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	 Presidente e atual Mesa recebem

homenagem pelo diálogo com sociedade
Aloir Vieira

Medalhas
Será hoje, às 10
horas, no Hall das
Bandeiras, a
solenidade de entrega
da Medalha
Comemorativa dos
500 anos do Brasil e
da Medalha da
Ordem do Mérito
Legislativo.
Página 13

Marcelo Metzker

O presidente da Assem-
bléia, deputado Anderson
Adauto (PMDB), recebeu on-
tem homenagem de diversas
entidades, como a CUT, a
OAB e a UEE (União Estadu-
al dos Estudantes), pela aber-
tura ao diálogo com a socie-
dade civil que a atual Mesa
da Assembléia demonstrou,
durante sua gestão. No even-
to, também foi assinado con-
vênio de cooperação mútua
entre a Alemg e o Conselho
Regional de Engenharia e
Arquitetura (Crea). Estive-
ram presentes, além do pre-
sidente, o 1°-vice-presidente
eleito para a nova Mesa, de-
putado Alberto Pinto Coelho
(PPB); o presidente da OAB/
MG, Marcelo Leonardo; o re-
presentante do Fórum Nacio-
nal de Luta e da CUT nacio-
nal, Gilson Reis; o representan-
te da CUT estadual, Lúcio
Guterres; o presidente da UIEE,
Fernando Máximo, além de de-

Renato Barros, do Coordenação Sindical, entrego placa comemorativa ao
presidente Anderson Adouto (PMDB)

putados de diversos partidos, tidades que representam a
empresários e jornalistas,	sociedade civil", destacou.

O deputado Anderson	O presidente lembrou as
Adauto (PMDB) agradeceu as dificuldades que as associa-
homenagens dos presentes e ções de trabalhadores en-
lembrou que o diálogo com a frentam para defender seus
sociedade sempre foi uma direitos e afirmou que a
diretriz das diversas Mesas aproximação com o Legis-
que dirigiram a Casa. "Mas lativo foi um ponto positi-
esta Mesa teve condições de vo nesse contexto.
ampliar o debate com as en- Páginas 12 e 13

Premiados vencedores do Concurso
de Redação dos 500 anos

Noyora Barbosa de Araújo e
o presidente Anderson

Adouto (PMDB)

Os estudantes
Luciana Pereira Li-
ma Silva, de Monte
Santo de Minas;
Luísa de Godoy
Alves, de Sete Lago-
as; Luismar Teixeira,
de Visconde do Rio
Branco, foram os
três primeiros colo-
cados nas três cate-
gorias do Concurso
de Redação e Ilus-

tração "Brasil 500 Anos". O
concurso foi promovido pela

Alemg, em parceria com o
Governo de Minas e o Banco
Itaú. Pelas ilustrações, os pri-
meiros colocados nas três ca-
tegorias foram Paula Regina
Arantes de Oliveira, de For-
miga; Lílian Tavares do Pra-
do, de Itajubá, e Adaniel
Mateus Silva, de Divinópolis.
As escolas dos primeiros co-
locados receberam micro-
computadores. As três cate-
gorias foram divididas-de
acordo com os ciclos de ensi-
no do Estado. A entrega dos

prêmios aconteceu ontem,
em solenidade realizada no
Salão Nobre, com a presença
do presidente Anderson
Adauto (PMDB), do secretá-
rio de Estado da Cultura,
Angelo Oswaldo, da subse-
cretária de Educação, Maria
Estela Nascimento, da depu-
tada Elbe Brandão (PSDB),
que presidiu a Comissão Espe-
cial "Repensando o Brasil 500
anos depois", e do superinten-
dente comercial do Banco Itaú,
Paulo Penido. Página 10
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Associar bens de consumo à venda de
títulos poderá ser proibido

Requerimento aborda declaração de deputado

Constituição e Justiça
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A associação de bens de
consumo à venda de títulos
de capitalização poderá ser
proibida em Minas Gerais.
Está em tramitação na As-
sembléia Legislativa o Pro-
jeto de Lei (PL) 1.269/2000,
da deputada Elaine Ma-
tozinhos (PSB), que estabe-
lece normas referentes às
práticas comerciais que en-
volvam a venda de títulos de
capitalização e similares. O
projeto foi apreciado pela
Comissão de Constituição e
Justiça ontem e recebeu pa-
recer pela constitu-ciona-
lidade, com a emenda n° 1,
apresentada pelo relator,
deputado Agostinho Silveira
(PL). O projeto estabelece
que os procedimentos, mé-
todos e técnicas utilizados,
ainda que indiretamente,
para fomentar ou garantir
a circulação ou venda de
títulos de capitalização e
similares no Estado de Mi-
nas Gerais não poderão as-
sociar ou relacionar o títu-
lo a qualquer outro objeto
de consumo.
Emenda - A emenda apre-
sentada pelo relator promo-
ve adequação do texto e ex-
clui o parágrafo único da
proposta original, que con-
tém norma civil da compe-
tência privativa da União. O
parágrafo estabelece que o
consumidor que, tendo con-
tratado o título, comprovar
ter sido alvo das práticas
comerciais vedadas nesta lei,
será ressarcido em triplo dos
valores que houver despen-
dido, sem prejuízo de outras
sanções cabíveis. O PL
1.269/2000 será apreciado,
ainda em 1 turno, pela Co-
missão de Defesa do Consu-

midor, antes de estar pron-
to para ser discutido e vota-
do no Plenário. Na justifica-
tiva do projeto a autora, de-
putada Elaine Matozinhos
(PSB), lembra que o assun-
to foi discutido na Comis-
são de Defesa do Consumi-
dor, que constatou as prá-
ticas utilizadas por empre-
sas que induzem os consu-
midores a erro, relacionan-
do o valor do título a bens
de consumo em geral.

A Comissão de Constitui-
ção e Justiça aprovou pare-
cer pela inconstituciona-
lidade do PL 1.283/2000, do
deputado Adelino de Car-
valho (PMDB), que dispõe
sobre a inclusão da expres-
são "Deus seja louvado" nos
vales-transporte emitidos no
Estado. O relator, deputado
Agostinho Silveira (PL), ex-
pôs no parecer as diferenças
entre o direito e a religião,
explicando que não foi sua
intenção negar relevância ao
sentimento religioso, mas so-
mente lhe recusar qualifica-
ção jurídica. "O direito e a re-
ligião constituem realidades
inteiramente distintas, embo-
ra ambas digam respeito à
conduta humana", concluiu.
O parecer pela inconstitu-
cionalidade será encaminha-
do para votação no Plenário.
Caso seja aprovado, o proje-
to será arquivado. Se o pare-
cer for rejeitado pelos depu-
tados, o projeto continuará a
tramitar normalmente.
Constitucionalidade -

O PL 1.26912000 é do deputado
Elaine Motozinhos (PSB)

Aprovados, ainda, parece-
res pela constitucionalidade:

• PL 1.152/2000, do
deputado Mauri Torres
(PSDB), que autoriza o Po-
der Executivo a doar imó-
vel ao município de Bela
Vista de Minas. O relator,
deputado Ermano Batista
(PSDB), opinou pela cons-
titucionalidade, com as
emendas n° 1 e 2, que pro-
movem adequações no texto;

• PL 1.292/2000, do de-
putado Dalmo Ribeiro Sil-
va (PSD), que dispõe sobre
teste de HIV no pré-natal
relatado pelo deputado
Bené Guedes (PDT). O pa-
recer opinou pela cons-
titucionalidade do projeto,
com a emenda n° 1. A
emenda suprime a gra-
tuidade dos exames para a
rede pública e privadas
uma vez que, para a ifl1C1

ativa privada, é indevida,
e para a rede pública, ja
existe a previsão legal (su-
prime o parágrafo ufllc°

do artigo 1°).

Foram retirados da pau-
ta, a requerimento do depu-
tado Agostinho Silveira (PL),
os seguintes projetos, duran-
te reunião da Comissão de
Constituição e Justiça:

• PI, 1.200/2000, do depu-
tado Geraldo Rezende
(PMDB), que declara o mu-
nicípio de Cachoeira Doura-
da como estância hi-
dromineral (ex-PL 931/96);

• PI, 1.291/2000, do depu-
tado Gil Pereira (PPB), que
dispõe sobre a isenção de pa-
gamento de taxas para expe-
dição de 2° via de cédula de
identidade e carteira de ha-
bilitação, das pessoas que
comprovarem que foram ví-
timas de furto ou roubo;

• PI, 1.293/2000, do depu-
tado Dalmo Ribeiro Silva
(PSD), que torna obrigatória

A CPI das Licitações vai
solicitar à Procuradoria da
Assembléia que tome as me-
didas judiciais cabíveis para
que técnicos do Tribunal de
Contas do Estado compare-
çam, "sob vara", para depor
na Comissão. Ontem, pela
segunda vez consecutiva, os
servidores do TCE convida-
dos a prestarem esclareci-
Irtentos não compareceram à
reunião nem comunicaram à
assessoria da Comissão os
motivos da ausência.

O vice-presidente da CPI,
deputado Miguel Martini
(PSDB), que presidiu a reu-
nião, considerou a ausência
dos convidados um desres-
peito ao Poder Legislativo. "É
um absurdo que um órgão au-
xiliar do Legislativo, como é o
Tribunal de Contas, se negue
a prestar esclarecimentos a
uma Comissão Parlamentar de
Inquérito", frisou, ao sugerir
que o fato seja levado ao co-
nhecimento do presidente da

a inclusão, no programa de 14/12/2000. Segundo o jor-
disciplinas do ensino funda- nal, o deputado só teria con-
mental, de noções sobre di- seguido derrubar o parecer
reito do consumidor. de inconstitucionalidade de
Requerimento - A Comissão seu projeto, que dá à Lote-
de Constituição e Justiça ria do Estado o poder de fis-
aprovou requerimento para calizar bingos em Belo Ho-
que seja encaminhado pedido rizonte, depois de muito
ao presidente da Assem- reclamar. A coluna diz que
bléia para que determine à o deputado teria gritado em
corregedoria que faça inge- Plenário: "Será que só pa-
rências junto ao deputado gando é que eu conseguirei
Alencar da Silveira Júnior aprovar minhas coisas nes-
(PDT) para que confirme ou ta Casa?".
negue declarações a ele atri- A Comissão aprovou
buídas pelo jornal "Estado também proposições que
de Minas", na coluna "Em dispensam a apreciação do
dia com a política" do dia Plenário.

Participaram da reunião os deputados Ermano Batista
(P503) - presidente; Agostinho Silveira (PL}; Bené Guedes
(PDT); Paulo Piou {PFL} e Rogério Correia (PT).

Deputados Cristiono Conêdo (PTB), Rogério Correio (PT), Miguel Mort,ni
(PSDB), Antônio Andrade (PMDB) e Bené Guedes (PDT), que vôo solicitar à

Procuradoria da Alemg que fome medidos judiciais poro que técnicos
compareçam "sob vara" poro depor no Comissão

Assembléia para que o mesmo
também tome as providências
necessárias. Os servidores que
serão intimados a depor são o
diretor-geral do Tribunal, José
Geraldo de Carvalho; a dire-
tora 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.

Parecer é pela
inconstitucionalidade

Técnicos do TCE não comparecem à reunião
A!osr Vieira

Compareceram à
reunião os deputados
Miguel Martini (PSDB),
que a presidiu. Antônio
Andrade (PMDB), Bené
Guedes (PDT), Rogério
Correia (PT), Rêmolo
Aloise {PFL), Cristiano
Canêdo (PTB) e Irani
Barbosa (PSD).

Constituição e Justiça
(continuação)

CPI das Licitações

Na semana passada,
o presidente S',ilo Costa
veio à Assembléia em
lugar dos convidados
efai ouvido, mas ficou

aceitado que os
técnicos estariam

presentes de ontem.
Diante da ausência e

por julgar os
depoimentos

imprescindíveis para o
relatório final, orelatoi

deputado Antônio
Andrade PMDB),

apresentou
rquenmento
solidtandoa

suspensão dos
trabalhos podernpo

indeterminado, até
que os técnicos sejam

ouvidos.O
requerirnentob

aprovado.



-

Deputados Olinto Godinho (PTB), Antônio .Julio (PMDB), Bene Guedes (PDT),
Cristiano Conêdo (PTB), Mouro Lobo (PSDB) e José Henrique (PMDB)

Relator apresenta justificativa
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_	Analisada emenda a PEC sobre
Comissão Especial	mandato
da PEC 26/99

eletivo em entidade sindical
recer. O relator ressalta, ain-
da, que o parágrafo 50 do ai...
tigo 39 da Constituição Es-
tadual determina expressa-
mente que é proibida ao
militar a sindicalização e a
greve. "Ora, se o militar não
pode se sindicalizar, seria
um contra-senso lhe esten-
der a possibilidade de libe-
ração para o exercício de
mandato eletivo em direto-
ria de entidade sindical re-
presentativa de servidores",
completa.
Presenças - Participaram da
reunião os deputados Er-
mano Batista (PSDB), que a
presidiu; Rogério Correia
(PT); José Henrique (PMDB);
Agostinho Silveira (PL) e Pau-
lo Piau (FEL).

Aprovado parecer sobre emendas
apresentadas em Plenário à proposta

Marcelo Metzker
Comissão Especial da

PEC 39/2000

Fiscalização Financeira e Orçamentária ampliada
Deputados querem informações sobre Orçamento

Parecer
O parecer explica,

ainda, que os
sindicatos têm

uma série de
atribuições e

garantias
constitucionais que

não se estendem
às associações

profissionais. Entre
elas, estão a

defesa dos direitos
e interesses
coletivos ou

individuais da
categoria, inclusive

em questões
ludiciais ou

administrativas e a
participação em

negociações
coletivas de
trabalho. A

Constituição veda
também a criação

de mais de uma
organização

sindical, enquanto
em um mesmo

órgão público
podem coexistir

duas ou mais
associações

representativas
diferentes. Dessa

forma, não 
razoável que a
Administração

Pública seja
obrigada a dispor
de servidores para

cada associação
criada, além

daqueles que terá
de liberar para

dirigirem o
sindicato, conclui

o parecer

A Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 26/99, do
deputado Rogério Correia
(PT) e outros, que altera o
número de servidores a se-
rem liberados para o exercí-
cio de mandato eletivo em
diretoria de entidade sindi-
cal representativa de servido-
res públicos do Estado, vol-
tou à discussão na Assembléia
Legislativa, ontem. A Comis-
são Especial criada para emi-
tir parecer sobre a PEC reu-
niu-se para discutir a emen-
da n° 1, apresentada à pro-
posta em Plenário, no 2° tur-
no. A emenda, apresentada
pelo deputado Sargento
Rodrigues (PSB) e outros, es-
tabelece que a liberação de
servidores eleitos para cargos

Em reunião conjunta da
Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária com
membros das Comissões per-
manentes, ontem, os deputa-
dos pediram informações à
Secretaria de Estado do Pla-
nejamento e Coordenação
Geral (Seplan) sobre os recur-
sos destinados às obras das
empresas controladas pelo
Estado, como a Cemig e o
Departamento de Estradas
de Rodagem (DER/MG).

Segundo o deputado Irani
Barbosa (PSD), essas infor-
mações são de extrema neces-
sidade, pois a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal impede que
qualquer obra que esteja sob
suspeita entre no Orçamen-
to. O deputado disse, tam-
bém, que o não fornecimen-
to dessas informações pode
comprometer a votação do
Orçamento para o próximo
ano (PL 1.216/2000, do go-
vernador). O deputado
Rêmolo Aloise (PFL) ques-
tionou como será a aplicação

de direção ou representação
de entidades sindicais se es-
tende às entidades represen-
tativas de categorias de ser-
vidores públicos ou de mili-
tares do Estado. A Comissão
aprovou parecer pela rejeição
da emenda.

O relator, deputado Pau-
lo Piau (PFL), explicou no pa-
recer que a PEC 26/99 altera
artigo inserido em subseção
da Constituição do Estado
que trata dos servidores pú-
blicos civis. As determinações
sobre servidores militares
estão em outra subseção, es-
pecialmente no artigo 39.
"Sendo assim, as modifica-
ções relativas aos militares
devem ser tratadas no local
que lhes é próprio", diz o pa-

dos recursos destinados ao
Orçamento Participativo.
Para o deputado Mauro
Lobo (PSDB), as informa-
ções não irão interferir na
votação do Orçamento para
2001, que deve acontecer
ainda este mês.

O diretor da Superinten-
dência Central de Orçamen-
to da Seplan, Paulo Roberto
de Araújo, que participou da
reunião, disse que recebeu in-
formalmente as indagações

A Comissão Especial da
proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 39/2000 apro-
vou ontem parecer do rela-
tor, deputado Mauro Lobo
(PSDB), para o 1° turno, sobre
as emendas rios 3,4 e 5 e sobre
a subemenda 1 à emenda n° 2
apresentadas em Plenário. A
PEC 39/2000, de autoria
do deputado Antônio Júlio
(PMDB) e outros, adapta a
Constituição do Estado ao tex-
toda Constituição da Repúbli-
ca, em decorrência das modi-
ficações introduzidas pela
Emenda Constitucional n° 19,
de 04/06/98, e dá outras pro-
vidências.

O relator emitiu parecer
favorável à emenda n° 5, na
forma da subemenda n° 2, e
à subemenda n°3 à emenda
n°2, e pela rejeição das emen-
das nos 3 e 4, ficando prejudi-
cada a subemenda n° 1 à
emenda n° 2. A emenda n° 3,
de autoria do deputado José
Henrique (PMDB) e outros,
visa garantir a concessão de
aposentadoria e pensão aos
servidores públicos, inclusive
aos titulares de cargo em co-
missão de qualquer órgão da
administração direta e indi-
reta dos Poderes constituí-
dos, que, até o dia 15/12/98,
tenham cumprido os requisi-
tos constitucionais para tan-
to, desde que estejam há pelo
menos cinco anos no exercí-
cio do cargo.
Reforma administrativa -
Segundo o relator, em seu pa-
recer, a proposição pretende
tratamento privilegiado aos
titulares de cargo em comis-
são, para fins de aposentado-
ria e pensão, ampliando o al-
cance da regra constante no
artigo 30 da Emenda Consti-
tucional Federal n° 20, que tra-
ta da reforma administrativa
previdenciária.

De autoria do deputado
Antônio Carlos Andrada
(PSDB) e outros, a emenda n°
4 pretende assegurar aos de-
tentores de função pública
que se encontram há oito
anos no exercício de suas ati-
vidades na administração di-
reta e indireta do Estado,
contratados por tempo deter-
minado ou não, os direitos,
vantagens e concessões pre-
vistos para os titulares de car-
go efetivo a que se refere o
artigo 31 da Constituição Es-
tadual. O texto da emenda
prevê, ainda, que os servido-
res passarão a integrar o qua-
dro suplementar permanente
de pessoal a ser instituído no
âmbito de cada Poder ao qual
se encontram vinculados.

Segundo o relator, depu-
tado Mauro Lobo (PSDB), a
emenda contém alguns equí-
vocos que inviabilizam sua

aprovação. O primeiro refe-
re-se à utilização do termo
Administração Indireta, que
compreende autarquias, fun-
dações públicas, sociedades
de economia mista e empre-
sas públicas. De acordo com
o parlamentar, não existem
detentores de função pública
nas empresas estatais, sendo
que os empregados dessas
empresas não se sujeitam às
normas do regime jurídico
único do servidor, mas às dis-
posições da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT). Ou-
tro equívoco sobre a emenda,
apontado pelo relator, refere-se
à fixação aleatória do tempo de
serviço equivalente a oito anos
para que esses servidores pos-
sam ter os mesmos direitos dos
titulares de cargo efetivo, sen-
do que o objetivo da PEC 39/
2000 é o de beneficiar os servi-
dores mais antigos.

dos deputados e que tentará
obter as informações dentro
do menor prazo possível. Os de-
putados querem obter asrespc&
tas às suas indagações para a ela-
boração do parecer sobre o pro-
jeto do Orçamento.
Presenças - Participaram da
reunião os deputados Ré-
moio Aloise (PFL), Rogério
Correia (PT), Mauro Lobo
(PSDB), Irani Barbosa (PSD),
Márcio Cunha (PMDB) e
Eduardo Hermeto (PFL).

Alce Vieira

—
Paulo Roberto de Arauto, da Seplan, e deputado Márcio Cunha, presidente do

Comissão de Fiscalização Financeiro e Orçamentário

Termina hoje prazo para apresentar quitação eleitoral
Termina hoje o prazo para entrega da cópia do documento

de quitação eleitoral na Central de Atendimento e
Orientação de Pessoal (Caop). A não-apresentação do

documento implicará a suspensão do pagamento deste
mês, nos termos do inciso lI do parágrafo 10 do artigo 71 da

Lei Federal 4.737, de 15 de julho de 1965



Vários funcionários públicos participaram do reunião, entre eles
servidores da Assembléia mineiro

»

g, Deputados ouvem empresário de diversão eletrônica
Aloir Vieira

A Comissão de Direitos
Humanos ouviu ontem o pre-
sidente da Associação das
Empresas de Diversão Eletrô-
nica 0ffLine, Celso Schill, so-
bre a intervenção do Minis-
tério Público e da Polícia Mi-
litar nas empresas associadas
à entidade. O requerimento
que deu origem à reunião é
do deputado Alencar da
Silveira (PDT). O parlamen-
tar lembrou que as máquinas
desse tipo de jogo entraram
no Brasil legalmente e que
seus proprietários, que paga-
ram impostos, hoje têm que
trabalhar na clandestinidade.
A deputada e presidente da
Comissão, Elbe Brandão
(PSDB), falou que essas má-
quinas contribuem para a ge-
ração de renda e trabalho.
"Não aceitar a legalização é
hipocrisia. Joga quem quer,
temos direito ao livre arbí-
trio", falou a parlamentar.
Regras - Segundo Schill, o
Ministério Público teria ar-
rombado a sala da associação
e apreendido todo o materi-
al, incluindo papéis e apare-
lhos eletrônicos. Ele contou à
Comissão que as máquinas
foram importadas da China e
tiveram todos os impostos
pagos. Disse ainda que pro-
curou o Instituto de Cri-
Irtinalística, que atestou que
as máquinas não são de jogos

Cláudia Peconick, advogado do associação; e Celso Sch iii, do associação dos
empresas de diversão eletrônico off line

de azar, mas de diversão ele- tos. Nos estabelecimentos são
trônica para adultos. "Da encontradas placas que proí-
mesma forma que existe o bem a entrada e a permanên-
fliperama para crianças e jo- cia de crianças, e essas regras
vens, existem jogos para adul- são cumpridas", alegou.

Abuso de mandado de busca
O presidente da associação

falou que as 20 mil empresas
geram, em Minas Gerais, 75
mil empregos diretos e acumu-
lam, mensalmente, R$ 3 mi-
lhões para o Estado. "Esse di-
nheiro é praticamente o que os
mineiros pagam de IPVA por
ano", alegou. A advogada da
associação, Cláudia de Nazaré
Peconick, disse que não podem
ser considerados culpados senão
existe crime tipificado. "Além
disso, abusaram do mandado de
busca, quebrando e danificando
o local", completou. "Temos lau-
dos que provam que trabalha-

mos com material legal. A Lo-
teria Mineira e o MP tinham
permitido o funcionamento
das máquinas. Muitas famílias
dependem dessa atividade",
finalizou. Elbe Brandão disse
que a Comissão não pode fa-
zer nada sem ouvir antes as
duas par
Presenças - Participaram da
Comissão a deputada Elbe
Brandão (PSDB), presidente
da Comissão; Alencar da
Silveira Jr. (PDT), Glycon Ter-
ra Pinto (PPB), Luiz Tadeu
Leite (PMDB) e Adelino de
Carvalho (PMDB).
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análise de PL sobre medicamentos

Fiscalização
Financeiro e
Orçamentária

A emenda n°5, também de
autoria do deputado Antônio
Carlos Andrada (PSDB),
apresentada em Plenário à
PEC 39/2000, visa acrescen-
tar artigo ao Ato das Dispo-
sições Constitucionais Transi-
tórias (ADCT) da Carta Mi-

Para facilitar a interpretação
da norma e evitar prejuízos aos
detentores de função pública a
serem beneficiados, o relator
apresentou a subemenda n° 3 à
emenda n° 2. Ela consiste em
mencionar explicitamente no
comando os servidores do Mi-
nistério Público e do Tribunal de
Contas, garantindo a eles osmes-
mos direitos, vantagens e con-

A Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira e Orçamentá-
ria aprovou ontem, em 1° tur-
no, parecer favorável ao Pro-
jeto de Lei (PL) 1.005/00, do
deputado Carlos Pimenta
(PSDB), que torna obrigató-
rio o oferecimento, pelo Es-
tado, de cadeiras de rodas e
aparelhos auditivos aos por-
tadores de deficiência física e
auditiva que sejam reconhe-

neira, para assegurar aos ser-
vidores públicos que já te-
nham tempo de serviço neces-
sário à aposentadoria volun-
tária, e que fizerem opção por
permanecer na atividade, a
concessão de abono adicional
de 200/. calculado sobre a respec-
tiva remuneração, a contar do dia
subseqüente ao período aquisiti-
vo até a data para a aposentado-
ria compulsória. "A emenda é
oportuna e conveniente aos inte-
resses da Administração Pública,
uma vez que propicia a perma-
nência de servidores experientes
e qualificados, mediante conside-
rável redução de gastos para o
Poder Público", ressaltou o
relator em seu parecer.
Adaptações - Em seu pare-
cer, o parlamentar destaca a

cessões inerentes aos titulares de
cargo efetivo, desde que tenham
sido admitidos por prazo
indeterminado até 10 de agosto
de 1990, salvo a estabilidade ad-
quirida nos termos do artigo 41
da Constituição.
Presenças—Participaram da reu-
nião os deputados Bené Guedes
(PDT) - presidente; Cristiano
Canêdo (PTB); Mauro Lobo

necessidade de promover ai..
gumas adaptações ao texto da
emenda n° 5. A subemenda 2
à emenda n° 5, apresentada
pelo relator, garante ao ser-
vidor da administração dire-
ta dos Poderes do Estado, do
Tribunal de Contas e do Mi-
nistério Público, bem como
autarquias e fundações públi-
cas, que completar o tempo para
a aposentadoria voluntária inte-
gral, a concessão a critério da
administração, desde que o ser-
vidor não requeira sua passagem
para a inatividade, o abono-per-
manência, correspondente a2Y'/o
mensais, incidentes sobre a re-
muneração, salvo trintenário, a
contar primeiro dia subseqüen-
te ao período aquisitivo da apo-
sentadoria.

(PSDB), relator; Antônio Júlio
(PMDB); Olinto Godinho (PTB);
e José Henrique (PMDB). Tam

-bém compareceram representan
-tes do Sindicato dos Servido-

res da Assembléia Legislativa
(Sindalemg); Sindicato dos Ser-
vidores Clã Justiça de ia Instá
(Serjusmig); Sindicato Nacional
dos Servidores Públicos (lJnsp);
e Fesafemg.

ta em l o turno. O projeto dis-
ciplina a aplicação de recur

-sos previstos em programas
e fundos destinados a assis-
tir as populações carentes, a
combater a miséria e a fome
e a resgatar a cidadania n

o

Estado de Minas Gerais. O
substitutivo n°1 tem com°
objetivo adequar os diSp05
tivos do projeto às normas
que regulam a matéria.

Foi concedida vista do
PL 47/99, do deputado
Adelmo Carneiro Leão
(PT), ao deputado Irani Bar-
bosa (PSD). O projeto dis-
põe sobre o controle e a fis-
calização da produção, do
transporte, da comerciali-
zação e distribuição de me-
dicamentos no Estado.

O deputado Márcio Cu-
nha (PMDB), relator das men-
sagens 19/99 e 109/99, do

governador do Estado, reti-
radas de pauta em reunião
anterior, pediu prazo regi-
mental para a emissão de seus
pareceres. Quanto ao PL
1.011/2000, do deputado Pau-
lo Piau (PFL), que seria apre-
ciado em 2° turno, o presiden-
te da Comissão pediu para
que fosse retirado de pauta
por não cumprir preceitos re-
gimentais. O projeto autori-
za o Poder Executivo a con-

ceder isenção do recolhimen-
to do ICMS sobre o abate e
industrialização de carne de
animais no Estado.
Presenças - Participaram da
reunião os deputados Márcio
Cunha (PMDB) - presidente
da Comissão; Mauro Lobo
(PSDB) - vice-presidente,
Eduardo Hermeto (PFL),
Irani Barbosa (PSD), Rêmolo
Aloise (PFL), Rogério Correia
(PT) e Hely Tarqüiriio (PSDB).

Comissão Especial do
PEC 3912000
(continuação)

Marcelo Metzker

cidamente pobres. O relator
da matéria foi o deputado
Mauro Lobo (PSDB).

Foi aprovado parecer fa-
vorável também ao PL 1.230/
2000, do deputado Agostinho
da Silveira (PL), na forma do
substitutivo n°1, proposto
pela Comissão de Constitui-
ção e Justiça. O deputado
Rêmolo Aloise (PFL) foi o
relator da matéria, que trami-

.	.Direitos para Ministerio Público e TCE

PL trata de assistência a portadores de
deficiência reconhecidamentepobres

Fiscalização
Financeira e

Orçamentária
(continuação)

Direitos Humanos

Duas partes
O deputado

Alencar da Silveira
Jr. (PDT) apresentou

eleve aprovado um
requerimento

solicitando que
sejam convidados
para a reunião da

Comissão, na
próxima quarta-

feira (20), os
promotores Mário

Conçeição e
Rodrigo Bahia; o

secretário de Estado
da Segurança

Pública, Mauro
Lopes; o corregedor-

geral de Justiça; o
superintendente da
Receita Federal e o

presidente da
Loteria Mineira.



Deputados Márcio Kangussu (PPS), Fábio Avelar (PSDB), José Braga
(PDT), Mórcio Cunha (PMDB) e Amilcar Martins (PSDB)
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Reunião Ordinária

Comissões vão analisar vetos e proposta
de emenda à Constituição

dg0 _

Durante a Reunão Ordi-
nária, não houve votação de
proposições, mas foram de-
signados os integrantes de seis
Comissões Especiais. São elas:

• Comissão Especial da
PEC 4712000, do deputado
Sargento Rodrigues (PSB),
que altera a redação do arti-
go 110 da Constituição do
Estado, modificando a com-
posição do Tribunal de Justi-
ça Militar com a inclusão de
dois juizes oficiais da ativa da
Policia Militar e um do Cor-
po de Bombeiros Militar. In-
tegram a Comissão os depu-
tados Dimas Rodrigues (efe-
tivo) e Paulo Pettersen (su-
plente), pelo PMDB; Ermano
Batista e Antônio Carlos
Andrada, pelo PSDB; José
Milton e Pastor George, pelo
PL; Elaine Matozirihos e Ed-
son Rezende, pelo PSB; e João
Paulo e Dalmo Ribeiro Silva,
pelo PSD;

• Comissão Especial para
emitir parecer sobre o Veto
Parcial à Proposição de Lei
14.634 (ex-PL 880/2000, do
governador), que trata da re-
missão de créditos tributári-
os. Foram designados: depu-
tados Antônio Júlio (efetivo)
e Eduardo Brandão (suplen-
te), pelo PMDB; Mauro Lobo
e Elbe Brandão, pelo PSDB;
Agostinho Silveira e José Mil-
ton, pelo PL; Alberto Pinto
Coelho e Glycon Terra Pinto,
pelo PPB; e Márcio Kangussu
e Marco Régis, pelo PPS;

• Comissão Especial para
emitir pareceres sobre o Veto
Parcial à Proposição de Lei
14.607 e sobre o Veto Total à
Proposição de Lei Comple-
mentar 61. Deputados desig-
nados: Ivair Nogueira (efeti-
vo) e Luiz Tadeu Leite (su-
plente), pelo PMDB; Mauro

Lobo e Ailton Vilela, pelo
PSDB; João Batista de Olivei-
ra e Alencar da Silveira
Júnior, pelo PDT; Sebastião
Costa e Paulo Piau, pelo PFL;
e Ambrósio Pinto e Cristiano
Canêdo, pelo PTB;

• Comissão Especial para
emitir pareceres sobre os Ve-
tos Totais às Proposições de
Lei 14.604, 14.605 e 14.609.
Deputados designados: Luiz
Tadeu Leite (efetivo) e
Adelino de Carvalho (su-
plente), pelo PMDB; Maria
Olívia e Elbe Brandão, pelo
PSDB; Edson Rezende e Sar-
gento Rodrigues, pelo PSB;
Irani Barbosa e Antônio
Genaro, pelo PSD; e Maria
José Haueisen e Rogério Cor-
reia, pelo PT;

• Comissão Especial para
emitir parecer sobre o Veto
Total à Proposição de Lei

Na mesma reunião, foram
deferidos pela Presidência
dois requerimentos. O pri-
meiro, do deputado Mauro
Lobo (PSDB) e outros, solici-
ta a realização de Reunião
Especial em comemoração
dos 80 anos do jornal "Gaze-
ta Mercantil". O segundo, do

14.632. Deputados designa-
dos: Ivair Nogueira (efetivo)
e Dimas Rodrigues (suplen-
te), pelo PMDB; Antônio
Carlos Andrada e Maria
Olivia, pelo PSDB; Cabo Mo-
rais e Dinis Pinheiro, pelo PL;
Nivaldo Andrade e Luiz
Fernando Faria, pelo PPB; e
Fábio Avelar e Luiz Menezes,
pelo PPS; e

o Comissão Especial para
emitir parecer sobre o Veto
Total à Proposição de Lei
14.631. Deputados designa-
dos: Geraldo Rezende (efeti-
vo) e Ivair Nogueira (suplen-
te), pelo PMDB; Miguel
Martini e Amilcar Marfins,
pelo PSDB; Álvaro Antônio
e Marcelo Gonçalves, pelo
PDT; Sebastião Costa e Bilac
Pinto, pelo PFL; e Olinto
Godinho e Arlen Santiago,
pelo Ff13.

deputado Sávio Souza Cruz
(PSB) e outros, pede a reali-
zação de Reunião Especial erri
comemoração aos 20 anos da
Paróquia de Nossa Senhora
Mãe da Igreja, a serem coU'
pletados no próximo dia 7 de
fevereiro. As datas das reu-
niões ainda serão marcas

Segurança
A deputada Elaine Matozinhos
(pSB) leu da Tribuna a carta

que recebeu em
seu gabinete do
engenheiro civil

- Luiz Gonzaga
Duarte Vieira,
especializado em
Engenharia de

Segurança, que se queixa da
irresponsabilidade dos
engenheiros do DER/MG,
responsáveis pela manutenção
da estrada que liga Ubá a
Leopoldina. A deputada
manifestou a sua atenção ao
engenheiro, mas disse que não
se pode culpar os funcionários
do DER pelas más condições
das estradas. "Não são eles os
responsáveis pela crise
financeira por que passa o
setor rodoviário do País",
disse. Segunda ela, é o governo
do presidente Fernando
Henrique Cardoso o
responsável pela crise em que
o Pais está mergulhado. "Hoje
são mais de 5.844 quilômetros
de rodovias do Estado de
responsabilidade ou
irresponsabilidade do Governo
Federal", afirmou a deputada.
Elaine Matozinhos falou,
também, da carta aberta do
Sindicato dos Trabalhadores
do DER/MG (Sintder), que se
mostra indignado com as
acusações do engenheiro Luiz
Gonzaga. Em aparte, o
deputado Doutor Viana (PDT)
parabenizou a deputada pela
leitura da carta aberta,
reforçando suas palavras em
defesa dos profissionais.

Tribunal de Contas
O deputado Carlos Pimenta
(PSDB) cumprimentou, em
- nome dele ede

-eu partido, o
ministro do
Tribunal de
Contas da União,

-	Humberto
Guimarães

Souto, que assumiu ontem a
presidência do órgão em
Brasília. "E um
reconhecimento de todo um
passado de integridade
política usada em defesa do
povo mineiro", manifestou-se.
Da Tribuna, ele também
comentou sobre o projeto que

CPI do Narcotráfico
O deputado Marcelo
Gonçalves (PDT) agradeceu a

todos aqueles
que colaboraram
com a CPI do

.	Narcotráfico,
entre eles o
delegado Carlos
Dornelas, da

Policia Federal, e o presidente
da Assembléia, deputado
Anderson Adauto (PMDB),
que, segundo ele, não mediu
esforços para ajudar a
Comissão. Ele comentou
também sobre o relatório final
da CPI e disse que, com
dedicação e muita
transparência, a Comissão
conseguiu chegar a bons
resultados. "O papel da CPI
não foi fazer prisões, mas, sim,
mostrar a realidade do Estado
em relação ao narcotráfico",
concluiu. Ele criticou o
governador de Minas Gerais,
Itamar Franco, que julgou as
denúncias contra o secretário
de Segurança Pública do
Estado, Mauro Lopes, como
sendo evasivas. Em apartes, os
deputados Alberto Bejani
(PFL), Doutor Viana (PDT),
Durval Angelo (PT), Sargento
Rodrigues(PSB) e Antônio
Genaro (PSD) parabenizaram o
trabalho sério e corajoso da
CPI do Narcotráfico. Ainda em
aparte, o deputado Sargento

Rodrigues lamentou a morte
do tenente da PM Ruy Gama
Rabeilo Júnior, de 25 anos, que
morreu na última quarta-feira,
72 horas após ter sido baleado
por traficantes no Morro do
Papagaio. "A Policia Militar e
a sociedade mineira perderam
mais um companheiro de
coragem e um homem de bem",
lamentou.

Indignação
O deputado Márcio Cunha
(PMDB), indignado com a

morte do tenente
daPMRuy
Gama, mostrou-
se solidário com
a família do
tenente que, "na
briga constante

contra os criminosos, foi
baleado por traficantes". "A
PM de Minas Gerais sempre
foi garantia de segurança,
ordem e paz", afirmou. Ele
lembrou, também, 20
agentes mortos este ano, em
serviços pela busca da
segurança da sociedade. Em
apartes, os deputados
Alberto Bejani (PFL) e Márcio
Kangussu (PPS) elogiaram
Márcio Cunha por se lembrar
do tenente e de sua curta mas
brilhante trajetória na PM de
Minas Gerais.

Governo de Minas
O deputado Amilcar Martins
(PSDB) criticou a pretensão

D

do vice-
governador de
Minas Gerais,
Newton
Cardoso, de ser
candidato ao
governo; e

também o governador Itamar
Franco, por querer se afastar
um ano antes do fim de seu
mandato para trabalhar sua
candidatura à Presidência da
República. "E preciso deixar
claro que Itamar Franco não
está largando o Governo, ele
nem chegou a assumi-lo",
ironizou. Amilcar Martins
disse, ainda, que é às custas
do dinheiro público que
Newton Cardoso quer se
eleger governador. "Isto tem
que ser esclarecido", cobrou o
deputado.

Reunião
O Plenário da

Assembléia foi
convocado para

Reuniões
Extraordinárias a

serem realizadas
na tarde de hoje, às

14 horas; às 9,14 e
20 horas de sábado
e de domingo; e às

14 horas da próxima
segunda-feira. A

convocação foi lida
pela Presidência ao

final da Reunião
Ordinária ontem

Homenagens solicitadas

está tramitando na Casa, que
extingue o Fundo Somma, e
lembrou que sua cidade,
Montes Claros, no Norte de
Minas, durante quatro anos,
lutou para receber recursos do
Fundo. Carlos Pimenta falou,
também, sobre três proposições
que estão em tramitação: o PLC
17/99, que prevê, em seu artigo
346, que o Tribunal de Justiça
de Minas Gerais (TJMG) terá
uma câmara especial para
julgar agentes políticos; e as
PECs 39/2000, que adapta a
Constituição do Estado às
modificações impostas pela
Emenda n°19 à Constituição
da República, e 24/99, que
destina recursos para a Uemg e
Unimontes. As proposições
serão discutidas na próxima
semana e, segundo o
deputado, são
importantíssimas.



-

O secretário de Estado do Cultura, Angelo Oswa/do; o deputado Coe Brandão
(PSDB) e os estudantes premiados

Mano Lucia Fotrore]h, do Unahsco, e depurado Edson Rezende PSB
(quarto do esquerdo poro o direita)

A	 AI INFORMA /sexta-feira - 11L INFORMA /sexta-feira - 10 

Pessoas fisicas podem doar 6% do IR

Os estudantes Luciana
Pereira Lima Silva, de Mon-
te Santo de Minas; Luisa de
Godoy Alves, de Sete Lago-
as; Luismar Teixeira, de Vis-
conde do Rio Branco, foram
os três primeiros colocados
nas três categorias do Con-
curso de Redação e Ilustra-
ção "Brasil 500 Anos". O con-
curso foi promovido pela
Alemg, em parceria com o
Governo de Minas e o Banco
Itaú. Pelas ilustrações, os pri-
meiros colocados nas três ca-
tegorias foram Paula Regina
Arantes de Oliveira, de For-
miga; Lílian Tavares do Pra-
do, de Itajubá, e Adaniel
Mateus Silva, de Divinópolis.
As escolas dos primeiros co-
locados receberam microcom-
putadores. As categorias fo-
ram divididas pelos ciclos de
ensino.

A entrega dos prêmios
aconteceu ontem, em soleni-
dade realizada no Salão No-
bre da Assembléia, com a
presença do presidente
Anderson Adauto (PMDB),
do secretário de Estado da
Cultura, Ângelo Oswaldo, da
subsecretária de Educação,
Maria Estela Nascimento, da
deputada Elbe Brandão

Marcelo Metzker
	 (PSDB), que presidiu a Co-

Paulo Penido, do Banco ltau; Theophslo Moreira Pinto Neto, diretor da
Escola do Legislativo; e deputado Elbe Brandão (PSDB), que presidiu a

Comissão Especial "Repensando o Brasil 500 anos depois"

missão Especial "Repensando
o Brasil 500 anos depois", e
do superintendente comerci-
al do Banco Itaú, Paulo
Penido.

Os vencedores receberam
cheques de R$1,5 mil, R$1 mil
e R$ 500,00, respectivamente,
pelos três primeiros lugares.
De um total geral de 1.072
trabalhos inscritos, foram jul-

Campanha
Cidadania"

Foi lançada ontem na Alemg
a campanha "Tributo à Cidada-
nia", promovida pelo Sindicato
Nacional dos Auditores Fiscais
da Receita Federal (UnafiscoSin-
dical) com apoio do Legislativo.
O objetivo é incentivar empre-
sas e pessoas físicasa doarem par-
cela do imposto de renda devi-
do a Fundos dos Conselhos Es-
taduais e Municipais da Criança
e do Adolescente, conforme per-
mite a legislação federal. A pre-
sidente do Unaftsco, Maria Lú-
cia Fattorelli, disse que o cálculo
é de que cerca de R$ 1 bilhão
pode ser arrecadado com a do-
ação e que, atualmente, apenas
1% desse montante é arrecada-
do. A ação é um desdobramen-
to do Seminário Legislativo so-
bre os 10 anos do Estatuto da

gados 280 de Redação e 218
de Ilustração, ficando os de-
mais desclassificados previa-
mente por não cumprirem o
regulamento do concurso.
"Como vai o meu País?",
"Aqui é o meu país", e "As-
sim se faz um País", foram os
temas propostos para os alu-
nos dos ciclos Básico, Inter-
mediário e do Ensino Médio.

Criança e do Adolescente
(ECA), realizado no último mês
de novembro.

O deputado Edson Rezende
(PSB), que representa a Aletng
no Conselho Estadual da Crian-
ça e do Adolescente e coorde

-nou o seminário, ponderou que
o financiamento das ações vol-
tadas para a criança e adOles-
centee foi uma das questões de
maior destaque nos debates do
evento, que aprovou, na plen
final, 269 propostas para a área.
"A campanha é importante P°
que toca na questão do flnafl0
mento", salientou. Maria Lúcia
Fattoreffi defendeu a necessida-
de de conscientizar o cidadão 10

bre seu papel diante dos
mas sociais, "dizer que oPap

el

só do Estado, é lavar as

De acordo com Ivana
paixão Neves, coordenado-
ra da campanha "Tributo à
Cidadania", promovida
pelo Sindicato Nacional dos
Auditores Fiscais da Recei-
ta Federal (Unafisco Sindi-
cal) com o apoio do Le-
gislativo, pessoas físicas po-
dem doar 6% do imposto de
renda, e as jurídicas, 1%. Ela
lembrou que as informações
necessárias para quem se
interessar em participar do
projeto já estão disponíveis
no sife www.tributocida-
dania.unafisco.org.br . No
ano que vem, será lançada
uma cartilha com todas as
informações sobre as doa-
ções. A vice-presidente do
Unafisco, Nory, Celeste Sais
de Oliveira disse que a inici-
ativa possibilita ao contribu-
inte perceber a importância
do tributo pago. "Como
muitas vezes o imposto fica
retido na fonte, o contribu-
inte nem observa que está
pagando", comentou.
Aplicação - A presidente
do Conselho Municipal da
Criança e do Adolescente,
Márcia Mansur, informou
que uma das prioridades na
utilização dos recursos do
Fundo são os programas de
proteção especial a menores
que não têm acesso às polí-
ticas públicas, estando, por-
tanto, excluídos da socieda-
de. Entre esses projetos, está
o atendimento de adolescen-
tes que cometem atos
infracionais. Outro projeto
do Conselho é o de possibi-
litar o retorno de crianças
vítimas de violência domici-
liar para suas famílias. Se-
gundo ela, o combate à ex-
ploração do trabalho infan-
til também é uma grande
preocupação que demanda
ações do Conselho, e que

poderá ser auxiliadas com
recursos do Fundo.

O diretor da Belgo Minei-
ra, Álvaro Machado, infor-
mou que, por meio das
ações de incentivo para que
os funcionários façam a do-
ação, foi obtido neste ano
R$ 470 mil que vão ser des-
tinados aos Fundos muni-
cipais e estaduais. Segun-
do ele, um dos fatores que

• Deposite sua contri-
buição na conta específica
do Fundo mantida pelo
conselho para o qual você
deseja contribuir

• Dirija-se ao conselho
beneficiado, com o com-
provante do depósito e so-
licite o recibo padronizado,
contendo: número de or-
dem; nome e CPF ou CNPJ
do doador; data e valor
efetivamente depositado
no fundo; nome, inscrição

prejudica a ação é que a
doação é feita no ano-base,
mas somente é compensa-
da no ano seguinte. "E pre-
ciso força política para
mudar isso e facilitar a do-
ação", ponderou. O deputa-
do Edson Rezende sugeriu
a criação de um selo para
identificar as empresas que
contribuem com os Fundos
para criança e adolescente.

no CNPJ e endereço do
conselho emitente (deve
ser usado o CNPJ do Mu-
nicípio ou do Estado con-
forme o caso); assinatura
de pessoa designada pelo
conselho

• Conserve o recibo em
seu poder por cinco anos.

As informações sobre
os Fundos e Conselhos po-
derão ser obtidas no site da
campanha e no plantão fis-
cal da Receita Federal.

Vencedores de concurso de redação
Salão Nobre
	 recebem prêmios na Assembleia 

Morcela Metk,,

"1 .ributo a
é lançada

Presenças

Também participaram do lançamento a representante
da Secretaria de Estado da Educação, Gilda Guimarães
e a representante do presidente do Conselho Estadual
de Educação, Lúcia Helena Cícarini.

Como contribuir

Salão Nobre
(continuação)
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Salão Nobre
	Presidente e atual Mesa são homenageados

pelo diálogo com sociedade
O presidente da Assem-

bléia, deputado Anderson
Adauto (PMDB), recebeu
ontem homenagem de di-
versas entidades, como a
CUT, aOABeaUEE (União
Estadual dos Estudantes),
pela abertura ao diálogo

com a sociedade civil que a
atual Mesa da Assembléia
demonstrou, durante sua
gestão. No evento, também
foi assinado convênio de
cooperação mútua entre a
Alemg e o Conselho Regio-
nal de Engenharia e Arqui-
tetura (Crea).

Estiveram presentes,
além do presidente, o 1°-
vice-presidente eleito para a
nova Mesa, deputado
Alberto Pinto Coelho (PPB);
o presidente da OAB/MG,
Marcelo Leonardo; o repre-
sentante do Fórum Nacional
de Luta e da CUT nacional,
Gilson Reis; o representante
da CUT estadual, Lúcio
Guterres; o presidente da
União Estadual dos Estu-
dantes (UEE), Fer-nando
Máximo, além de deputa-
dos de diversos partidos,
empresários e jornalistas.
Convivência de idéias di-
vergentes - O presidente da
UEE, Fernando Máximo,

parabenizou o presidente, de-
putado Anderson Adauto
(PMDB), pela abertura que a
atual presidência deu aos di-
versos segmentos da socieda-
de. O representante da CUT
estadual, Lúcio Guterres, des-
tacou os esforços da atual
Mesa em escutar a sociedade
e lembrou que "a democra-
cia não é o regime do consen-
so, mas da convivência de
idéias divergentes". O pri-
meiro biênio da 14 a Legis-
latura foi lembrado por Lú-
cio Guterres pela realização
do Fórum de políticas
Macroeconômicas Alternati

-vas para o Brasil; e pela cam-
panha contra a privatiZa°
de Fumas, entre outros even-
tos. "Esperamos que a próxi-
ma presidência mantenha O

diálogo", ressaltou. Como
sente, o representante da CIJT
estadual entregou a AndeISOrt
Adauto uma bandeira da en-
tidade e uma placa com frases
do poeta Beitold Brecht.

Aloir Vieira

Durante o homenagem ao presidente, foi assinado também convênio
de cooperação mútuo entre o Creo e o Assembléia Legislativo
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Alemg, TJ e entidades de magistrados
Salão Oficial	 chegam a consenso sobre PLC 17

Legislativo foi aliado dos
funcionários públicos Salão Nobre

(continuação)

PAINEL

O presidente da Assembléia
Legislativa, deputado Anderson

Adauto (PMDB), deputados
estaduais, o presidente do

Tribunal de Justiça,
desembargador Sérgio Lélis

Santiago, desembargadores do
TJMG e dirigentes de entidades

dos magistrados se reuniram,
ontem à tarde, no Salão

Oficial. O objetivo foi discutir o
Projeto de Lei Complementar
(PLC) 17/99, que contém a

organização e a divisão
judiciárias do Estado de Minas

Gerais. Os integrantes
chegaram a consenso em torno
das atribuições da Corte e do

Pleno do Tribunal de Justiça. O PLC 17199 é o unico proposição na
pauta da reunião extraordinário do tarde de hoje.

O presidente da Coorde-
nação Sindical do Funciona-
lismo Público Estadual, Rena-
to Barros, também homenageou
o presidente com uma placa e
elogiou o deputado Anderson
Adauto (PMDB) pela abertura
ao diálogo, afirmando que "os
funcionários públicos encontra-
ram na Assembléia Legislativa
um forte aliado contra o
desmantelamento do serviço
público". Entre os eventos

lembrados por Renato Bar-
ros, foram destacados o
Fórum Técnico Seguridade
Social do Servidor Público Es-
tadual; e a discussão da PEC
39/00, que adapta a Constitui-
ção Estadual às modificações
introduzidas pela Emenda 19
à Constituição da República
(Reforma Administrativa)
Democracia - O diálogo com
a sociedade também foi elo-
giado pelo presidente da

OAB/MG, Marcelo Leonar-
do. Ele ressaltou os vínculos
históricos entre a OAB e a As-
sembléia Legislativa de Minas
Gerais. "Temos orgulho de
ter na presidência da Alemg
um advogado brilhante como
Anderson Adauto", desta-
cou. O representante da CUT
nacional, Gilson Reis, afirmou
que a Alemg avança, cada vez
mais, na consolidação da de-
mocracia brasileira

residente acredita na força da sociedade
O deputado Anderson

Adauto (PMDB) agradeceu as
homenagens dos presentes e
lembrou que o diálogo com
a sociedade sempre foi uma
diretriz das diversas Mesas
que dirigiram a Casa. "Mas
essa Mesa teve condições de
ampliar o debate com as en-
tidades que representam a
sociedade civil", destacou. O
presidente lembrou as difi-

A Assembléia
, Legislativa vai re-

alizar hoje a en-
trega da Meda-
lha da Ordem
do Mérito Le-

1gisla-tivo e da
L4 \\ ;, Medalha Co-4r	memorativa

dos 500 anos do
Descobrimento do Brasil. A
cerimônia acontecerá no hall
principal da Assembléia, às 9
horas. A Medalha Comemo-
rativa dos 500 anos do Des-
cobrimento do Brasil, conce-
dida em caráter excepcional,
Será entregue a representan-
tes de 66 entidades, associa-
ções, escolas, clubes e empre-

culdades que as associações
de trabalhadores enfrentam
para defender seus direitos e
afirmou que a aproximação
com o Legislativo foi um pon-
to positivo nesse contexto.
"Nós acreditamos na força da
sociedade civil organizada",
destacou o presidente.
Homem que faz seu tempo - O
l°-vice-presidente eleito para o
próximo biênio, deputado

sas. Ela foi criada com o ob-
jetivo de homenagear institui-
ções, movimentos, grupos ét-
nicos e grupos profissionais
que tiveram importância na
formação da sociedade minei-
ra, com repercussão nos âm-
bitos estadual, nacional ou
internacional e que estejam
atualmente em atividade no
Estado. Entre os agraciados
estão os três Poderes do Es-
tado, a Polícia Militar, a
Academia Mineira de Le-
tras, os grupos Corpo,
Galpão e Giramundo.
Mérito - Com a Ordem do
Mérito Legislativo serão
agraciadas 278 personalida-
des. A Ordem foi criada em

Alberto Pinto Coelho (PPB), dis-
se que a homenagem a An-
derson Adauto é justa e afirmou
que as responsabilidades para a
próxima Mesa estão ampliadas.
Sobre o presidente, Alberto Pin-
to Coelho definiu: "existem ho-
mens que vivem o seu tempo e
existem homens que fazem o seu
tempo. Considero o deputado
Anderson Adauto como um ho-
mem do segundo tipo".

1982, com o fim de homena-
gear pessoas físicas e jurídi-
cas, nacionais e estrangei-
ras, que, pelos serviços ou
mérito excepcional, tenham-
se tornado merecedoras do
especial reconhecimento da
Assembléia Legislativa. En-
tre os agraciados deste ano,
com a Ordem do Mérito
Legislativo, no
grau Grande Méri-
to, estão os ministros
Pimenta da Veiga,
Carlos Melles, Nil-
son Naves e Sálvio
Teixeira, e o prefei-
to de Belo Hori-
zonte, Célio de
Castro.

Medalha dos 500 anos fecha ciclo
de eventos sobre a data

Hall das Bandeiras
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Convocadas
extraordinárias
O Plenário da
Assembléia foi
convocado para
Reuniões
Extraordinárias a
serem realizadas na
tarde de hoje, às 14
horas; às 9, 14 e 20
horas de sábado e de
domingo; e às 14
horas da próxima
segunda-feira (18).

Prazos do auxílio-educaçâo
A Central de Atendimen-

to e Orientação de Pessoal
(Caop) informa que os servi-
dores que fazem jus ao auxí-
lio-educação (creche) deve-
rão encaminhar, até o último
dia útil deste ano, o recibo
escolar referente à mensa-
lidade de dezembro. Caso
contrário, não terão o reem-
bolso. A Deliberação da
Mesa n° 1.910/2000 deter-

mina que o servidor Pode
requerer o beneficio até o úl-
timo dia útil do mês subse-
qüente ao do vencimento des-
de que não passe de um ano
para outro. A Caop já está
recebendo também os-
reci-bos referentes às matrículas
escolares, que deverão ser
encaminhados anexados a
formulário específico, a ser
preenchido no local.

Reunião Extraordinária (14 horas)
PU 17/99

Do Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a

9 horas
Reunião de Debates (Plenário)

10 horas
Solenidade de entrega das Medalhas Comemorati-

organização e a divisão judiciárias do Estado de
Minas Gerais

vos dos 500 anos do Brasil e da Ordem do Mérito
Legislativo (Hall das Bandeiras)

14 horas
Reunião Extraordinário (Plenário)

7h30 - Repórter Assembléia (reprise)
8h - Horário reservado à Câmara Municipal
de Belo Horizonte
9h - Mídia e Poder Especial (inédito) - Série
Políticos Mineiros com Aureliano Chaves de
Mendonça
1 Oh - Solenidade de Entrega de Meda-
lhas (AO VIVO) - Medalha Comemorativa
dos 500 Anos do Brasil e a do Mérito
Legislativo
12h30 - Repórter Assembléia (reprise)
13h10 - Estação (reprise) - Programa em
parceria com universidades do Estado.
Retrospectiva da política e economia brasilei-
ras no ano 2000 é o tema em debate
14h20 - Plenário (reprise) - Reunião
Especial em comemoração dos 150 anos de
nascimento do Coronel Inácio Murta
15h30 - Comissão de Agropecuária
(reprise) - Deputados discutem relatório
anual do Banco Mundial sobre o Projeto Jaiba
17h10 - Tribuna Livre (reprise) - Reper-
cussão do dia-a-dia do Legislativo mineiro
com debates e entrevistas
17h30 - Visão Parlamentar (reprise) -
Entrevistas com deputados estaduais sobre
assuntos da atual conjuntura
18h - Horário reservado à Câmara Municipal

de Belo Horizonte
19h - Agência Procon (inédito) - Em destaque
os trabalhos do Comissão de Defesa do Consumi-
dor
19h30 - Repórter Assembléia (AO VIVO) -
Noticiário sobre o que acontece
20h - Resenha (inédito) - Resumo dos principais
acontecimentos do semana na Assembléia
20h30 - Solo de Imprensa (reprise) - Jornalis-
tas sabatinam o secretário de Estado da Saúde,
Carlos Patrício
21h30 - Tribuna Livre (reprise) - Repercussão
do dia-a-dia do Legislativo mineiro com entrevistas
e debates
22h - Repórter Assembléia (reprise)
22h30 - Resenha (reprise)
22h50 - Tribuna Livre (reprise) - Repercussão
do dia-a-dia dolegislativo mineiro
23h20 - Teatro Assembléia (reprise) - ShoW de
dança do ventre
Oh - Assembléia Debate (reprise) - O cresci-
mento da violência no Estado é um dos destaques
do debate
1h10 - Repórter Assembléia (reprise)
1h40 - Resenha (reprise)
2h - Encerramento

-Essa grade está sujeita o olterações


