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Plenário mantém vetos a renda mínima,
referência hospitalar e isenção de honorários
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Q.

JQ?)
Os deputados mantive- posição de Lei 14.605, que

ram ontem, na reunião or- dispõe sobre o Programa de
dinária de Plenário, três ve- Renda Mínima para a famí-
tos do governador a propo- lia que se responsabilizar
sições de lei: veto total à pro- pela guarda de criança ou

O deputado Alencar do Silveira Júnior PDT), o presidente Antônio Júlio (PMDB)
e o 22-secretário, Wanderley Avilo (PPS), no reunião ordinário

adolescente abandonados;
veto total à Proposição de
Lei 14.661, que dispõe sobre
a estruturação e a organiza-
ção de sistema de referência
hospitalar; e o veto parcial
à Proposição de Lei 14.634,
que altera dispositivos das
Leis 12.730/97, 13.243/98,
12.989/98 e 6.763/75, que
tratam da remissão de cré-
ditos tributários. O vento
mantido eximia o contribu-
inte do pagamento de hono-
rários advocatícios sobre o
total de créditos tributários
quitados. Durante a reu-
nião, foi encerrada, ainda, a
discussão de quatro vetos.
Para hoje, foram
convoc.das reuniões extra-
ordinárias pela manhã e à
noite. Páginas 14 e 15

Comissão aprova parecer sobre
PL que reorganiza secretarias

Está pronto para ser discutido e vo-
tado pelo Plenário, em 1° turno, o Pro-
jeto de Lei (PL) 1.419/2001, do gover-
nador, que dispõe sobre a reorganiza-
ção de secretarias de Estado. O projeto
foi apreciado ontem pela Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentá-
ria que, em reunião conjunta com a
Comissão de Administração Pública,
aprovou o parecer do deputado
Rêmolo Aloise (PFL). O relator apresen-
tou quatro novas emendas ao projeto,
além das seis aprovadas pela Comissão
de Constituição e Justiça e outras seis
da Comissão de Administração Públi-
ca. Página 3

Constituição e Justiça vota
parecer sobre 15 proposições

A Comissão de Constituição e Justiça apro-
vou ontem pareceres sobre 15 das 23 propo-
sições sujeitas à apreciação do Plenário que
estavam na pauta da reunião. Sete pareceres
aprovados opinaram pela
inconstitucionalidade de projetos. Os depu-
tados pediram vista de três pareceres, foi adi-
ada a apreciação de outras três proposições
em função de pedido de prazo pelos relatores
e dois projetos foram retirados da pauta. En-
tre as votações adiadas em virtude de pedido
de vista, está a de parecer sobre o Projeto de
Lei (PL) 1.491/2001, do deputado Rogério
Correia (PT), que disciplina a criação de cães
e sua condução em via pública e tramita em
l turno. Páginas 4 a 9
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FF0 apresenta quatro novas emendas a
projeto de reorganização de secretarias Reunião ConjuntoTrabalho, Previdência

e Ação Social
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A Comissão do Trabalho,
da Previdência e da Ação So-
cial discutiu ontem, com con-
vidados, o Programa de For-
talecimento dos Conselhos
Municipais dos Direitos da
Criança e do Adolescente. O
diretor superintendente da
Telemig Celular, Luiz Gon-
zaga Leal, falou sobre o pro-
jeto desenvolvido pelo Insti-
tuto Telemig Celular na área
de assistência social. Segun-
do ele, existem atualmente no
Estado 374 conselhos muni-
cipais reconhecidos, entre os
853 municípios mineiros,
muitos funcionando em con-
dições precárias. Ele reve-
lou que a criação do Institu-
to surgiu da idéia de apli-

Na primeira fase da reu-
nião, os deputados aprova-
ram 10 projetos de lei de de-
claração de utilidade pública
de diversas entidades e o pa-
recer de turno único do
relator, deputado Bené
Guedes (PDT), ao Projeto de
Lei (PL) 1.394/01, do depu-
tado Pedro Pinduca (PPB). O
projeto institui o Dia da Soli-

A Comissão do Trabalho
aprovou requerimento do
deputado Ivo José (PT) so-
licitando a realização de au-
diência pública na cidade de
Timóteo, para discutir as
conseqüências das modifica-
ções na linha de produção
da Acesita S/A, que resul-
tarão na demissão de cerca
de 800 funcionários. Para a
reunião, serão convidados
os presidentes da Acesita e
do Sindicato dos Meta-
lúrgicos de Timóteo; o de-

car em fundos sociais 1% das
receitas declaradas à Receita
Federal.

Através do Fundo para In-
fância e Adolescência (FIA) a
Telemig destinou, no ano pas-
sado, R$ 1 milhão para a
revitalização dos conselhos
municipais. Luiz Gonzaga Leal
disse que o Instituto pretende
ampliar os projetos sociais bus-
cando parcerias com outras
empresas. Entre os planos está
a doação de celulares usados
para os conselhos, com cartões
doados por empresas e comu-
nidades. Outra convidada, a
assessora especial da Secreta-
ria de Estado da Fazenda, Lú-
cia Helena Ciccarini Nunes,
disse que a iniciativa é inova-

dariedade no Estado, a ser
comemorado no dia 9 de
agosto, data da morte do so-
ciólogo Herbert de Souza, o
Betinho.

O relator opinou pela
aprovação do projeto com
duas emendas. A emenda n°
1 altera a redação do artigo
2°, estabelecendo que, no Dia
da Solidariedade, o poder

legado regional do Traba-
lho, o prefeito municipal e o
presidente da Câmara Muni-
cipal de Timóteo.
Piso - Também foi aprova-
do requerimento do depu-
tado Bené Guedes (PDT)
para que sejam convidadas
autoridades, a serem defini-
das posteriormente, para
uma audiência pública da
Comissão do Trabalho. O
assunto em debate será o
Projeto de Lei (PL) 1.297/
2000, do deputado Márcio

O diretor superintendente do
Telemig Celular, Luiz Gonzaga Leal,
falou sobre os projetos do empresa

na área de assistência social

dora, pois não é comum o in-
teresse do empresariado pelas
questões sociais.

público realizará eventos cul-
turais e artísticos com vistas
a promover a solidariedade.
A emenda n° 2 suprime o ar-
tigo 3° do projeto, que deter-
mina que a Secretaria de Esta-
do do Trabalho, Assistência
Social , da Criança e do Ado-
lescente tomará as providên-
cias cabíveis para regulamen-
tação e implementação da lei.

Kangussu (PPS), que dispõe
sobre a implantação e os
valores do piso salarial de
que trata o artigo 7°, inciso V
da Constituição Federal.

Participaram
da reunião os
deputados Dalmo
Ribeiro Silva (PSD); Bené
Guedes (PDT), Luiz
Menezes (PPS) e João
Leite (PSDB).

O parecer de 1° turno da
Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária ao
Projeto de Lei (PL) 1.419/01,
do governador do Estado,
que trata da reorganização de
Secretarias de Estado, foi
aprovado ontem, em reunião
conjunta com a Comissão de
Administração Pública. O pa-
recer, do deputado Rêmolo
Aloise (PFL), inclui quatro no-
vas emendas ao projeto, além
das seis aprovadas pela Comis-
são de Constituição e Justiça e
outras seis da Comissão de
Administração Pública. O pa-
recer da Comissão de Admi-
nistração Pública foi aprovado
na reunião anterior, realizada
no dia 25 de abril.

A proposição desmembra
a Secretaria da Casa Civil e
Comunicação Social em três
novas secretarias, reagru-
pando suas várias funções.
Assim, conforme esclarece o
relator, o apoio às atividades
administrativas da governa-
dona e o assessoramento di-
reto ao Governador ficam a
cargo da nova Secretaria da
Casa Civil; as atividades da
representação do Estado, de
coordenação política e de re-
lacionamento intergover-
namental são assumidas pela
Secretaria de Governo e, fi-
nalmente, a execução e coor-
denação da política de comu-
nicação social do Estado são
atribuídas à Secretaria de
Comunicação Social.
- Além dessa subdivisão,

sao propostas modificações na
estrutura da Secretaria de
Estado do Planejamento e
Coordenação Geral (Seplan-
MG), que tem várias de suas
Unidades extintas. Apesar das
mudanças, o relator Rêmolo
Aloise (PFL), reconhece que
O projeto promove uma eco-
nomia de despesas para a

administração pública, com
uma redução superior a R$
260 mil por ano, consideran-
do todos os cargos extintos

A emenda n° 13, apresen-
tada pelo deputado Rêmolo
Aloise (PFL), relator do pro-
jeto na Comissão de Fiscali-
zação Financeira e Orçamen-
tária, corrige uma pequena
imperfeição no texto origi-
nal do projeto, quando tra-
ta da definição do valor do
crédito especial que será
aberto para instalação das
três novas secretarias, esti-
pulando-o em R$ 83,323 mi-
lhões.

A emenda n° 14 preten-
de corrigir equívoco come-
tido quando da edição da
Lei Delegada n° 48/2000,
que prevê uma gratificação
de 100 horas-vôo a ser paga
aos ocupantes dos cargos de
comandante de avião a jato,
comandante de avião, pilo-
to de helicóptero e primei-
ro oficial de aeronave. A
emenda transforma 40 des-
sas horas-vôo em abono, que
não integra a remuneração
do servidor e sobre o qual
não incidem vantagens.

Com essa nova redação,
o relator propõe a rejeição
da emenda n° 11, da Comis-
são de Administração Públi-
ca, que trata do mesmo
tema. A emenda n° 15 esten-
de gratificação assegurada
ao comandante de avião a
jato ao piloto de helicópte-
ro e ao comandante de
avião que atendam a deter-
minadas condições especifi-
cadas no projeto.
Psiu - A última emenda, de

na atual Secretaria da Casa
Civil e de Comunicação So-
cial e de quase R$ 1,5 milhão
na Seplan-MG.

n° 16, apresentada pelo
relator e aprovada com o
seu parecer, cria na Secreta-
ria de Estado de Governo 25
funções gratificadas desti-
nadas a remunerar os servi-
dores responsáveis pela co-
ordenação dos Postos de
Serviço Integrado Urbano
(Psiu). "No ano de 2000 -
justificou o relator - esse
serviço totalizou mais de 5
milhões de atendimentos e
corria o risco de ter suas ati-
vidades afetadas, uma vez
que o projeto prevê, em seu
artigo 43, a extinção das 50
gratificações existentes hoje
na Seplan". Essa iniciativa
vai acarretar um aumento de
despesas de R$ 10 mil, o
que, para o relator, não afe-
ta a economia proposta pela
extinção das atuais funções
gratificadas.

Presenças

A reunião foi presidida
pelo deputado Mauro
Lobo (PSDB), da Comissão
de Fiscalização Financeira
e Orçamentária e teve a
participação dos
deputados Cristiano
Canêdo (PTB), Sebastião
Navarro (PFL), Ivair
Nogueira (PMDB), Luiz
Fernando Faria (PPB),
Rêmolo Aloise (PFL) e
Rogério Correia (PT).

Comissão discute fortalecimento de
Conselhos da Criança e do Adolescente

Marcelo Metzker

Parecer de turno único é aprovado

Audiência pública em Timóteo

Emenda garante
continuidade do Psiu



pedem prazo para
LreCeres Constituição e Justiça

(continuação)
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COMISSõES Adiada votação de parecer a
Constituição e Justiça sobre criação e condução de

projeto
cães

Deputados
analisar pi

Das 23 proposições sujei-
tas à apreciação do Plená-
rio que estavam na pauta da
reunião da Comissão de
Constituição e Justiça de
ontem, 15 tiveram pareceres
aprovados, sendo sete pare-
ceres pela inconstituciona-
lidade. Foram três os pedi-
dos de vista apresentados
durante a reunião, além de
três pedidos de prazo regi-
mental, pelos relatores, para
emitirem parecer. Duas pro-
posições foram retiradas de
pauta. Entre as votações
adiadas em virtude de pedi-

O PL 1.491/2001 visa dis-
ciplinar, segundo informa o
relator, a criação e a condu-
ção, em via pública, de cães
das raças Pastor Alemão,
Pitbuil, Dobberman, Fila Bra-
sileiro, Rottweiller, seus mes-
tiços e outros de porte físico
e força semelhantes, segun-
do classificação da Federa-
ção Cinológica Internacio-
nal. Determina que os ani-
mais devem ser registrados
em entidades oficiais, até 180
dias de idade, após compro-
vação da vacinação necessá-
ria e de declaração da finali-
dade da criação do animal.
No caso de descumprimento
da obrigação, está prevista a
apreensão do animal e seu
encaminhamento ao canil
municipal, além do paga-
mento de muita de 500
Ufirs, cobradas em dobro na
hipótese de reincidência.
Após 10 dias, se o proprie-
tário não cumprir essas de-

do de vista, está a do pare-
cer sobre o Projeto de Lei
(PL) 1.491/2001, do depu-
tado Rogério Correia (PT),
que disciplina a criação de
cães e sua condução em via
pública e tramita em 1° tur-
no. O pedido de vista foi
apresentado pelo deputado
Sávio Souza Cruz (PSB), de-
pois de um debate entre ele
e o autor do projeto.
Esterilização - O parecer,
do deputado Dilzon Meio
(PTB), opinou pela ju-
ridicidade, constituciona-
iidade e legalidade do pro-

terminações, o cão será en-
caminhado a entidade de
ensino e pesquisa para fins
de estudo.

A proposição também
proíbe também a manuten-
ção de animais das raças que
relaciona em terreno com
área insuficiente para seu
manejo seguro. Determina
que o proprietário deve afi-
xar placa informando a exis-
tência e periculosidade do
animal e, em estabelecimen-
to comercial equipado com
portão eletrônico, o cão fi-
cará a uma distância míni-
ma de dois metros do
portão, e seu deslocamento
deverá ser restringido por
meio de delimitador físico.
Por fim, cria, segundo infor-
ma o parecer, o Disque-Cão,
para recebimento de denún-
cia de infração ao disposto
na futura lei.
Debates - O deputado
Sávio Souza Cruz, que pe-

jeto, com a emenda n° 1, que
suprime o artigo 40• O ar-
tigo proíbe, no Estado, a
adoção e a procriação de
cães da raça Pitbull. O
parágrafo único determi-
na que, para efeito do
cumprimento da proibi-
ção, os cães em idade de
procriação deverão ser
esterilizados. Na justifi-
cativa do parecer, o relator
opina que a previsão de es-
terilização de animais é
uma prática condenável
pela legislação vigente e
deve ser abolida.

diu vista do parecer, ponde-
rou que o Pitbull não é um
cão de guarda, mas um cão
de rinha. "Penalizar o cão
pelo que fizeram em sua car-
ga genética é descabido; foi
o ser humano que criou o
animal com essas caracterís-
ticas. Não há padrão de raça
ou código genético defini-
do", informou. O parlamen-
tar disse, ainda, que não de-
fende o tipo de solução pre-
vista no projeto para o pro-
blema dos acidentes recentes
com Pitbulls, opinando que é
uma visão nazista achar que
"o mérito é da raça". O de-
putado Rogério Correia, au-
tor do PI, 1.491/2001, lem-
brou que grande parte do
projeto caminha no sentido
de normatizar a criação de
cães, uma demanda da soci-
edade; lembrou os acidentes
recentes envolvendo, princi-
palmente, crianças e idosos;
e defendeu a esterilização.

A Comissão de Constitui-
ção e Justiça adiou a vota-
ção de pareceres, em função
do pedido de vista feito por
deputados . Os projetos, to-
dos tramitando em 1° turno,
são:

• PI, 1.469/2001, do de-
putado Chico Rafael (PSB),
que autoriza o Estado a re-
duzir a alíquota de ICMS in-
cidente sobre o leite. O depu-
tado Geraldo Rezende
(PMDB), relator, opinou pela
apresentação do substitutivo
n° 1, mudando a redação
original, determinando que é
de 7% (hoje é de 12%) a
aliquota do imposto sobre o
leite. Rezende ponderou que
caberá à Comissão de Fisca-
lização Financeira e Orça-
mentária, com as projeções
da arrecadação do Estado,
emitir opinião técnica sobre
a matéria à luz da Lei de
Responsabilidade Fiscal
(LRF). O relator lembrou que
Minas tem sua economia es-
vaziada por conta dos in-
centivos dados por outros
Estados da Federação. O
pedido de vista foi feito pelo
deputado Sávio Souza Cruz
(PSB) que, a despeito do mé-
rito da matéria, enfatizou
que a proposta contraria a
LRF. Na opinião dele, o Exe-
cutivo poderia remeter à
Alemg projeto que tratasse
do assunto, apontando,
como determina a lei com-
plementar, a compensação
para a redução da alíquota.

o Projeto de Lei Comple-

mentar (PLC) 37/2001, do
Tribunal de Justiça, que al-
tera anexo da Lei Comple-
mentar 59/2001, que con-
tém a organização e a divi-
são judiciárias do Estado de
Minas Gerais. O deputado
Sávio Souza Cruz também
foi o autor do pedido de vis-
ta ao novo parecer do depu-
tado Agostinho Silveira
(PL), que acatou sugestões
de emendas apresentadas
pelos deputados Márcio
Kangussu (PPS) e Dilzon
Meio (PTB). O projeto, ori-
ginalmente, transfere Pieda-
de do Rio Grande da comar-
ca de Barbacena para a
comarca de Andrelândia. A
emenda n° 1 exclui Quartel
Geral da comarca de
Martinho Campos, incluin-
do-o na de Dores do Indaiá;
a emenda n° 2 exclui de

Foram solicitados, ainda,
prazos para emissão de pa-
recer, todos de 1° turno, pe-
los seguintes relatores:

o Deputado Sebastião
Costa (PFL), relator do PL
601/99, que autoriza o
Poder Executivo a permu-
tar imóvel de sua propri-
edade nas condições em
que especifica. O autor da
matéria é o deputado Ivo
José (PT).

o Deputado Geraldo
Rezende (PMDB), relator do
PL 1.456/20001, que dispõe

O deputado Sóvio Souza Cruz (PSB)
pediu prazo paro analisar o PL

1.46912001 e o PLC 37/2001

Joaíma e inclui em Águas
Formosas o município de
Fronteira dos Vales; e a
emenda n° 3 exclui da
comarca de Jequitinhonha
os municípios de Felisburgo
e Monte Formoso, integran-
do-os à comarca de Joaíma.

sobre as condições para a co-
brança, pelo poder público,
de multas provenientes de
aparelhos eletrônicos sobre
infrações cometidas por mo-
toristas condutores de veícu-
los automotores. O autor da
matéria é o deputado Agos-
tinho Silveira (PL).

o Deputado Agostinho
Silveira (PL), relator do PL
1.464/2001, que dispõe so-
bre a divulgação de dados
sobre veículos. O autor da
matéria é o deputado Dinis
Pinheiro (PL).

Projeto prevê apreensão e multas	i

Relatores pedem prazo para
emitir parecer
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COMISSõES Projeto altera estatuto da PMír'
Constituição e Justiça

..,	(continuação)
Constituição e Justiça

(continuação)
A Comissão de Constitui-

ção e Justiça aprovou parecer
pela constitucionalidade, le-
galidade e juridicidade do
Projeto de Lei Complementar
(PLC) 34/2001, que altera a
redação da Lei Complemen-
tar 50/98 (que altera a Lei
5.301/69, que contém o Esta-
tuto do Pessoal da Polícia
Militar). A matéria, do depu-
tado Sargento Rodrigues
(PSB), havia recebido parecer
pela constitucionalidade, le-
galidade e juridicidade, mas
a votação foi adiada em vir-
tude de pedido de vista do
deputado Dilzon Melo (PTB).
A proposição dispensa as pes-
soas inscritas ou participantes
de qualquer fase de concurso
público ou de curso prepara-
tório para ingresso na Polícia
Militar da exigência de con-
clusão do ensino médio.

Nos termos do artigo 50

do Estatuto, modificado pela
lei complementar, o ingresso
no quadro de praças da PM
será feito de acordo com, en-
tre outras exigências, a de es-
colaridade de 2° grau comple-
to. O parecer ressalta, no en-
tanto, que, quando a legisla-
ção foi alterada, não foram
consideradas as pessoas já
inscritas, bem como aquelas
aprovadas em concurso para
ingresso no Curso de Forma-
ção de Soldado da PM.

Despachantes - Também
foi aprovado parecer pela
constitucionalidade do PI,
1.454/2001, do deputado Di-
nis Pinheiro (PL), que dispõe
sobre o número mínimo de
clínicas e despachantes cre-
denciados perante a Secreta-
ria de Estado da Segurança
Pública. O projeto amplia o
número de pessoas que po-
dem habilitar-se como despa-
chantes junto à Secretaria de
Estado da Segurança Pública
e o número de clínicas
credenciadas. O parecer, que

havia sido lido em outra reu-
nião, opinou pela constitu-
cionalidade, legalidade e
juridicidade, com as emendas
n°s i a 4.

O relator, deputado Már-
cio Kangussu (PPS), acatou,
na reunião de ontem, a emen-
da n° 5, sugerida pelo depu-
tado Ermano Batista (PSDB),
que estabelece o limite máxi-
mo para o credenciamento de
médicos, psicológos e despa-
chantes. O parecer foi apro-
vado depois de debate trava-
do por vários deputados, com
os votos contrários dos depu-
tados Geraldo Rezende
(PMDB), presidente da Co-
missão, e Sávio Souza Cruz
(PSB) - que fizeram críticas à
existência de despachantes,
intermediários no atendi-
mento do cidadão pelo ser-
viço público. O deputado
Ermano Batista declarou ser
o projeto importante, pois

Outro projeto que teve
parecer pela constitucio-
nalidade aprovado foi o PL
1.478/2001, do deputado
Ambrósio Pinto (PTB), que
cria o Índice Mineiro de Res-
ponsabilidade Social (IMRS),
para avaliar as ações desen-
volvidas pelos municípios e
os respectivos resultados,
especialmente nas áreas de
saúde, educação, distribui-
ção de renda, finanças pú-
blicas e desenvolvimento
urbano. Prevê, ainda, a di-
vulgação bienal do índice,
juntamente com os valores
dos indicadores utilizados
para seu cálculo. Antes, tinha
sido concedida vista do pa-
recer ao deputado Sávio Sou-
za Cruz (PSB).

O relator, deputado

O deputado Dilzon Meio (PTB) pediu
prazo para analisar o PLC 3412007

pretende dar rapidez ao aten-
dimento e estabelecer a con-
corrência no setor. O deputa-
do Sebastião Costa (PFL) de-
fendeu que o exame da ma-
téria, pela Comissão, se res-
tringisse aos aspectos consti-
tucionais, jurídicos e legais.

Márcio Kangussu (PPS), tinha
apresentado o substitutivo n°
1, que, entre outras coisas,
determina que a publicação
do relatório ocorrerá em
maio do segundo e quarto
anos do mandato do gover-
no municipal, com a primeira
publicação em maio do ano
subseqüente à publicação da
futura lei. O substitutivo de-
termina, também, que o IMRS
integrará os dados que orien-
tarão o planejamento estadu-
al e as relações entre o Esta-
do e o município; que o Exe-
cutivo regulamentará a lei em
120 dias contados da data de
sua publicação; e que a
metodologia para a apuração
do IMRS e o órgão encarre-
gado de fazê-la serão defini-
dos em regulamento.

Í

A Comissão de Constitui-
ção e Justiça aprovou parecer
sobre o Projeto de Lei Com-
plementar (PLC) 35/2001, do
deputado Ivair Nogueira
(PMDB), que inclui o municí-
pio de Itatiaiuçu, integrante do
Colar Metropolitano, na com-
posição da Região Metropoli-
taria de Belo Horizonte (altera
os artigos 70 e 21 da Lei Com-
plementar 26/93, que estabele-
cem a composição da
de seu Colar Metropolitano).0

O PI, 1.449/2001, do de-
putado Sávio Souza Cruz, que
dispõe sobre a qualificação
de pessoas jurídicas de direi-
to privado, sem fins lucrati-
vos, como organiza
sociedade civil de interesse
público (Oscips), ins titui e dis-
ciplina o termo de parceria,
teve parecer pela constitu-
cionalidade aprovado. O
relator foi o deputado Márcio
Kangussu (PPS). O deputado
Sávio Souza Cruz, autor da
matéria, defendeu
Oscips podem ser a novida-
de para reforçar o papel do
Estado no gerenciamento do
interesse público. Ele defen-
deu que o projeto "separa o
joio do trigo".

Na justificativa para apre-
sentar a matéria, o autor in-
forma que ela tem o
de regulamentar as institui-
ções do terceiro setor - pes-
Soas jurídicas de direito pri-
vado que têm como objeto
Social a dedicação a finalida-
des públicas, sem fins lucra-
hvos, as quais são constituí-
das por pessoas físicas e fun-
cionam como auxil

ções da

que as

objetivo

iares do

relator, deputado Sávio Souza
Cruz (PSB), concluiu pela ju-
ridicidade, constitucionalidade e
legalidade da matéria, mas res-
saltou, na reunião, sua preo-
cupação com a expansão da re-
gião metropolitana da capital,
lembrando, ainda, a necessi-
dade de racionalizar a análise
da matéria.
Escola - Também teve pare-
cer pela constitucionalidade

RMBH e	
o

PI, 1.387/2001, do deputado
Pedro Pinduca (PPB), que au-

Estado em atividades de
conteúdo social relevante. O
projeto prevê a criação, no
Estado, do titulo ou qualifi-
cação, para entidades que
possuam tais características,
de Organização da Socieda-
de Civil de Interesse Público
(Oscip); e prevê uma série de
medidas que conferem poder
de controle e fiscalização pelo
poder público. Prevê, ainda,

Também teve parecer pela
constitucionalidade aprovado
o PI, 1.458/2001, do deputa-
do João Leite (PSDB), que
dispõe sobre a notificação de
infração de trânsito enviada ao
infrator, pelo Detran, por re-
messa postal. O relator foi o
deputado Ermano Batista
(PSDB). A proposição determi-
na que a notificação de infra-
ção de trânsito enviada ao in-
frator pelo Detran, por remes-
sã postal, deverá ser obriga-
toriamente encaminhada ao
destinatário mediante aviso
de recebimento (A.R.), no qual
deverão constar a identifica-
ção e o endereço do remeten-
te. A notificação só será váli-

toriza o Executivo a instituir
o Programa de Escola de Tem-
po Integral no Estado. O de-
putado Geraldo Rezende
(PMDB), relator da matéria,
apresentou a emenda n° 1,
que elimina o caráter apenas
autorizativo da futura lei e
restringe o previsto ao ensi-
no fundamental, ressaltando
que o tempo integral já é um
imperativo constitucional,
mas no que diz respeito ao
ensino fundamental.

que elas se submeterão a pro-
cedimento licitatório para
usufruírem do repasse de
bens e recursos públicos e es-
tarão subordinadas, igual-
mente, à assinatura de termo
de parceria, mediante o qual
se comprometerão a adotar
"uma série de medidas visan-
do do atendimento dos prin-
cípios da moralidade, da pu-
blicidade e da eficiência".

da e eficazmente efetivada
mediante a assinatura do des-
tinatário no aviso de recebi-
mento devidamente datado.

Voto contrário - Foi apro-
vado, ainda, o parecer pela
constitucionalidade do PI,
1.434/2001, do deputado
Doutor Viana (PMDB), que
autoriza o Executivo a classi-
ficar o grupo sangüíneo e o
fator RH juntamente com o
exame do pezinho. O parecer,
do deputado Dilzon Meio
(PTB), foi aprovado com voto
contrário do deputado Sávio
Souza Cruz, que questionou
o caráter apenas autorizativo
da proposição e a invasão de
competência, segundo ele.

Região Metropolitana deBH
poderá ser alterada

Projeto cria Índice Mineiro
de Responsabilidade Social

regula organiProjeto	 zações da
sociedade civil

Notificação de infrações
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Constituição e Justiça
(continuação)

Pareceres pela
inconstitucionalidade

proposições são retiradas de pauta

A Comissão de Constitui-
ção e Justiça aprovou, ainda,
pareceres pela inconstituciona-
lidade dos seguintes projetos:

• PL 1.288/2000, do de-
putado Geraldo Rezende
(PMDB), que tramita em tur-
no único e institui o Dia das
Associações de Moradores de
Bairros e Conselhos Comuni-
tários, a ser comemorado em
25 de setembro. O relator foi
o deputado Ermano Batista
(PSDB). Ele destacou que,
não obstante a boa intenção
do autor, foi um equívoco a
derrubada do parecer pela
inconstituciona lida de do
relator anterior, deputado
Márcio Kangussu (PPS). Se-
gundo Ermano Batista, a ma-
téria implica interferência ar-
bitrária do Estado, ao estabe-
lecer uma data para essas as-
sociações comemorarem sua
existência. Ele citou, ainda, a
Constituição Federal, lem-
brando que a criação de asso-
ciações e cooperativas inde-
pende de autorização, sendo
vedada a interferência estatal
no seu funcionamento.

• PL 1.368/2001, do depu-
tado Márcio Cunha (PMDB),
que tramita em 1° turno e
isenta do pagamento de IPVA
e multas os proprietários de
veículos automotores furta-
dos ou roubados. O relator foi
o deputado Sebastião Costa
(PFL). Ele informou que a
pretensão do autor já é con-
templada em legislação sobre
o IPVA. Citou a Lei 12.735/
97, que trata do assunto em
seu artigo 30, inciso VIII. Lem-
brou, ainda, o decreto do
Executivo que regulamenta a
lei, tratando das normas para
o reconhecimento da isenção.

• PL 1.428/2001, do depu-
tado Chico Rafael (PSB), que
tramita em 1° turno e institui
a campanha permanente em

defesa dos direitos da mulher
e contra as violências e dis-
criminações de que são víti-
mas. O relator foi o deputa-
do Agostinho Silveira (PL).
Segundo o parecer, um dos
problemas do projeto é que
ele traz para o âmbito legal
matéria de caráter eminente-
mente administrativo, do
campo de atuação do Execu-
tivo. Ele faz referência, entre
outros aspectos, ao caráter
vago da proposição, que não
tem comando normativo. Uma
contradição lógica citada refe-
re-se ao início da campanha, no
dia 8 de março de cada ano. O
relator indagou como defla-
grar anualmente, sempre na
mesma data, uma campanha
de caráter permanente.

PI- 1.452/2001, do de-
putado Dimas Rodrigues
(PMDB), que tramita em 1°
turno e concede anistia a en-
tidades filantrópicas que ce-
lebraram convênio com os
entes do poder público do
Estado de Minas Gerais e
prestaram conta fora do pra-
zo de vigência. O relator foi
o deputado Sávio Souza
Cruz (PSB);

PL 1.462/2001, do depu-
tado Pedro Pinduca (PPB),
que tramita em 1° turno e dis-
põe sobre incentivos à gera-
ção de energia elétrica alter-
nativa. O relator foi o depu-
tado Sávio Souza Cruz (PSB).
Ele explicou, no parecer, que
é a União que tem a compe-
tência privativa para legislar
sobre energia;

PL 1.472/2001, do depu-
tado Márcio Cunha (PMDB),
que tramita em 1° turno e dis-
põe sobre a criação do Rela-
tório de Impacto de Seguran-
ça Pública (Rise). O relator foi
o deputado Sávio Souza Cruz
(PSB). Entre os motivos apre-

sentados para opinar pela
antijuridicidade, ilegalidade
e inconstitucionalidade da
matéria, está o fato de que o
artigo 50 do projeto, ao esta-
belecer mais uma função para
o Conselho Estadual de
Criminologia e Política Crinti-
nal, invade atribuição típica
do Executivo, contrariando o
princípio da independência e
harmonia entre os Poderes.
Ao dar ao colegiado compe-
tência para decidir pela im-
plantação ou não de unidade
prisional ou centro de recu-
peração e de reabilitação de
infratores ou de crianças e
adolescentes em conflito com
a lei, a proposição - acrescen-
ta o relator - "subtrai parcela
da discricionariedade do
governante, a quem cabe de-
cidir a respeito da oportuni-
dade ou não da localização de
determinada obra". O relator
acrescenta, ainda, que qual-
quer alteração decorrente da
instalação de uma ou mais
unidades de que trata o pro-
jeto que ameace a segurança,
a saúde ou o bem-estar dos
habitantes das regiões adja-
centes pode ser conceituada
como degradação ambiental
e é, como tal, passível de ser
detectada pelo Relatório de
Impacto Ambiental (RIMA).

PL 1.486/2001, do depu-
tado Adelino de Carvalho
(PMDB), que tramita em tur-
no único e institui o Dia de
Limpeza das Nascentes,
Córregos e Lagos do Estado.
O relator foi o deputado Agos-
tinho Silveira (PL), que lem-
brou que a matéria já está re-
gulamentada pela Lei 13.412/
99, que institui a Semana dos
Rios e Águas em Minas Gerais,
a ser comemorada em agosto,
prevendo-se, inclusive, ativi-
dades alusivas à água.

Duas proposições foram
retiradas da pauta da reunião
da Comissão de Constituição
e Justiça, ontem. O PL 1.460/
2001, do deputado Pastor
George (PL), que estabelece
medida disciplinar no pro-
cesso de automação nas em-
presas do sistema produti-
vo, financeiro e comercial
do Estado de Minas Gerais,
tramita em 1° turno e tem
como relator o deputado
Márcio Kangussu (PPS). Ele

A Comissão de Consti-
tuição e Justiça aprovou,
ainda, requerimento do
deputado Agostinho Sil-
veira (PL) para que sejam
convidados a participarem
de reunião o secretário de
Estado da Segurança Pú-
blica, Márcio Barroso
Domingues, e o chefe do

O diretor da empresa
BMA-Consegue, Soelson Bar-
bosa Araújo, convidado a
prestar esclarecimentos à Co-
missão Especial do BNDES,
não compareceu à reunião de
ontem. Ele justificou a ausên-
cia, em correspondência, di-
zendo que estaria em viagem
de trabalho. A presença de
Soelson Barbosa Araújo, ex-
prefeito de Turmaljna, foi so-
licitada pelo deputado Durval
Angelo (PT), que esperava
obter esclarecimentos sobre a
consultoria prestada pela
empresa aos prefeitos dos
municípios sob influência da
Companhia Vale do Rio Doce.
Segundo o deputado, vários
Prefeitos de municípios que
Serão beneficiados com a ver-

foi retirado de pauta a reque-
rimento do deputado Agos-
tinho Silveira (PL)

O PL 1.437/2001, do de-
putado Dilzon Meio (PTB),
que torna obrigatória a uti-
lização de detectores de
metais nos veículos destina-
dos ao transporte rodoviá-
rio intermunicipal de passa-
geiros, tramita em 1° turno
e tem como relator o depu-
tado Márcio Kangussu (PPS)
e foi retirado de pauta a pe-

Detran, Otto Teixeira Filho,
para prestarem esclarecimen-
tos sobre o não-cumprimen-
to da Lei 13.644/2000, que
obriga o departamento a pres-
tar informações sobre o ven-
cimento da carteira nacional
de habilitação.
Presenças - Participaram da
reunião os deputados Geral-

ba decorrente da privatização
da Vale denunciaram que o
diretor da BMA se apresen-
tava como assessor do então
governador Newton Cardo-
so e que, em garantia pela li-
beração da verba, pedia 5% a
10% dos recursos que seriam
repassados ao município.
Requerimento - A Comissão
aprovou requerimento do
deputado Durval Ângelo
(PT), para que sejam convida-
dos diversos prefeitos a par-
ticipar de reunião da Comis-
são. O objetivo é obter escla-
recimentos sobre a consulto-
ria prestada pelo diretor da
BMA-Consegue. Foi reitera-
do também o convite a
Soelson Barbosa Araújo, para
participar de reunião na pró-

dido do próprio autor. O
deputado Dilzon Meio in-
formou, ainda, à Comissão
que pretende apresentar,
em Plenário, requerimento
solicitando a retirada de
tramitação da matéria, ten-
do em vista a difícil aplica-
bilidade, neste momento.

A Comissão aprovou, ain-
da, sete proposições que dis-
pensam a apreciação do Ple-
nário e tratam de declaração
de utilidade pública.

do Rezende (PMDB), que a
presidiu; e Agostinho Silveira
(PL), vice-presidente; Dilzon
Melo (PTB), Ermano Batista
(PSDB), Márcio Kangussu
(PPS), Sávio Souza Cruz
(PSB), Sebastião Costa (PFL),
Doutor Viana (PMDB), Rogé-
rio Correia (PT) e Luiz
Fernando Faria (PPB).

xima terça-feira (15).
A Comissão Especial do

BNDES foi criada para, no
prazo de 60 dias, desenvol-
ver ações junto ao Banco de
Desenvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES), no sen-
tido de que seja liberada a
verba decorrente da pri-
vatização da Companhia da
Vale do Rio Doce, destina-
da aos municípios sob influ-
ência daquela empresa.

Ii1ti.íJ

Participaram da
reunião os
deputados Mauro
Lobo (PSDB),
presidente;
Sebastião Costa

Secretário e chefe do Detran serão ouvidos

Ex-prefeito de Turmalina justifica
ausência e convite será reiterado

Constituição e
Justiça (continuação)

Comissão Especial
do BNDES



pedem a realização de
públicas	OJ... n:.

Os deputados Mona José l-latjeisen (PT), José Milton (PL) e
Fábio Avelar (PPS), no reunião

Marcelo Metzker

1
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Meio Ambiente e
Recursos Naturais

Proposta estende a militar benefício
já assegurado a policial civil

Deputados
audiências

A Comissão de Meio Am-
biente e Recursos Naturais
aprovou ontem requerimen-
tos do deputado Fábio Avelar
(PPS) para a realização de
uma audiência pública para
discutir o Projeto de Lei (PL)
1.162/2000, de sua autoria,
que dispõe sobre a política de
proteção à fauna e flora aqu-
áticas e de desenvolvimento
da pesca e da aquicultura no
Estado; e para realização de
uma audiência pública para
debater os problemas am-
bientais relacionados à circu-
lação das águas superficiais
nas áreas vizinhas ao Aero-
porto de Confins, com visita
a Confins e Pedro Leopoldo.
O deputado pediu que seja
enviado ofício ao secretário
de Estado de Meio Ambien-
te para que o licenciamento
prévio requerido pela
Soeicom só venha a ser exa-
minado após concluídos os
trabalhos de avaliação dos
impactos ambien-tais em La-
goa Santa.

Do deputado Márcio Cu-
nha (PMDB), foi aprovado

A Comissão de Assuntos
Municipais e Regionali-zação
aprovou ontem requerimen-
to do deputado Rogério Cor-
reia (PT), que solicita audiên-
cia pública para debater o Pro-
jeto de Lei (PL) 5.188/2001,
que dispõe sobre o Estatuto
da Cidade, em tramitação no
Congresso Nacional. O depu-
tado requer a presença do

requerimento para que seja
realizada audiência pública
em Sete Lagoas para tratar
das alternativas para a raci-
onalização do uso da água
daquela região. Foi aprova-
do, também, requerimento
do deputado Paulo Piau
(PFL) pedindo a realização
de audiência pública para
discutir, com convidados, o
cumprimento das Leis n°s
13.194/99, 12.503/97 e
12.596/97, e os Decretos n°s
41.136/00 e 39.569/98. Do

prefeito e do presidente da
Câmara Municipal de Belo
Horizonte, de um represen-
tante da Central de Movi-
mentos Populares, do secre-
tário de Estado da Casa Ci-
vil, dos deputados federais e
senadores eleitos por Minas
Gerais e de representante da
Associação Mineira de Muni-
cípios (AMM).

deputado José Milton (PL), foi
aprovado requerimento so-
licitando a criação, pelo
Copam, de um grupo de tra-
balho para redirecionar os
estudos hidrogeológicos a
serem executados pela
Soeicom.
Presenças - Participaram da
reunião os deputados José
Milton (PL) - presidente; 1
Fábio Avelar (PPS) - vice-
presidente; Maria José
Haueisen (PT) e Miguel
Martini (PSDB).

A Comissão aprovou, ain-
da, uma proposição que dis-
pensa a apreciação do Plená-
rio.

Participaram da reunião os
deputados: Dimas
Rodrigues (PMDB),
presidente da Comissão;
Ambrósia Pinto (PTB); e
Pedro Pinduca (PPB)

Os deputados Márcio
Kangussu (PPS) e Jorge Eduar-
do de Oliveira (PMDB) foram
eleitos ontem, respectivamen-
te, presidente e vice-presiden-
te da Comissão Especial ins-
talada para emitir parecer so-
bre a Proposta de Emenda à

A CPI da Nike/CBF, da
Câmara dos Deputados, ou-
viu, até as 18 horas de ontem,
os presidentes das Federa-
ções de Futebol do Rio de
Janeiro e do Espírito Santo,
Eduardo Augusto Viana da
Silva e Marcus Antônio
Vicente. Ainda seriam ouvi-
dos o presidente da Federa-
ção Mineira de Futebol,
Elmer Guilherme, o presiden-
te da Federação das Associ-
ações dos Atletas Profissio-
nais (FAAP) e fundador da
Associação de Garantia ao
Atleta Profissional, Wilson
Piazza, e o engenheiro espe-
cializado em construção e se-
gurança em estádios de fute-
bol, Gil César Moreira de
Abreu.

O sub-relator das Federa-
ções de Futebol do Sudeste,
deputado federal Léo
Alcântara (PSDB/CE), inter-
rogou os depoentes sobre
Suas participações em campa-
nhas políticas, sobre recursos
repassados às Federações
pela Confederação Brasileira
de Futebol (CBF), sobre de-
claração de imposto de ren-
da, entre outras indagações.

Após discorrer a respeito
da importância social do fu-
tebol, Eduardo Viana disse
que só recebe auxilio da CBF
quando é necessário e que a
Federação do Rio também
ajuda a Confederação.
Eduardo Viana entrou com

Constituição (PEC) 53/2001.
Do deputado Durval Angelo
(PT) e outros, a proposta dá
nova redação ao parágrafo 11
do artigo 39 da Constituição do
Estado, estendendo ao servidor
militar benefícios trabalhistas
já assegurados aos servidores

recurso contra a quebra de
sigilo bancário da Federação
exigida pela comissão, ale-
gando motivação pública e
exploração por parte da
mídia. Foram feitas acusações
de incompatibilidade entre as
declarações de Eduardo
Viana e os dados fiscais da
Federação. O presidente afir-
mou que o gasto de R$ 3 mi-
lhões com despesas de manu-
tenção, questionado pela co-
missão, passou por auditoria,
tendo sido aprovado por una-
nimidade. A co-
missão vai aguar-
dar do depoente
algumas confirma-
ções sobre repas-
ses de cheques.

Empréstimos -
O presidente da
Federação de Fu-	.:...
tebol do Espirito
Santo, Marcus An- ..
tônio Vicente, au-
torizou a quebra
de seu sigilo ban-
cário e o de sua
esposa, que tam-
bém é bacharel em
Direito e ocupa
cargo público.
Marcus Antônio
admitiu ter como
funcionária sua
irmã, Vera Lúcia Vicente, e
disse que ela recebe mais por
ocupar cargo de maior confi-
ança, que exige dela mais tem-
po. A Federação tem 12 fun-

civis: remuneração noturna su-
perior à diurna, horas-extras,
compensação de jornada.

Presenças - Participaram
da reunião os deputados
Márcio Kangussu (PPS),
Eduardo Brandão (PMDB) e
Amilcar Martins (PSDB).

cionários que recebem entre
R$ 200 e R$ 700. Vera Lúcia
recebe mais de R$ 1 mil. Ele
disse, ainda, que os emprés-
timos feitos pela Federação a
empresas especializadas fo-
ram necessários e aprovados
pela diretoria. Para o depu-
tado Jurandil Juarez (PMDB/
AP) disse que as Federações
estão dificultando seu pró-
prio desenvolvimento e que
a contabilidade da federação
capixaba precisa ser melhor
estruturada.

Participaram ainda da reu-
nião, também fazendo per-
guntas, os deputados fede-
rais Doutor Rosinha (PT/PR)
e Olímpio Pires (PDT/MG),

Assuntos Municipais
e Regionalização

Comissão vai discutir projeto sobre
Estatuto da Cidade

Comissão da Câmara dos Deputadosoouve presidentes de federações

Comissão Especial -
PEC 53/2001

PAINEL

CPI do Nike

Os deputados federais Jaime Martins, Jurandil Juarez, Olímpio Reis e Léo
Alcântara, o presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, Eduardo

Viana, e o deputado Doutor Rosinho
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Comissão divulga resultado de
julgamento de recursos

Errata
Ao contrário do
publicado na
edição de ontem
do Assembléia
Informa, na
página 4, o lucro
de Furnas
Centrais Elétricas
foi de R$ 520
milhões em
2000.

A Comissão de Coordena-
ção e Supervisão dos concur-
sos públicos para os cargos
de Técnico de Apoio e de Pro-
curador divulgou, nas edi-
ções de sábado (5) e de se-
gunda-feira (7) do "Diário do
Legislativo" as decisões pro-
feridas pelas bancas examina-
doras relativamente aos re-
cursos apresentados pelos
candidatos contra o resulta-
do da primeira prova. Na-
quelas edições foram pu-
blicadas as relações corrigidas
dos aprovados na primeira
prova.

Com relação à prova de
Procurador, foram deferidos
os recursos relativos às ques-
tões n° 32, 33, 34 e 38, que fo-
ram anuladas. Duas questões

Segunda
mais de

A se-
gunda fase

-	do semi-
ADMINISTRACAO PUBLICA	-
COMPETENTE nario Ad-

ministra-
ção Pública Competente, pro-
movido pela Assembléia
Legislativa, foi encerrada
com o encontro realizado na
cidade de Araçuaí, na última
sexta-feira (4). O evento teve
185 participantes, entre eles
oito prefeitos e sete presiden-
tes de Câmaras dos 36 muni-
cípios da Região Jequitinho-
nha I.

O seminário Administra-
ção Pública Competente, que
se centrou nos novos desafi-
os da administração pública,
visou a eficiência e o cumpri-
mento das exigências legais
no desempenho das funções
dos prefeitos, vereadores,

tiveram alteração na respos-
ta. Na questão n° 26, o gaba-
rito oficial foi alterado de "C"
para "A", e na questão n° 42,
foi alterado de "A" para "B".

Com relação à prova de
Analista de Sistemas - Área 1
- Desenvolvimento de Siste-
mas, foram anuladas as ques-
tões n° 23 e 25, e alterada res-
posta da questão n° 39, de "D"
para "A". Com relação à pro-
va de Analista de Sistemas -
Área II - Suporte a Sistemas,
foi alterada a resposta da
questão n° 39, de "D" para
".,A_"

A prova de Consultor
teve as questões n° 1 e 2 anu-
ladas, e a de Redator-Revisor
teve anuladas as questões n°
22e42.

secretários municipais e as-
sessores do Executivo e do
Legislativo. A Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, o pro-
cesso legislativo, os mecanis-
mos de acesso a recursos,
pelos municípios, foram al-
guns dos assuntos aborda-
dos no evento, que foi reali-
zado em 18 cidades-pólo do
Estado. As palestras foram
ministradas por servidores
da Assembléia, representan-
tes do Tribunal de Contas do
Estado, da Fundação João
Pinheiro, da Fundação Getú-
lio Vargas e do Sebrae.
Primeira fase - Na sua pri-
meira fase, que aconteceu
em janeiro e fevereiro, fo-
ram realizados encontros
nas seguintes cidades: Mon-
tes Claros, com 700 partici-
pantes; Paracatu, com 180;

Na prova do concurso de
Comunicador Social - Jorna-
lismo, foram anuladas as ques-
tões n° 10 e 56, e a resposta da
questão n° 8 foi alterada de
"B" para "D". Na prova de
Comunicador Social - Relações
Públicas, foi anulada a ques-
tão n° 54.

Na prova de Engenheiro
Eletricista, foi alterada a res-
posta da questão n° 59, de "D"
para "A".

O resultado do julgamen-
to dos recursos, devidamente
fundamentado, estará à dispo-
sição dos candidatos, a partir
do dia 9 de maio, das 9h às
11h30 e das 13h30 às 16h30, na
sede da Fundep - na Av. An-
tônio Carlos, 6.627 (campus da
UFMG).

registra

Patos de Minas, com 270;
Pouso Alegre, com 261;
Teófilo Otoni, com 319; Go-
vernador Valadares, com
243; Uberlândia, com 167;
Varginha, com 175; Uberaba,
com 164; e Juiz de Fora, com
300. O total de participações
naquela fase foi de 2.779.
Segunda fase - Na segunda
fase, os encontros foram re-
alizados em Ipatinga, que
contou com 350 participan-
tes; Ponte Nova, com 200;
Curvelo, com 350; Pirapora,
com 181; São Sebastião do
Paraíso, com 220; Belo Ho-
rizonte, com 161; Pará de
Minas, com 180; e em Ara-
çuaí, com 220, totalizando
1862 participantes, nessa se-
gunda fase. No total, foram
registrados 4.641 participan-
tes.

São Lourenço
A deputada Maria Olivia
(PSDB) presidente da

Comissão de
'- Turismo

	

rp_w	Indústria e

	

-	Comércio,
falou sobre o

	

,	
turismo como
maior
indústria do

futuro. Ela disse que a
comissão não medirá esforços
na luta por progresso turístico
e pediu apoio da nova Mesa
para atingir os objetivos. A
deputada comentou a
audiência pública promovida
pela comissão, dia 30 de abril,
na cidade de São Lourenço,
quando foi discutida, com
autoridades e população local,
a exploração indevida das
águas daquele município. A
parlamentar denunciou a
empresa Perrier Vittel do
Brasil, que atua em São
Lourenço com o nome Empresa
de Águas de São Lourenço,
pela exploração irresponsável
das fontes da cidade -
principal fonte de renda e
recurso social local. Segundo
ela, a empresa, que tem
concessão de exploração das
águas, não possui uma política de
investimento, pagando
quantidade irrisória pela
utilização dos recursos. Maria
Olivia ressaltou, ainda, o trabalho
diário de divulgação de
paisagens, cidades mineiras e
eventos pelo jornal FsLado de
Minas "E unia forma de os leitores
conhecerem as belezas e riquezas
do Estado", afirmou. A deputada
agradeceu, em nome da
população de Lagoa da Prata, a
instalação de empresa de fogos de
artificio naquela cidade, gerando
70 empregos diretos até 2002.
Radares
"Minas Gerais é o Estado-
cobaia do DNER", afirmou o

fl deputado
•	Alberto Bejani

(PFL),
demonstrando
preocupação

9	com atitude
dos

funcionários do DNER, que,
S Ufldo ele, estariam
defendendo a utilização de
radares considerados
irregulares em troca de

propina. O deputado
denunciou a colocação de
radares na capital sem
licitação, pela BHTrans,
utilizando a justificativa de
caráter de urgência. O
deputado relatou, ainda, que
75 assinaturas já foram
recolhidas para a instalação da
CPI dos Radares, propondo
também o cancelamento de outras
52 mil multas, além das mais de
131 mil já retiradas pelo DNER.
Em aparte, o deputado Sargento
Rodrigues (PSB) falou que sua
maior vergonha é saber que o
departamento, órgão que deveria
defendera população, está
omisso, não fiscalizando a
utilização de radares e a
aplicação de multas. Também em
aparte, o deputado João Paulo
(PSD) se solidarizou com Alberto
Bani, dizendo que a utilização
dos radares não possui caráter
educativo, apenas punitivo. O
deputado Alencar da Silveira
Jr.(PDT) falou sobre projeto de sua
autoria que obriga a utilização de
placas para sinalizar os radares.

CPI do Somma
O deputado Rêmolo Aloise
(PFL) falou sobre o resultado

da CPI do
1-undoSomma
. propôs aos
demais
parlamentares
a leitura do

•A	relatório final
da Comissão para terem
conhecimento dos trabalhos
desenvolvidos. O
parlamentar pediu à Mesa da
Assembléia amparo
regimental a fim de que os
presidentes de comissão
tenham autoridade para
convidar pessoas a deporem,
sem a necessidade de
requerimentos à Mesa, com o
objetivo de agilizar o
trabalho. Rêmolo Aloise falou
ainda sobre a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC)
39/2000, que dispõe sobre a
reforma administrativa do
Estado, propondo à
Comissão de Educação uma
audiência pública para
discutir a questão com os
funcionários contratados do
Estado. Sobre a instalação da CPI
do Ipsemg, o deputado disse ser a
comissão um espaço de
esclarecimento das denúncias de

superfaturamento de exames, sem
acusação pessoal aos diretores do
instituto. Em aparte, o deputado
João Paulo (PSD) elogiou o
trabalho da CPI doSomma, da
qual foi relator, dizendo terem
encontrado sete municípios
utilizando recursos de forma
irregular. Também em aparte, o
deputado Kemil Kumaira (PSDB)
falou que a comissão cumpriu seu
dever, mas não houve punição
das pessoas que cometeram
irregularidades, criticando
também o Estado e os
sucessivos escândalos nos
órgão públicos.

Votações
O deputado João Leite(PSDB)
fez comentários a respeito de

notas
- divulgadas

pela imprensa
tI que, segundo

ele, acusaram
indevidamente
a oposição de

inviabilizar votações dos
projetos da pauta de
Plenário. Ele afirmou que os
parlamentares da oposição
estão dispostos a votar e
que o atraso é motivado
pela própria base do
governo. O deputado
afirmou, ainda, que a
Comissão de Direitos
Humanos receberá
representantes da Pastoral
Social do Meio Rural que
vão denunciar a presença
do governador em
inauguração de uma
empresa que polui o meio
ambiente. Em aparte, o
deputado Miguel Martini
(PSDB) criticou o governo
estadual e parabenizou
Dom Serafim pelos 42 anos
de vida episcopal. Também
em aparte, o deputado
Amilcar Martins (PSDB)
concordou com as críticas
ao governo e criticou parte
da imprensa de
manipulação da opinião
pública. O deputado Kemil
Kumaira (PSDB) elogiou o
trabalho desempenhado por
João Leite e denunciou que
o governo está
comprometido com a
corrupção, sendo necessário
que a população tome
conhecimento dos reais
acontecimentos.

fase uiase e seminario
4 mil participantes

1



As votações foram realizadas ontem a tarde, na reunião
ordinário

Reunião Ordinária (14 horas) e Reuniões Extraordi-
nárias (9 e 20 horas)
Veto Total

A Proposição de Lei Complementar 65, que altera dispo-
sitivo da Lei 6.624/75, que dispõe sobre a organização
básica da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Vota-
ção em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial
À Proposição de Lei 14.655, que dispõe sobre o controle
e o licenciamento dos empreendimentos e das ativida-des geradoras de resíduos perigosos no Estado. Votação
em turno único (faixa constitucional)

Veto Total
A Proposição de Lei 14.662,que dispõe sobre o Progra-ma Estadual de Saúde Vocal. Votação em turno único
(faixa constitucional)

Veto Parcial
AProposiç0 de Lei 14.665, que institui o Programa de
Higiene Bucal na rede estadual de ensino fundamental.
Votação em turno único (faixa constitucional)

Veto Total
A Proposi ção de Lei 14.687, que cria o Fundo Estadualde Seg urança Pública (Fesp). Votação em turno único

(faixa constitucional)
Veto Total

A Proposição de Lei 14.689, que acrescenta dispositivos
à Lei 13.414/99, que cria o Conselho Deliberativo do
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais (Codei). Votação em turno único (faixa
constitucional)

Veto Total
A Proposição de Lei 14.692, que acrescenta parágrafo
ao art. 2° da Lei 13.496/2000, que dispõe sobre a im-
plantação do Projeto Serviço Integrado de Administra-
ção Financeira (Siaf-Cidadão). Votação em turno único
(faixa constitucional)

Veto Parcial
A Proposição de Lei Complementar 66, que contém a
organização e a divisão iudiciárias do Estado de Minas
Gerais. Votação em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial
A Proposição de Lei 14.696, que estimo as receitas e
fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Mi-
nas Gerais e do Orçamento de Investimentos das Em-
presas controladas pelo Estado para o exercício de 2001.
Discussão em turno único )faixa constitucional)

AL INFORMA /quarta-feira - 14	 AI INFORMA /quarto-feira - 15

Reunião Ordinário

Deputados mantêm três vetos a
proposições de lei

Discussão de quatro vetos é encerrada

Na reunião ordinária de
ontem, o Plenário manteve
os vetos do governador a
três proposições de lei. Por
28 votos favoráveis, 14 con-
trários e um em branco, foi
mantido o veto total à Pro-
posição de Lei 14.605, que
dispõe sobre o Programa
Permanente de Renda Mí-
nima para a família que se
responsabilizar pela guar-
da de criança ou adoles-
cente abandonados. Fruto
do Projeto de Lei (PL) 151/
99, da deputada Maria
Olívia (PSDB), a proposi-
ção visava destinar às famí-
lias uma renda mensal não
inferior a um salário míni-
mo, fixada pelo Poder Exe-

Foi mantido o veto par-
cial à Proposição de Lei
14.634, que altera dispositi-
vos das Leis 12.730/
97,13.243/89,12.989/98 e
6.763/75, que tratam da
remissão de créditos tribu-
tários. O veto recebeu 38
votos contrários, seis favo-
ráveis e um em branco. De
acordo com o Regimento
Interno, são necessários 39
votos contrários (maioria
absoluta dos deputados)
para que um veto seja rejei-
tado. A Proposição de Lei
14.634 teve origem no PL
880/2000, do governador,
que vetou o parágrafo 1° do
artigo 90, alegando razões
de ordem constitucional e
de interesse público.

O artigo 9° diz que para
os créditos tributários ven-
cidos até 30 de setembro de

cutivo, e sua implantação
aconteceria de forma
gradativa, segundo a dispo-

2000, fica o Poder Executi-
vo autorizado, em caráter
geral, a utilizar a Taxa de
Juros de Longo Prazo (TJLP)
em substituição à taxa do
Sistema Especial de Liquida-
ção e Custódia (Selic), se
ocorrer o pagamento à vista
ou se for requerido parcela-
mento do crédito tributário
nos 60 dias seguintes à pu-
blicação da lei. O parágrafo
vetado dispõe que, na hipó-
tese de pagamento nas con-
dições previstas no "caput"
do artigo, fica o contribuin-
te eximido do pagamento de
quaisquer honorários
advocatícios sobre o total
dos créditos tributários qui-
tados. Nas razões do veto, o
governador recomenda que
os honorários, se devidos,
sejam limitados a 5% do cré-
dito tributário exigível.

nibilidade de recursos. Na
razões do veto, o governa
dor alegou que a proposta
legislativa é
inconstitucional, uma ve
que cria despesa para o erá
rio sem a correspondent
fonte de custeio.

Por 29 votos favoráveis
10 contrários, também foi
mantido o veto total à Pro-
posição de Lei 14.661, que
dispõe sobre a estruturação
e a organização de siste
de referência hospitalar.
proposição teve origem no
PL 745/99, do deputadci
Hely Tarqüínio (PSDB). Nas
razões do veto, o governa-
dor alegou que o Plano Mi-
neiro de Desenvolvimentc$
Integrado (PMDI) já prevê
programas específicos para
a implantação de sistema de
referência e contra-referên-
cia e de sistema de urgência$
e emergência de saúde, coW
vistas a assegurar a
descentralização e a regula-
rização da prestação de tais
serviços na Região Metropo'
litana de Belo Horizonte e
no interior do Estado.

Ainda na reunião ordiná-
ria de ontem, foi encerrada a
fase de discussão de quatro
dos demais nove vetos que
estavam na pauta: os vetos
parciais às Proposições de Lei
14.655 e 14.665, e os vetos to-
tais às Proposições de Lei
14.662 e 14.692. Designado
relator para emitir parecer em
Plenário sobre o veto total à
Proposição de Lei 14.662, o
deputado Rêmolo Aloise
(PFL) opinou pela manuten-
ção do veto. A proposição dis-
põe sobre o Programa Estadu-
al de Saúde Vocal, autorizan-
do o Executivo a implantar

Foram deferidos, pela
Presidência, dois requeri-
mentos. O primeiro, do de-
putado Edson Rezende
(PSB), solicita a realização de
reunião especial, em data a
ser marcada, em comemora-
ção ao Dia do Defensor Pú-
blico. O segundo, do deputa-
do Dinis Pinheiro (PL), pede
que o PI, 1.300/ 2000, de sua
autoria, que autoriza a rever-
são de imóvel ao município de

programa com vistas a preve-
nir a disfonia em professores
da rede estadual de ensino
por meio da realização de cur-
so teórico-prático anual que os
oriente sobre impostação vo-
cal, garantindo àqueles acome-
tidos da doença acesso a tra-
tamento fonoaudiológico e
médico e, em caso de afasta-
mento, manutenção dos direi-
tos e vantagens inerentes ao
cargo.

Também designado para
emitir parecer em Plenário so-
bre o veto parcial à Proposição
de Lei 14.665, Rêmolo Aloise
opinou pela manutenção do

Ibirité, seja incluído na ordem
do dia do Plenário.
CPI da Saúde - O Plenário
aprovou, ainda, dois reque-
rimentos. Um, da Comissão
de Transporte, Comunicação
e Obras Públicas, presidida
pelo deputado Arlen Santia-
go (PTB), para que seja envi-
ado ofício ao DER/MG pe-
dindo informações sobre o
processo licitatório que espe-
cifica.. O outro, do Colégio

veto. A proposição institui o
programa de higiene bucal na
rede estadual de ensino funda-
mental, e teve origem no PI,
897/2000, do deputado Agos-
tinho Silveira (PL).

Designado relator em Ple-
nário do veto total à Propo-
sição de Lei 14.692, o depu-
tado Agostinho Silveira (PL)
opinou pela manutenção do
veto. A proposição dispõe
sobre a implantação do Pro-
jeto Serviço Integrado de
Administração Financeira
(Siafi-Cidadão); e é fruto do
PL 1.006/2000, do deputado
Carlos Pimenta (PSDB).

de Líderes, pede a prorroga-
ção por mais 60 dias do pra-
zo de funcionamento da CPI
da Saúde.
Comunicações - Foram lidas
em Plenário comunicações
da Comissão Especial das
Multas e das CPIs do Fundef
e das Licitações, todas infor-
mando a conclusão de seus
trabalhos e encaminhando
seus respectivos relatórios fi-
nais.

Manutenção de veto garante
pagamento de honorários

Requerimentos deferidos e votados

Reunião Ordinária
(continuação)
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da UNA, Ricardo Pereira; da Comissão de Seleção do
Fies, Maria das Dores Sanfona; e o presidente da UEE e
diretor da UNE, Fernando Máximo. Discutir e votar pare-
cer sobre o PI 1.231/2000, do deputado Ailton Vilela,
que dispõe sobre a inclusão da disciplina primeiros socor-
ros no currículo das escolas públicas estaduais; PL 1.289/
2000, do deputado Ambrósio Pinto, que cria o Programa
Escola no Lar (Escolar) para alunos enfermos; e Pi- 1.336/
2000, do deputado Agostinho Silveira, que institui o Pro-
grama Paz na Escola, de ação interdisciplinar para pre-
venção e controle da violência nas escolas da rede pública

10h30
Reunião Conjunto dos Comissões de Defesa do Consumi-
dor e de Fiscalização Financeira e Orçamentária
(Plenarinho II) - audiência pública para discutir o Convê-
nio n°63/98, firmado entre o Tribunal de Justiça de Minas
Gerais e o Banco do Brosil referente ao recebimento,
controle e pagamento de depósitos judiciais do Estado,
entre outubro de 1998 e fevereiro de 2001. Convidados:
superintendente do Banco do Brasil S/A, Roberto Meira de
Almeida Barreto; presidente do TJMG, desembargador
Sérgio Léllis Santiago; presidente da OAB/MG, Marcelo
Leonardo; coordenador do Procon Estadual, Paulo Calmon
da Gama; e o advogado Bernardo Wagner da Gama

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30
• Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

(Plenorinho IV) - audiência público para discutir as
providências que estão sendo tomadas em relação ao
conflito de terras na Fazenda Aguas da Prata, no muni-
cípio de Turniritinga. Convidados: prefeito de
Tumiritinga, Silvio Feres; diretores do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais daquele município, José Pavuno
e Renato Medeiros; o presidente e a diretora de Políti-
ca Agrária da Fetaemg, Vilson Luiz da Silva e Maria
Antônio Costa Nogueira; superintendente e consultor
do Iter, Marcos Helênio; superintendente regional do
lncra/MG, Eloy Alves Filho; os trabalhadores acampa-
dos Dalila Rocha Gonçalves, Levi Gonçalves Nunes,
Nicanor Gonçalves e João Batista Oliveira. Discutir e vo-
tar parecer sobre a Mensagem (MSG) 165/2000, do go-
vernador do Estado, que encaminha a relação de terras
devolutas a serem alienadas

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
(Plenarinho III) - discutir e votar proposições que dispen-
sam a apreciação do Plenário

15 horas
• Comissão de Turismo, Indústria e Comércio (Plenarinho 1)

- discutir e votar proposições que dispensam a apreciação
do Plenário

20 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)
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ACONTECE	 Reunião Extraordinária (Plenário)

HOJE	 9h30
Comissão de Direitos Humanos (Auditório) obter
esclarecimentos sobre denúncias de violência poli-
cial contra professores municipais ocorrida duran-
te passeada realizada no dia 8 de março, em Con-
tagem. Convidados: comandante do 18° Batalhão
de Polícia Militar de Contagem, tenente-coronel Se-
bastião Paulino Neto; diretora do Sind-(JTE, Joana
Marfins Pinheiro; coordenador do Sind-UTE,
Ademilsan Ferreiro de Souza; e o professor
Lindomar Diamantino Segundo. Discutir e votar
parecer sobre o PI. 1.273/2000, do deputado
Dalmo Ribeiro Silva, que altero a composição do
grupo coordenador do Fundo Estadual de Preven-
ção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes
(Funpren), incluindo um representante da PM e subs-
tituindo o representante do Bemge pelo do BDMG,
e estabelece o BDMG como agente financeiro do
fundo (altera dispositivos da Lei 12.462/97)

10 horas
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho III)

- discutir e votar parecer sobre o PLC 3312000, do
deputado Sargento Rodrigues, que determina a con-
tagem de tempo dos militares excluídos da Policia
Militar em virtude do movimento reivindicatório de
junho de 1997; PL 489/99, do deputado Bené
Guedes, que dispõe sobre a suspensão temporária
do pagamento das tarifas de luz e água no Estado;
PI. 1.139/2000, do deputado Sargento Rodrigues,
que dispõe sobre a utilização de veículo automotor
oficial de serviço; PI. 1.431/2001, do governador
do Estado, que dispõe sobre a reorganização da
Secretaria de Estado da Educação

• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho II)
- discutir e votar parecer sobre o Pi- 837/2000, do
deputado João Paulo, que proíbe as concessionári-
as de serviço público do Estado de fazerem cobran-
ça de valores a serem repassados aos municípios;
PL 1.450/2000, da deputada Maria José Haueisen,
que obriga a impressão de nome do responsável
cível e criminal em formulário emitido por fornece-
dor de produto ou serviço

• Comissão de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia (Plenarinho 1)- debater e propor suges-
tões para o Fundo de Financiamento do Ensino Su-
perior (Fies), programa do Governo Federal sob a
administração da Caixa Econômica Federal. Con-
vidados: pró-reitor de Adminsitração e Finanças da
Uemg, José Gama Dias; secretário de Ação Co-
munitária da PUC/Minas, José Chequer Neto; su-
perintendente da CEF, Homero Ferreira Diniz; e os
representantes da Faculdade de Ciências Gerenciais

FÁl\

7h30 - Repórter Assembléia (reprise)
8h - Horário reservado à Câmara
Municipal de Belo Horizonte
9h - Plenário (ao vivo) - Reunião
Extraordinária
12h30 - Repórter Assembléia (reprise)
13h15 - Assembléia Debate (reprise) -
Em debate a Consolidação das Leis
Trabalhistas-CLT
141h15 - Plenário (ao vivo) - Reunião
Ordinária
18h - Horário reservado à Câmara
Municipal de Belo Horizonte
19h - Agência Procon (reprise) - Em
destaque o racionamento de energia
19h30 - Repórter Assembléia (ao vivo)
- Noticiário sobre o que acontece na

Assembléia e repercussão dos principais fatos
políticos do Estado
20h10 - Plenário (ao vivo) - Reunião Extraor-
dinária
21h - Assembléia Debate (inédito) - Em
debate os destaques da mídia
22h - Repórter Assembléia (reprise)
22h30 - Assembléia Entrevista (inédito) - O
escritor Márcio Santos fala sobre o seu livro
"Estradas Reais - Introdução ao Estado dos
Caminhos do Ouro e do Diamante no Brasil"
23h10 - Plenário (reprise) - Reunião Ordiná-
ria da tarde
1h20 - Repórter Assembléia (reprise)
2h - Encerramento

-Essa grade está sujeita a alterações-


