agostinho Silveira (PO,
lembrou que pelo menos a
metade das entidades existe
apenas de direito, mas não de
fato.

A Comissão de Constitui-
ção e Justiça da Assembléia
Legislativa aprovou, na últi-
ina quinta-feira, parecer pela
constitucionalidade do Proje-
to de Lei (PL) 1.273/2000, do
deputado Dalmo Ribeiro Sil-
va (PSD), que inclui um repre-
sentante da Policia Militar no
grupo coordenador do Fun-
do Estadual de Prevenção,
Fiscalização e Repressão de
Entorpecentes (Funpren),
substitui o representante do
Bemge por um do BDMG e
estabelece a instituição como
agente financeiro do Fundo
(altera dispositivos da Lei
12.462/97). O relator foi o
deputado Agostinho Silveira
(PL). O PL 1.273/2000 será
apreciado pela Comissão de
Direitos Humanos, em 10 tur-
no, antes de seguir para dis-
cussão e votação do Plenário.

A CPI do Fundef ouviu, na
última quinta-feira, os secre-
tários municipais de Educa-
ção e presidentes dos Conse-
lhos Municipais do Fundef de
Chácara, Guaranésia e
Urucuia. A Comissão apura
denúncias de má utilização e
desvios das verbas do Fun-
do de Manutenção e Desen-
volvimento do Ensino Funda-
mental e Valorização do Ma-
gistério, em municípios mi-
neiros. Segundo a secretária
municipal de Educação de
Chácara, Maria Elizabeth
Peroti de Oliveira, desde a
criação do Fundo, a cidade
Possui um Conselho para ad-
ministrar sua aplicação, sen-
do composto por represen-
tantes dos professores e dos
pais e alunos das escolas.

O relator, deputado Antô-
nio Carlos Andrada (PSDB),

Também foi aprovado pa-
recer pela constitucionalidade
do PL 1.276/2000, do depu-
tado Alencar da Silveira
Júnior (PDT), que toma obri-
gatória a afixação de placas de
sinalização informando a pre-
sença de "pardais", a partir
de 200 metros de distância. O
projeto teve como relator o
deputado Eduardo Brandão
(PMDB) e será encaminhado
à Comissão de Transportes,
Comunicação e Obras Públi-
cas para receber parecer de 1°
turno, antes de ir a Plenário.

Foi retirado de pauta, a
requerimento do deputado
Agostinho Silveira (PL), o PL
1.263/2000, do deputado

ressaltou a necessidade de um
plano de cargos e salários, o
que é previsto na Constituição
e no Estatuto do Fundef. O
Conselho, informou a secretá-
ria, conta com o plano de car-
reira de cargos e salários, ela-
borado pela Universidade Fe-
deral de Juiz de Fora. "O pla-
no foi elaborado de acordo
com os recursos federais que
são repassados, dessa forma
não adianta aumentarmos os
salários de profissionais com
especialização, se a verba não
é suficiente", explicou.

A presidente do Conselho
Municipal do Fundef de Chá-
cara, Lúcia Helena Félix
Pacheco, ressaltou que a co-
munidade não é bem infor-
mada sobre a atuação do Fun-
do e que falta especialização
e informação para os repre-
sentantes. Segundo ela, o Fun-

Deputado Alencar da Silveira Júnior
(PDT), autor do PL 1.27612000

Dimas Rodrigues (PMDB),
que assegura aos professores
da rede pública estadual a
gratuidade para o ingresso
em espetáculos culturais do
Estado de Minas Gerais.

do é um exemplo na área de
educação, mas "é uma pena
alguns municípios utilizarem
com má fé esses recursos". O
Conselho Municipal do
Fundef de Chácara foi consi-
derado pela CPI como um
padrão a ser seguido pelos
demais municípios, levando
em consideração sua compo-
sição e administração.

Sistematização começou em 1998 FL obriga placas indicando "pardais"

Muitas leis não são cumpridas

It3f1itJ
Participaram da reunião os deputados Ermano Batista
(PSDB) - presidente; Eduardo Brandão (PMDB); Adelmo
Carneiro Leão (P1); Agostinho Silveira (PL) e Paulo Piou
(PFL). Participaram, ainda, o diretor Legislativo, Eduardo
Vieira Moreira; o responsável pelo Área de Consultaria
Temática, Sabino José Fleury Fortes; os consultores
Gabriela Horta Mourão, Marcílio França Castro e
Antônio José Calhou Rezende; e o procurador Jose
Edgar Penna Amorim Pereira.

Participaram da reunião os deputados Ermano Batista
(PSDB) - presidente; Adelmo Carneiro Leão (P1); Eduardo
Brandão (PMDB); Paulo Piau (PFL) e Agostinho Silveira (PL).

Comissão ouve secretários e presidentes
de Conselhos Municipais do Fundef

CPI do Fundef

Marcelo Metzker

Deputados do CPI do
Fundef, no reunião do

último quinto-feira



CPI dá voz de prisão a testemunha
que se negou a prestar informações

Rodrigo Dias
CPI do Narcotráfico

4 José Carlos Belilo foi preso
depois de depor em reunião do
CPI, onde foi acareado com o
ex-assessor Edilberto José do
Silva (ao fundo)
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'IW4-_ Municípios são denunciados à CPI
CPI do Fundef	 Vários municípios minei-
(continuação) ros foram denunciados à CPI

e estão sendo investigados
pela Subcomissão Especial
para Análise de Irregularida-
des do Fundef da Câmara dos
Deputados, que já recebeu
denúncias de cerca de 300
municípios brasileiros. O se-
cretário de Educação e presi-
dente do Conselho do Fundef
de Guaranésia, Antônio da

A CPI também recebeu
denúncias de professores da
rede pública de Urucuia. Eles
alegam que não receberam a
gratificação, de 60% do valor
do salário, destinada aos pro-
fessores que fazem curso su-
perior e que foi aprovada pela
Câmara Municipal. Segundo
o relator da CPI, a secretária
de Educação teria concedido
aumento de salário, mas com
desconto no contra cheque,
para o pagamento da faculda-
de. "A prática é ilegal, já que
a Câmara aprovou a gratifi-
cação e não poderia fazer o
desconto nos salários", disse
Antônio Carlos Andrada. O
parlamentar informou que o
município está usando a jus-
tificativa de aumento e o des-
conto para pagamento de fa-
culdade para não conceder a
gratificação aos professores.

A secretária de Educação
e presidente do Conselho do

Durante a reunião, foram
aprovados os seguintes re-
querimentos:

Presenças

Participaram da reunião os deputados Cristiano
Canêdo (PTB) - presidente; Antônio Carlos Andrada
(PSDB); José Milton (PL) e Márcio Cunha (PMDB).

Silva Laudade, foi questiona-
do pelo relator da CPI, depu-
tado Antônio Carlos
Andrada (PSDB), sobre su-
postas irregularidades na
compra de ônibus, com recur-
sos do Fundo. Os ônibus, se-
gundo denúncias encaminha-
das à CPI, foram adquiridos
com verba do Fundef e não
estariam sendo utilizados no
transporte dos alunos.

Fundef de Urucuia, Maria
Magdalena de Fátima
Esteves dos Anjos, declarou
conhecer o direito dos profes-
sores à gratificação, mas dis-
se que a área administrativa
da Prefeitura é responsável
pelo desconto. Segundo ela,
foi solicitada aos professores
a autorização para descontar
o valor da faculdade do con-
tra cheque. O relator alegou
que nas denúncias consta que
os professores foram obriga-
dos a assinar a autorização.

Questionada sobre a remu-
neração dos professores, Ma-
ria Magdalena dos Anjos dis-
se que o salário bruto de um
professor do ensino funda-
mental é de R$ 230, e que no
final do ano é feito um rateio
dos recursos do Fundef. O de-
putado Cristiano Canêdo
(PTB) sugeriu, ao invés do ra-
teio, um aumento dos salários
ao longo do ano. E questionou

• do deputado Antônio
Carlos Andrada (PSDB), para
que sejam convocados para
explicar a utilização de recur-
sos do Fundef o prefeito de
Urucuia e assessoria técnica,
e representante dos professo-
res da rede municipal que
apresentaram denúncia à CPI;

• do deputado Antônio
Carlos Andrada, solicitando
prorrogação do prazo de fun-

Segundo Laudade, as de-
núncias não são verdadeiras
e os ônibus foram adquiridos
obedecendo convênio da Pre-
feitura com o Estado, e não
verba do Fundef. O transpor-
te público e gratuito, infor-
mou ele, é oferecido aos alu-
nos das escolas municipais e
estaduais da cidade do ensi-
no fundamental, conforme
prevê a legislação do Fundo

O relatar do CPI é o deputado
Antônio Carlos Androdo (PSDB)

se o Conselho de Urucuia pos-
suía um plano de cargos e sa-
lários. A presidente disse ter
se reunido com demais mem-
bros do Conselho para tratar
do aumento salarial no início
do ano, mas os representantes
rejeitaram, alegando que a ver-
ba destinada não possibilitava
o aumento. Ela explicou que O

Conselho não conta com o pla-
no de cargos e salários, devi-
do à recente municipalização
do ensino em Urucuia.

cionamento da Comissão por
mais 60 dias;

o do deputado José MiltOfl
(PL), solicitando à Prefeitura
de Guaranésia o envio de do-
cumentação referente à aqui-
sição de ônibus munidp uti-
lizados no transporte de estu-
dantes, bem como a cópia do
recurso de defesa contra de-
núncias apresentadas por pro-
fessores municipais.

O presidente da CPI do
Narcotráfico, deputado Mar-
celo Gonçalves (PDT), deu
voz de prisão ao balconista
José Carlos Belilo, na noite da
última quinta-feira, depois de
mais de seis horas de depoi-
mentos, em razão de ter ele
se negado a fornecer à CPI
informações que afirmava ter.
Gonçalves disse que deu vá-
rias oportunidades, inclusive
era reunião secreta, à teste-
munha de dizer o nome da
pessoa que digitou documen-
to, registrado em cartório,
em que Belilo afirmava ter
feito uso de cocaína em com-
panhia do deputado Rogério
Correia (PT). A Polícia Mili-
tar foi acionada para encami-
nhar a testemunha à delega-
cia de Polícia.

Na mesma reunião da CPI
também prestaram depoi-
mento o ex-assessor do gabi-
nete do deputado Rogério
Correia (PT), Edilberto José
da Silva, e a mulher de José
Carlos Beilo, Simone Sheila
dos Santos. Edilberto falou
sobre a fita apresentada em
redes de TV em que ele usa
cocaína diante dos filhos, e
sobre seu envolvimento com
José Carlos Belio, que gravou
a fita e a entregou à impren-
sa. O ex-assessor negou que
tivesse feito uso de cocaína
Junto com Belilo na presença
do parlamentar. Ele declarou
também que não acredita no
envolvimento do deputado
Com entorpecentes.

Edilberto Silva disse que
conheceu José Carlos Belilo
quando este era balconista
de uma farmácia que manti-
nha convênio com a Câmara
Municipal. Nesta época,

dilberto já trabalhava com
O deputado Rogério Correia,
então vereador. Segundo
ele, desde que veio traba-

lhar na Assembléia, acom-
panhando o deputado, nun-
ca mais viu Belilo, que o
contactou, ultimamente,
para pedir o empenho na
execução de uma obra junto
à Urbel. Edilberto afirmou
que, durante os telefone-
mas, ora para o gabinete, ora

Quanto à gravação,
Edilberto afirmou que quan-
do chegou à casa de Belilo,
para ver a situação do imóvel
e encaminhar o pedido à
Urbel, já havia ali um prato
com a droga. Segundo ele,
seus filhos, inicialmente, esta-
vam fora do local onde chei-
ravam, sendo conduzidos até
lá, por Belio que insistia que
eles estivessem por perto. Ele
reconheceu sua irresponsa-
bilidade e acredita que foi en-
volvido, propositalmente, no
caso. Edilberto contou, ainda,
que quando se despedia, Belilo
lhe deu uma outra porção da
droga para levar para casa,
perguntando, em seguida, se
"o deputado Rogério Correia
cheirava".

Simone Sheila dos Santos,
mulher de José Carlos Belilo,

para seu celular, Belilo lhe
prometia presentes caso a
obra fosse executada. Ele
disse ter cheirado cocaína
com Belilo nas duas vezes
em que a droga lhe foi ofe-
recida, gratuitamente, di-
zendo ser um usuário espo-
rádico, não dependente.

garantiu nunca ter visto antes
o deputado Rogério Correia
(PT), nem seu assessor,
Edilberto. Ela relatou que, em
20 de novembro, ao chegar em
casa, estranhou a presença em
seu quarto de uma televisão e
de um vídeo-cassete que seri-
am, segundo Belilo, de um
amigo. Simone contou que o
companheiro está desempre-
gado há cerca de dois meses e
sempre está "enrolado e sem
dinheiro", principalmente, por
ser dependente de drogas. Ela
garantiu não saber que José
Carlos Belilo era informante
da Polícia e que só ficou sa-
bendo que o material de fil-
magem era dele, quando este
contou que havia comprado
com o dinheiro que havia
recebido em seu acerto de
contas.

Requerimentos aprovados

Professores reivindicam gratificação

Mulher de Belilo não sabia que
ele era informante da Polícia
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Rodrigues diz que fita foi "armação"
José Carlos Belilo, respon-

sável pela gravação da fita e
pela entrega à imprensa, con-
tou que procurou Edilberto
logo que ele saiu da Câmara
para cobrar uma dívida que
ele teria feito na Drogaria
Roel, fato desmentido pela
proprietária da farmácia,
Rosana Machado, em depoi-
mento à Polícia Federal.
Belilo confirmou ser depen-
dente de drogas e disse já tê-
Ias usado, por várias vezes,
na companhia de Edilberto e
do deputado Rogério Cor-
reia. Ele disse que resolveu
gravar a cena em que o asses-
sor cheirava cocaína, para
provar aos policiais civis que
falava a verdade quando de-
nunciou o deputado e seu as-
sessor como usuários da dro-
ga. Planejando o flagrante,
Belilo afirmou ter encomen-
dado, na Praça Sete, de um
desconhecido, um aparelho
de filmagem, que lhe foi en-
tregue semanas depois, pelo
vendedor que se dirigiu à sua
casa. Neste momento, José

A deputada Elaine
Matozinhos (PSB), designada
relatora dos três projetos de
lei (PL) que estavam na pauta
da Comissão de Defesa do
Consumidor, na última quin-
ta-feira, pediu prazo regimen-
tal para emitir seu parecer. Os
projetos são os seguintes: PI,
1.142/2000, de autoria do de-

Carlos entrou em contradição
pois dissera, inicialmente, ter
ido para sua casa de táxi com
o vendedor, afirmando, de-
pois, que o mesmo havia che-
gado sozinho. O balconista
disse ter pago, pelo equipa-
mento, R$ 500 em dinheiro e
um revólver, avaliado em R$
300 e que revendeu o materi-
al, após usá-lo, por R$ 500
para a mesma pessoa de
quem o havia comprado.

O deputado Sargento
Rodrigues (PSB) esclareceu
que, à época do afastamento,
à pedido da CPI, do delega-
do Odimar, Belilo compare-
ceu durante toda uma sema-
na à Delegacia de Tóxicos e
Entorpecentes.

putado Agostinho Silveira
(PL), que obriga as distribui-
doras de combustíveis a colo-
carem lacres eletrônicos nos
tanques dos postos de gasoli-
na; PL. 1.111/2000, do deputa-
do José Braga (PDT), que obri-
ga os serviços notariais e de
registro a afixar, em local visí-
vel e de fácil acesso, as tabelas

Sargento Rodrigues iji
também que Outro depot
afirmou, na Polícia Fjera
ter visto Belilo chegar er-
casa, no dia em que levou
equipamento, de carro e
acompanhado de duas pes
as, o que, para Rodrigues
confirma o testemunho deDevair Lucas, que disse te
ouvido, na Secretaria de Se-
gurança Pública, sobre um2
"armação contra o deputado
Rogério Correia".

Edilberto José da Silva e
José Carlos Belio foram aca-
reados durante a reunião,
com acusações e negativas de
parte a parte. Ambos esta-
vam acompanhados de suas
advogadas.

de valores dos emolumeflt
(dá nova redação ao art. 30 da
lei 12.727/97); PL 1.249/2000,
do deputado João Paulo
(PSD), que dispõe sobre a afi-
xação de plaquetas com OS iS

pectivos preços dos produt
os

expostos em vitrines, balcões,
gôndolas, prateleiras e cabi-
dos, no comércio em geral.

José Mindlin
o deputado Amilcar Martins
(P50ll) homenageou o

empresário e
bibliófilo José
Mindliri pela
doação de 6.000
obras literárias
de sua coleção

1tĵ particular à
Faculdade de Ciências
Humanas de Pedro Leopoldo.
&xnilcar Martins salientou que
Mindlin é o maior
colecionador brasileiro e que
possui o maior acervo de obras
brasilianas, que são de grande
importância para a história do
País. Segundo o deputado, os
livros doados são valiosos pela
sua impressão e encadernação,
sendo de grande relevância
para o setor cultural do Estado.
"Foi um gesto de grandeza,
que valoriza ainda mais o
significado da doação",
ponderou Amilcar Martins. O
deputado explicou que entre os
livros doados há edições de
300 anos. No início do seu
pronunciamento, o deputado
criticou a atual administração
estadual pela propaganda
veiculada em cadeia nacional,
sobre o Estado. "A intenção
dele é ser presidente da
República", afirmou, referindo-
se ao governador Itamar
Franco.

Betim
O deputado Ivair Nogueira
(PMDB) leu no Plenário duas

cartas escritas
•	pelo deputado

federal Vitório
Mediolli (PSDB)
ao deputado
Durval Angelo
(PT) e ao prefeito
de Betim, Jésus

Lima (P1). Nas cartas, Mediolli
ponderava que a morte do
Soldado Costa em Betim não é
Um atentado contra Jésus
Lima, e que é de seu interesse
desvendar os crime. "A
hipótese de crime político
carece de substância",
argumentou o deputado
federal, que disse que todas as
críticas feitas à administração

do PT em Contagem foram
fundamentadas e visavam o
bem-estar da população.
"Saímos vitoriosos nas umas e
nunca iríamos utilizar de
artifícios baixos", salientou
Ivair Nogueira, descartando a
possibilidade de um atentado
cometido pela oposição. O
deputado afirmou que Betim
encontra-se carente de
policiamento, e que apesar das
inúmeras promessas do
secretário de Estado de
Segurança Pública, Mauro
Lopes, nada foi feito pelo
município. Em aparte, o
deputado Amilcar Martins
(PSDB) solidarizou-se com
Ivair Nogueira e
disse que com a nova
administração municipal as
"coisas vão ser diferentes".
Também em aparte, o deputado
Durval Ângelo concordou com
as afirmações de Ivair
Nogueira a respeito da
segurança pública,
mas disse não aceitar suas
ponderações sobre o
assassinato do
soldado Costa.

PEC 3912000
O deputado Doutor Viana
(PDT) criticou o tratamento

dado pela
..	imprensa a PEC

39/2000, que
chama a
proposição de
"trem da
alegria". Doutor

Viana ponderou que a intenção
do governo é consertar as
injustiças cometidas com
alguns servidores que já
trabalham no Estado há mais
de 30 anos em situação
irregular. O deputado
salientou que os funcionários
não têm culpa, pois a lei
estabelece regime jurídico
único. "A lei diz
que se houver vagas na
administração estadual é
necessária a
realização de concursos
públicos, mas
o Estado não fez o processo de
seleção na época
devida", afirmou Viana,

justificando a necessidade de
regularizar a situações desses
servidores. O deputado
comentou que a parte mais
fraca, no caso o funcionalismo,
não pode pagar pelo erro
cometido em outras
administrações.
Segundo ele, a intenção da
PEC é recuperar o direito de
alguns servidores.
Doutor Viana afirmou que na
área de educação há
funcionários
com mais de 30 anos de
serviços prestados ao Estado
sem nenhuma
garantia constitucional. "Peço
à imprensa que
não divulgue a vontade de
buscar soluções como "trem da
alegria", que é uma expressão
pejorativa e desnecessária",
disse.

Norte de Minas
O deputado Dimas Rodrigues
(PMDB) manifestou a

.	•• :'.	
indignação do
povo do Norte
de Minas com a
situação das
rodovias que
dão acesso à
região. "E

lastimável o estado de
conservação de nossas
estradas, que colocam em risco
a vida de tantas pessoas",
lamentou. O deputado afirmou
que não dá para
distinguir o que é buraco e o
que é asfalto, e disse temer o
transporte de cargas nas
estradas, que já
comprometem até mesmo o
trânsito de pequenos veículos.
Dimas Rodrigues ponderou a
necessidade de
cobrar do Governo Federal
maior atenção às rodovias do
Norte do Estado. "O Governo
Federal não pode continuar
punindo Minas Gerais",
concluiu o deputado,
observando que as estradas
são usadas por pessoas que
contribuem para o
desenvolvimento do Pais. Em
aparte, o deputado Luiz Tadeu
Leite (PMDB) solidarizou-se
com as críticas feitas por
Dimas Rodrigues.

CPI do Narcotráfico
(continuação)

Defesa do
Consumidor

Participaram da reunião os deputados João Paulo
(PSD), presidente da Comissão; Elaine Matozinhos
(PSB), Olinto Godinho (PTB) e Ermano Batista PSDB).

Presenças

Participaram da reunião os deputados Marcelo
Gonçalves (PDT) - presidente, Paulo Piou (PFL) - vice-
presidente, Rogério Correia (PT) - relator, José
Henrique (PMDB), Sargento Rodrigues (PSB) e Marco
Régis (PPS).

Adiada votação de pareceres na
Comissão de Defesa do Consumidor



Ciclo de debates
(continuação) Mérito

Deputado Antônio Júlio, presidente	João franco, assessor executivo de
eleito do próxima Mesa	Planejamento e coordenador do transição

8h30min
Ciclo de Debates "Minas Gerais e o Projeto Alvora-
da" (Plenário) - a abertura será feita pelo presiden-
te da Assembléia mineira, deputado Anderson
Adauto (PMDB). A expositora será a secretária de
Estado de Assistência Social do governo federal e
coordenadora nacional do Projeto Alvorada, Wanda
Engel Aduan. Após a exposição, haverá debates, às
10 horas, sendo coordenador o deputado Márcio
Kangussu (PPS)

14 horas
Debate Público "Transplante de órgãos" (Plenário) -
os coordenadores são os deputados Doutor Viana
(PDT) e o presidente da Comissão de Saúde do
Assembléia, Miguel Martini (PSDB). Os expositores
são os seguintes: o secretário de Estado da Saúde,
general Carlos Patrício Freitas Pereira; o chefe de
Gabinete Militar do governador do Estado, coronel
Marco Antônio Nazareth; o coordenador do MG
Transplantes, João Carlos Oliveira Araújo; a coor-
denadora metropolitana do MG Transplantes,

Aparecida Maria de Paula; o coordenador do MG Sul Trans-
plantes, Alvaro lanhez; e a coordendora-geral do Sistema
Nacional de Transplantes, Rosana Reis Nothen. São
debatedores os deputados Edson Rezende (PSB), integran-
te da Comissão de Saúde da Assembléia e Doutor Viana
(PDT), autor do PI- 1.204/2000, que deu origem ao Deba-
te Público; o presidente da Associação Transplante pelo
Vida em Minas Gerais (Transvida), Rubens Barbosa Soa-
res; e o coordenador de Transplantes do Hospital das Clí-
nicas de Belo Horizonte, Manoel Jacy Vilela Lima

15 horas
• Entrevista coletiva (Sala de Imprensa) - com Carlos Cotta.

O objetivo é tornar pública a resposta à interpelação judi-
cial feita ao secretário de Estado da Casa Civil e Comuni-
cação Social, Henrique Hargreaves, sobre o Grande Hoteal
de Araxó

20 horas
• Reunião Especial em comemoração aos 150 anos de nas-

cimento do coronel Inácio Carlos Moreira Murta (Plenário)
- a requerimento do deputado Márcio Kangussu (PPS)

7h30 - Repórter Assembléia (reprise)
8h - Horário reservado à Câmara Municipal de Belo
Horizonte
9h - Plenário (AO ViVO) - Ciclo de Debates: Minas
Gerais e o Projeto Alvorada
12h30 - Repórter Assembléia (reprise)
13h10 - Assembléia Debate (reprise) - Em
discussão o Fórum Social Mundial que acontecerá no
final de janeiro em Porto Alegre
14h15 - Plenário (AO VIVO) - Debate Público:
Transplante de órgãos
18h - Horário reservado à Câmara Municipal de Belo
Horizonte
19h - Plenário Aberto (inédito) - Programa informati-
voe educativo sobre matérias em tramitação no
Plenário com debates e entrevistas
19h30 - Repórter Assembléia (AO VIVO) - Noticiá-
rio sobre o que acontece na Assembléia e repercus-
são dos principais fatos políticos do Estado
20h - Plenário (AO VIVO) - Reunião Especial em

comemoração aos 150 anos de nascimento do Cel. Carlos
Murta
21h30 - Tribuna Livre (AO VIVO) - Repercussão dos
principais acontecimentos do dia no Legislativo mineira COfli

debates e entrevistas
22h - Repórter Assembléia (reprise)
22h30 - Assembléia Entrevista (inédito) - Nossa repo rta

-gem conversa com o presidente do Comité Natal sem Fome,
Robson Rocha
23h - Sala de Imprensa (inédito) —Jornalistas sobatiflam°
secretário estadual da Saúde, Carlos Patrício
Oh - Plenário Aberto (reprise) - Programa informativo e
educativo sobre matérias em tramitação no Plenário com
debates e entrevistas
0h30 - CPI da Rodoviária (reprise) - Depoimento do
diretor-geral do DER, Flávio Menicucci
1h30-. Repórter Assembléia (reprise)
2h - Encerramento

Essa grade está sujeita a alterações
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Entrega da Medalha da Ordem do 7	ASSEMBLLegislativo será no dia 15	1	
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Começa a transição da atual para
a futura Mesa da Assembléia

Informálica no
trabalho

A Área de Informática,
em parceria com o

Senac, promove hoje, de
15h30 às 17h30, no

Teatro, uma palestra
sobre o tema

"informática no trabalho
- realidade e

perspectivas", aberta a
todos os servidores da

Casa. Serão abordados
os assuntos "conceito

mais amplo de
informática e
informatizar,

"profissões", "as diversas
ferramentas e sua
utilização", "vírus e

intemer, e lendências
de mercado".

A Assembléia Legislativa
vai realizar a entrega da Me-
dalha da Ordem do Mérito
Legislativo e da Medalha
Comemorativa dos 500 anos
do Descobrimento do Brasil
no dia 15 de dezembro. A ce-
rimônia acontecerá no hall
principal da Assembléia, às
10 horas.

A Medalha Comemorati-
va dos 500 anos do Descobri-
mento do Brasil, concedida

em caráter excepcional, será
entregue a representantes de
66 entidades, associações, es-
colas, clubes e empresas. Ela
foi criada com o objetivo de
homenagear instituições, mo-
vimentos, grupos étnicos e
grupos profissionais que tive-
ram importância na formação
da sociedade mineira, com
repercussão nos âmbitos es-
tadual, nacional ou internaci-
onal e que estejam atualmen-

te em atividade no Estado.
Com a Ordem do Mérito

Legislativo serão agraciadas
278 personalidades. A Ord
foi criada em 1982, como fj
de homenagear pessoas físi-
cas e jurídicas, nacionais e es-
trangeiras, que, pelos servi-
ços ou mérito excepcional,
tenham-se tornado merece-
doras do especial reconheci-
mento da Assembléia Legis-
lativa.

O processo de transição
entre a atual Mesa da Assem-
bléia e a eleita no último dia
5 de dezembro - a ser presi-
dida pelo deputado Antônio
Júlio (PMDB), a partir de 15
de fevereiro de 2001 - já co-
meçou no Legislativo Minei-
ro. Ontem foi iniciado o pro-
cesso que, administrativa-
mente, será coordenado, de
acordo com designação do
presidente da Assembléia,
deputado Anderson Adauto
(PMDB), pelo assessor Execu-
tivo de Planejamento e Con-
trole da Casa, João Franco.

O objetivo é permitir que
a Mesa eleita para o próximo
biênio possa conhecer o atual
estágio da Administração da
Assembléia. Para isso, o as-
sessor executivo, João Fran-
co, se reuniu com o presiden-
te eleito, deputado Antônio
Júlio (PMDB), e com o 1°-se-
cretário eleito, deputado
Mauri Torres (PSDB), que es-

A situação atual dos trans-
plantes de órgãos no Estado
foi o tema do Debate Público
realizado ontem, no Plenário,
a requerimento do deputado
Doutor Viana (PDT). Duran-
te o evento, os debatedores
discutiram o Projeto de Lei
1.204/2000, também do depu-
tado Doutor Viana, que mo-
difica a Lei 11.553/1993, obri-
gando o Estado a oferecer

tão definindo as prioridades,
apurando informações e os
esclarecimentos necessájios,
assim como o planejamento
crono-grama desse trabalho.

Segundo João Franco, o
processo de transição é im-
portante porque possibilitará
à Mesa eleita conhecer todas
as informações administrati-
vas e financeiras da Assem-
bléia antes da posse, em 15 de
fevereiro. Desta forma, res-
saltou, a nova Mesa poderá

aos familiares do doador de
órgãos uma sala no hospital
onde o doador se encontrar,
além de acompanhamento
psicológico.

O projeto também deter-
mina que, se o doador tiver
sofrido acidente de trânsi-
to, acidente de trabalho ou
morte violenta, casos em
que há necessidade de
necrópsia pelo Instituto Mé-

já iniciar o trabalho imprimin-
do a sua marca administrati -
va, ganhando tempo para
melhor atuar.

A Mesa da Assembléia
eleita em 5 de dezembro é
composta, ainda, pelos depu-
tados Alberto Pinto Coelho
(PPB), 1°-vice-presidente; Ivo
José (PT), 2°-vice-presidente;
Olinto Godinho (PTB), 3° vice-
presidente; Wanderley Ávila
(PPS), 2°-secretário; e Álvaro
Antônio (PDT), 3°-secretário.

dico Legal, o MC Transplan-
te, órgão ligado à Secretaria
de Estado da Saúde respon-
sável pela coordenação dos
transplantes em Minas Ge-
rais, deverá requisitar mé-
dico-legista para acompa-
nhamento da retirada de
órgãos e imediata realização
de necrópsia.

Leia mais sobre o debate
às páginas 4 e 5

Problemas de transplantes de
órgãos em Minas são debatidos


