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Plenário rejeita veto a recurs
para Uemg e Unimontes
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ReuniaO
extraordinária da
manhã

O Plenário da Assembléia
rejeitou, na reunião extraor-
dinária da manhã de ontem,
o veto do governador aos
incisos 73,75, 76,79, 80 e 82,
que tratam da destinação de
recursos à Universidade Es-
tadual de Montes Claros
(Unimontes) e à Universida-
de do Estado de Minas Ge-
rais (Uemg). O relator da
matéria em Plenário, deputa-
do Gil Pereira (PPB), opinou,

no último dia 9, pela
rejeição do veto inci-
dente sobre aqueles
incisos, todos do Ane-
xo VI, a que se refere o
artigo 8° da Proposição
de Lei 14.696, que esti-
ma as receitas e fixa as
despesas do Orçamen-
to Fiscal do Estado e
do Orçamento de In-
vestimentos das Em-
presas controladas pelo
Estado para o exercício
de 2001.

Os incisos 73,75 e 76
prevêem a destinação

de um total de RS
43.243.753,00 para a Unimon-
tes, sendo R$ 10 milhões para
atendimento hospitalar e
ambulatorial, R$ 10 milhões
para a construção e reforma de
unidades prediais, e
23243.753,00 para o desenvol-
vimento e coordenação de pes-
quisas. Os recursos são dedu-
zidos do Fundo de Incentivo à
Industrialização (Find).

Os incisos 79, 80 e 82 des-
tinam R$ 48.244.508,00, para

a Uemg, sendo R.'
lhões para a construção de
campi universitários, R$
28.244.508,00 para apoio aos
campi fundacionais da
Uemg, manutenção de ativi-
dades necessárias a total
implantação e desenvolvi-
mento da Universidade, e
R$ 15 milhões para desen-
volvimento do ensino, da
pesquisa e da extensão. Os
recursos são provenientes
do Fundo de Desenvolvi-
mento de Indústrias Estra-
tégicas (Fundiest).

Foram 50 votos pela re-
jeição do veto, 16 pela ma-
nutenção e 3 votos em bran-
co, num total de 69 votan-
tes. Os estudantes de unida-
des da Uemg e da Unidades,
que lotaram as galerias do
Plenário da Assembléia, co-
memoraram a derrubada do
veto cantando o Hino Naci-
onal e jogando pétalas de
rosas sobre os parlamenta-
res. (Matéria sobre Plená-
rio continua nas páginas
12,13 e 14)

Marcelo Metzker

Reunião
extraordinária da
noite

Reforma administrativa da Alemg
Na reunião extraordinária

de ontem à noite, o Projeto
de Resolução 1.410/2001, da
Mesa da Assembléia, foi
aprovado em 1° turno. Um
acordo entre os parlamenta-
res fez com que fossem reti-
radas as dez emendas apre-

sentadas pelos deputados ao
projeto. O PRE foi aprovado
com as emendas 1 e 2, da
Mesa. O projeto, que está em
20 turno na pauta de hoje,
modifica a estrutura adminis-
trativa da Secretaria da As-
sembléia Legislativa. Entre

outras alterações, destacam-
se a transformação da forma
de provimento do cargo de
diretor-geral e a transforma-
ção do cargo de assessor exe-
cutivo de Planejamento e
Controle no cargo de secre-
tário-geral da Mesa.



Maria Teresa Diniz Carneiro,
bolsisto do UFMG
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CPI da Saúde

CPI da Saúde irá visitar Pronto-
Socorro de Venda Nova

Estudantes denunciam desmonte
de programa do MEC	Aioir Vieira
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Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia

Presenças

Participaram da
reunião os

deputados Paulo
Piau (PFL), Eduardo

Brandão (PMDB),
José Henrique

(PMDB) e Dalmo
Ribeiro Silva (PSD),
além do professor

Aloisio Pimenta,
ex-reitor da Uemg,
e dos estudantes.
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A Comissão Parlamentar
de Inquérito (CPI) da Saúde
aprovou, ontem, seis reque-
rimentos. Cinco deles são do
deputado Edson Rezende
(PSB). Dois deles solicitam à
Secretaria de Estado da Saú-
de e ao Ministério da Saúde
informações sobre projetos
do Reforsus, em Minas Ge-
rais, relativas aos anos de
1998, 1999, 2000 e 2001.0 ter-
ceiro requer visita dos inte-
grantes da Comissão ao Hos-
pital de Pronto-Socorro de
Venda Nova, para verificar as
condições de funcionamento
do mesmo. O quarto pede
que sejam convocados a com-
parecerem à CPI: a ex-coor-
denadora do Reforsus na Se-
cretaria de Estado da Saúde,
Maria das Graças Fialho; o
diretor da Superintendência
Central de Administração Fi-
nanceira da Secretaria de Es-
tado da Fazenda (SEF), José
Moreira; o diretor da Supe-
rintendência Central de Or-
çamento da Secretaria de Es-
tado do Planejamento e Co-
ordenação Geral (Seplan),
Paulo Roberto de Araújo, e a

Comissão Especial
indicação para o Igam

A Comissão Especial en-
carregada de analisar a indi-
cação de Wilier Hudson Pós
para o cargo de diretor-geral
do Instituto de Gestão das
Aguas (Igam) elegeu, na tar-
de de ontem, seu presidente,
que será o deputado Fábio
Avelar (PPS). Para relator foi
designado o deputado Gil
Pereira (PPB), que também foi
eleito o vice-presidente.

ex-diretora da Superinten-
dência Central de Orçamen-
to e atual diretora de Progra-
mação dos Setores Socila e de
Infra-Estrutura da Seplari,
Ana Clara Bernades. O quin-
to e último requerimento so-
licita também sejam convida-
dos para comparecerem à Co-
missão a superintendente de
Planejamento e Coordenação
da Secretaria de Estado da
Saúde, Maria Auxiliadora
Salies Gongalves, e o coorde-
nador da Funasa/MG,
Frederico Carlos de Carvalho
Soares.

Outro requerimento apro-
vado, do deputado Adelmo
Caneiro Leão (PT), solicita da
Secretaria de Estado da Saú-

de informações sobre os con-
vênios firmados, nos anos de
1998, 1999 e 2000, com o Mi-
nistério da Saúde.

A Comissão Parlamentar
de Inquérito da Saúde foi cri-
ada para, no prazo de 120
dias, apurar as denúncias so-
bre corrupção na Secretaria
de Estado da Saúde, aponta-
das pelo ex-secretário, depu-
tado Adelmo Carneiro Leão
(PT), abrangendo desde
emissão de notas falsas a
superfaturamento na Funda-
ção Ezequiel Dias (Funed),
além da terceirização desne-
cessária para a lavagem de
roupas na Fundação Hospita-
lar do Estado de Minas Ge-
rais (Fhemig).

Os estudantes universitá-
rios que participam do Progra-
ma Especial de Treinamento
(PET) da Secretaria de Ensino
Superior do Ministério da
Educação estiveram, ontem,
na Comissão de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia,
para denunciar o risco de
extinção do programa e pedir
o apoio dos parlamentares mi-
neiros ao movimento de de-
fesa do PET. Segundo a estu-
dante Maria Teresa Diniz Car-
neiro, bolsista da UFMG, o
governo federal promoveu
uma série de mudanças no
programa, descaracterizando-

O deputado Eduardo
Brandão (PMDB), autor do
requerimento que deu ori-
gem à reunião, frisou que,
desde 1997, o programa vem
sendo ameaçado, com os
atrasos na liberação das ver-
bas para o pagamento das
bolsas e das gratificações dos
professores que atuam como
tutores no programa. No or-
çamento deste ano, o PET já
sofreu um corte mais signifi-
cativo, de R$ 15 milhões para
R$ 8 milhões. O pagamento
das gratificações dos profes-
sores, de R$ 721, foi suspenso
desde o ano passado e a bol-
sa dos estudantes, no valor

Maria Tereza Diniz Carnei-
ro alertou para as conseqüên-
cias da desativação do progra-
ma na formação dos cientistas
brasileiros. "Vários pesquisa-
dores reconhecidos nacional-
mente tiveram como porta de
entrada no meio acadêmico o
PET. Podemos citar os nomes
de Herbert de Souza (o
Betiriho), Paulo Haddad, ex-
ministro da Fazenda, Maurício

o completamente e confirman-
do o temor dos estudantes de
sua extinção.

O PET tem como origem
o sistema de bolsas
implementado em 1954 na
Faculdade de Ciências Eco-
nômicas da UFMG. Posteri-
ormente, a idéia foi estendi-
da às outras universidades
através da proposta da Ca-
pes, que criou, em 1979, o
Programa Especial de Trei-
namento. O seu objetivo é o
de oferecer aos estudantes
da graduação uma formação
mais completa e global, atra-
vés de atividades extracur-

de R$ 241, está mantida, mas
o número de estudantes be-
neficiados passou de 10 para
três.

"Existe uma clara intenção
do governo federal de extin-
guir o programa - afirmou
Eduardo Brandão -, compro-
metendo a formação dos nos-
sos futuros pesquisadores e
cientistas". O deputado apre-
sentou um requerimento,
aprovado pela Comissão, su-
gerindo a elaboração de uma
carta intitulada "Manifesto
do Legislativo" em apoio ao
movimento em defesa do
PET, assinada pela Assem-
bléia de Minas e encaminha-

Borges Lemos, Cláudio Gontijo,
o deputado Virgílio Guimarães
e o atual presidente do Ipea,
Roberto Martins, para ficarmos
apenas nos ex-petianos da Fa-
culdade de Ciências Econômi-
cas da IJFMG", disse.

O deputado Paulo Piau
(PFL), presidente da Comis-
são, manifestou o seu apoio ao
movimento dos estudantes em
defesa do PET, afirmando que

riculares, e profissionais
mais qualificados, com a
melhoria da qualidade dos
cursos de graduação.

O deputado Eduardo Brandão
(PMDB) foi autor do requerimento

que deu origem à reunião

da a todos os deputados fe-
derais e senadores mineiros,
aos presidentes das duas Ca-
sas do Congresso Nacional e
ao ministro da Educação.

"essa é uma causa justa e que
vai encontrar respaldo no
Legislativo mineiro. Ele conti-
nuou destacando que hoje o
Brasil não tem mais do que
11% de universitários, enquan-
to na Argentina eles somam
24% da população. "Mas, só
vamos obter vitórias com mo-
vimentos como esses, de
mobilização dos estudantes"-
concluiu Paulo Piau (PFL).

Presenças

Participaram da reunião os deputados Hely Tarqüínio
(PSDB), presidente; Adelmo Carneiro Leão (PT). Alberto
Be lani (PFL) e Marco Régis (PPS).

Comissão escolhe presidente e relator

Presenças

Participaram da reunião os deputados Fábio
Avelar (PPS), presidente; Antônio Carlos
Andrada (PSDB) e Gil Pereira (PPB).

Corte no orçamento

Conseqüências da desativação



Alair Vieira

E/mor de Oliveira Sanfona e Marcos ,Aurélio Madureiro Silva,
superintendentes do Cemig

Sobretarifa é ilegal
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Comissão aprova pareceres favoráveis a sete projetos	o
Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia
(continuação)

Comissão de Defesa do Consumidor
debate racionamento de energiaA Comissão de Educação

aprovou, ontem, pareceres de
l o turno favoráveis à aprova-
ção dos sete projetos que es-
tavam na pauta da reunião.
Foram aprovados, também,
quatro requerimentos, de di-
ferentes autores, solicitando
a realização de audiências
públicas para debater temas
diversos e um, de autoria do
deputado Paulo Piau (PFL),
solicitando o questionamento
do Poder Executivo, via ins-
trumento de representação
junto ao Ministério Público,
pelo não cumprimento na apli-
cação de verbas da Fapemig.

O deputado Dalmo Ribei-
ro Silva (PSD) foi o relator do
Projeto de Lei (PL) 1.289/2000,
do deputado Ambrósio Pinto
(PTB), que cria o Programa
Escola no Lar (Escolar), para

O deputado José
Henrique (PMDB) apresentou
a emenda n° 1 ao substitutivo
da Comissão de Justiça ao PI,
1.306/2000, do deputado
Márcio Cunha (PMDB), que
prevê a realização da Sema-
na de Conservação Escolar
no calendário da Secretaria
da Educação. O relator, que
teve seu parecer aprovado,

A Comissão aprovou ain-
da cinco projetos de lei de
utilidade pública e mais qua-
tro requerimentos solicitando
providências às autoridades
e votos de congratulações. Os
requerimentos solicitando a
realização de audiências pú-
blicas são os seguintes:

o do deputado Dalmo Ri-
beiro Silva (PSD) - para de-
bater os Centros Estaduais de
Educação Continuada;

alunos enfermos. O relator
apresentou um substitutivo
com o objetivo de dar novo
formato ao projeto, aperfeiço-
ando-o, incorporando as
emendas da Comissão de Jus-
tiça e abrindo oportunidade
para que o próprio Executivo
conceba e planeje o programa,
já que essa é uma atribuição ti-
pica da Administração.

O relator propôs ainda,
entre outras mudanças, a tro-
ca da terminologia utilizada
para definir o grupo
beneficiário do programa,
substituindo a expressão
"aluno doente ou enfermo"
por "aluno portador de inca-
pacidade ou deficiência tem-
porária". O parecer, favorá-
vel na forma do substitutivo
n°1, foi aprovado pela Comis-
são. O deputado Dalmo Ri-

propõe a supressão do artigo
40 do substitutivo, justifican-
do que não há necessidade de
as escolas pleitearem verbas
para essa atividade junto ao
Estado, pois a manutenção
das escolas já é sua obrigação.

O deputado opinou favo-
ravelmente à aprovação de
mais dois projetos, o PL
1.336/2000, do deputado

• do deputado Alencar da
Silveira Júnior (PDT) - para
debater a situação do ensino
na Vila Pinho, na região do
Barreiro; e

• do deputado Paulo Piau

O presidente do Comissão de Educação
é o deputado Paulo Piou (PFL)

beiro Silva apresentou pare-
cer favorável também ao PL
1.231/2000, do deputado
Ailton Vilela (PSDB), que dis-
põe sobre a inclusão da disci-
plina "Primeiros Socorros" no
currículo das escolas públicas
estaduais, e ao PL 1.388/2001,
do deputado Pedro Pinduca
(PPB), que autoriza o Execu-
tivo a implantar o serviço de
Psicologia Escolar no Estado.

Agostinho Silveira (PL), que
institui o Programa Paz na
Escola, de ação interdis-
ciplinar para prevenção e con-
trole da violência nas esco-
las da rede pública, e o PI,
1.423/2001, do deputado
Dalmo Ribeiro Silva (PSD),
que institui o Centro de Ori-
entação e Apoio aos Inven-
tores (Coai).

(PFL) - para debater o
cooperativismo nas escolas e
outra audiência para deba-
ter o projeto de transposição
das águas do Rio São Fran-
cisco.

A Comissão de Defesa do
Consumidor da Assembléia
Legislativa vai realizar nova
audiência pública, na quinta-
feira (24/5), para discutir as
medidas do Governo Federal
para o racionamento de ener-
gia. Ontem, representantes
da Cemig, do Sindieletro
(Sindicato dos Trabalhadores
na Indústria Energética de
Minas Gerais), do Sindicato
dos Engenheiros de Minas
Gerais (Senge/MG), e de en-
tidades de defesa dos consu-
midores participaram de reu-
nião da Comissão. Os deba-
tes, no entanto, foram inter-
rompidos para que os depu-
tados pudessem participar da
votação do Veto Parcial à Pro-
posição de Lei 14.696, que
dispõe sobre o orçamento do
Estado para 2001. O superin-
tendente da Cemig, Marcos
Aurélio Madureira Silva, des-
tacou que a situação é muito
grave. "Se não houver redu-
ção do consumo, vamos che-
gar ao final do ano sem água",
alertou.

Marcos Aurélio Madurei~
rã da Silva disse que a pro-
posta da Cemig é reduzir o
consumo de maneira mais
adequada, por segmentos -
indústria, serviços e consumi-
dores residenciais. O superin-
tendente defendeu que o Es-
tado tenha um tratamento
diferenciado, uma vez que há
prevalência do setor industri-
al, e disse que a Cemig vai
tentar um entendimento com
esses consumidores. Segundo
ele, as regiões Sudeste e Cen-
tro-Oeste têm a maior capa-
cidade de armazenamento de
energia, equivalente a 68,3%
do total (161.077 MW/mês),
sendo 12,6% em Minas Ge-
rais. Em segundo lugar, está
a região Nordeste, com 21,3%
(50.203 MW/mês). Em segui-

da, a região Sul, com 4,5%
(10.673 MW/mês) e Norte,
com 4,5% (10.673 MW/mês).

O superintendente disse
que em 1999, no final do pe-
ríodo úmido, a capacidade foi
a mais baixa dos últimos 10
anos - 19%. No final do ano
2000, não houve chuvas e o
nível ainda ficou baixo, 23%.
A maior parte da geração de
energia do Brasil é a hidrelé-

O consultor da Comissão,
Délio Malheiros, destacou
que não há amparo legal no
Código de Defesa do Consu-
midor, na lei de concessões
nem na Constituição Federal
para que o Governo Federal
institua sobretarifa, multa ou
compulsório sobre o consu-
mo de energia. Segundo ele,
há dois casos já julgados pelo
STF nesse sentido, um sobre
a instituição de compulsório
para empresas sobre o consu-
mo de energia e outro para a
criação do Fundo Nacional
das Telecomunicações (8%).
Nos dois casos, destacou
Malheiros, o Supremo consi-
derou as medidas ilegais e
inconstitucionais.

Sobre o risco de apagões,
o advogado destacou que a
lei ampara o consumidor e a
responsável por possíveis

trica, com 78,9%. A importa-
ção de energia de Itaipu
corresponde a 9,3%; a ener-
gia de termelétricas, 8,9% e
nuclear, 2,9%. O quadro de
armazenamento por reserva-
tório também é crítico.
Furnas, por exemplo, estava
com 49% de volume útil em
maio de 2000. Atualmente,
está com 17%.

danos é a causadora direta, -
no caso de Minas Gerais, a
Cemig. Délio Malheiros dis-
se que a empresa não pode-
ria alegar nem mesmo a res-
ponsabilidade do Governo
Federal ou da Agência Naci-
onal de Energia Elétrica
(Aneel) nessas ações, sendo
necessário entrar com uma
ação autônoma.

A Comissão de Defesa do
Consumidor aprovou reque-
rimento do deputado
Anderson Adauto (PMDB)
para que a Comissão apóie as
medidas judiciais cabíveis
contra a possível criação de
compulsório, sobretarifa ou
multa, além de orientar o con-
sumidor que desejar reivindi-
car seus direitos em caso de
eventual prejuízo causado
pela suspensão dos serviços
de energia.

Conservação escolar

Pedidos de audiências públicas

Presenças

Participaram da reunião os deputados Paulo Piau (PFL),
Dalmo Ribeiro Silva (PSD), José Henrique (PMDB), Eduardo
Brandão (PMDB} e Alencar da Silveira Júnior (PDT).

Defesa do
Consumidor



Carlos Calazons, Marcelo Correia e Alexandre Heringer Lisboa

Reorganização da Secretaria da
Educação recebe parecer favorável

. 1COMISSõES

Administração
Pública
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Defesa do
Consumidor
(continuação)

Sindieletro pede controle seletivo
Alair Vieira

iÈ

Política Agropecuária
e Agroindustrial

O presidente do
Sindieletro, Marcelo Correia,
defendeu que o controle mai-
or do consumo seja sobre os
maiores consumidores e so-
bre setores que apresentam
baixa relação entre o consu-
mo e a geração de renda. Se-
gundo ele, o setor de servi-
ços apresenta contribuição de
R$ 12.800 para cada MW con-
sumido, enquanto o industri-
al tem R$ 2.200 e a contribui-
ção do setor de eletroin-
tensivo fica entre R$ 100 e R$
200. Marcelo Correia disse
que essas empresas saíram do
Primeiro Mundo e vieram
para o Brasil por causa da
abundância de energia. "Não
é possível continuar exportan-
do energia nessa situação",
ressaltou.

O presidente do
Sindieletro disse, ainda, que
65% da energia consumida no
Estado vão para os grandes
consumidores e apresentou
uma pauta elaborada em con-
junto com o Senge/MG, que
abrange projetos educativos,
a apropriação pelo Estado da
sobra de energia do setor de
eletrointensivos; a garantia
de investimentos; a interrup-
ção das privatizações e o de-
senvolvimento de um novo
modelo para o setor elétrico.
Eles defendem, ainda, que o
Governo Federal libere as

A Comissão de Política
Agropecuária e Agroindus-
trial aprovou, ontem, três re-
querimentos. O primeiro, do
deputado Marco Régis (PPS),
pedindo realização de audiên-
cia pública conjunta das Comis-
sões de Saúde e de Meio Am-
biente e Recursos Naturais, a
fim de debater as consequên-

estatais a investir com capital
próprio, que hoje estaria sen-
do utilizado para o pagamen-
to da dívida. Marcelo Correia
destacou que os sócios estra-
tégicos da Cemig votaram
contra todos os projetos de
investimento em geração.

Para o presidente do
Senge/MG, Alexandre Herin-

cias do uso de agrotóxicos na
agricultura e o controle natu-
ral de combate às pragas agrí-
colas em Minas Gerais. O se-
gundo, do deputado Carlos
Pimenta (PSDB), requer seja
promovido um debate com a
participação dos municípios
de Januária, Itacarambi, Man-
ga e Matias Cardoso, com o

ger Lisboa, a situação será de
colapso. Ele considera que o
corte igual para todos os seg-
mentos é inadmissível. O re-
presentante do Fórum Nacio-
nal de Lutas, Carlos Calazans,
destacou que a responsabili-
dade pela situação atual é do
presidente Fernando Henri-
que Cardoso.

objetivo de discutir "alterna-
tivas" para os pescadores do
baixo Rio São Francisco. Ou-
tro requerimento, do deputa-
do João Batista de Oliveira
(PDT), presidente da Comis-
são, pede que a Comissão es-
teja presente na 43 3 Festa do
Milho, em Patos de Minas, nos
dias 23 e 24 de maio.

A Comissão de Adminis-
tração Pública reuniu-se on-
tem e aprovou pareceres fa-
voráveis a dois Projetos de
Lei, e um requerimento que
dispensa apreciação do Plená-
rio. Foi aprovado, em 1° tur-
no, parecer do deputado
Cristiano Canêdo (PTB) so-
bre o PL 1.431/2001, do go-
vernador do Estado, com
emenda do deputado Hely
Tarqüínio (PSDB), apresen-
tando modificações ao § 2° do
art. 14, com vistas a incluir no
texto da proposição a obser-
vância do disposto no art. 37,
V, da Constituição Federal, e
na Lei n° 9.530, de 1987.

O PL 1.431/2001 dispõe
sobre a reorganização da Se-
cretaria de Estado da Educa-
ção, destacando a criação das
Assessorias de Relações Co-
munitárias e Interinsti-

A Comissão de Transpor-
te, Comunicação e Obras Pú-
blicas reuniu-se ontem e
aprovou três requerimentos
do deputado Arlen Santiago
(PTB). O primeiro requer que
seja enviado oficio ao depu-
tado federal Wellington Dias
(PT/PI), presidente da Co-
missão de Fiscalização Finan-
ceira e Controle da Câmara
dos Deputados, para compa-
recer à Comissão da Alemg
com o objetivo de fazer pa-
lestra sobre as ações que es-
tão sendo desenvolvidas pela
comissão federal, referente à
situação em que se encontram
atualmente as rodovias fede-
rais do País, principalmente

tucionais, de Comunicação
Social e de Planejamento e
Coordenação, esta última em
substituição à atual Superin-
tendência de Planejamento e
Coordenação.

Outro projeto com parecer
favorável aprovado, em 1°
turno, foi o 1.420/2001, do
governador do Estado, que
propõe a extinção de 798 car-
gos no quadro de pessoal da
administração pública do Es-
tado, transforma o cargo de
Assistente de Atividade de
Saúde em Assessor de Ativi-

em Minas, e sobre o acompa-
nhamento dos investimentos
previstos no orçamento fede-
ral, deste exercício, e compa-
rativo aos últimos quatro
anos.

O segundo requerimento
pede que sejam enviados ofí-
cios ao secretário de Estado
de Transporte e Obras Públi-
cas, Marco Antônio Marques,
e ao diretor-geral do DER!
MG, Maurício Guedes, solici-
tando autorizarem a promo-
ção de estudos técnicos visan-
do viabilizar a elevação de
algumas estradas de acesso
ao município de Chapada
Gaúcha, no extremo Norte do
Estado, de rodovias de liga-

r

O relator do PL 143112001 foi o
deputado Cristiano Conêdo (PTB)

dade de Saúde e extingue a
Função Gratificada de Gestão
do Sistema Único de Saúde
do Estado.

ção, para rodovias estaduais,
e que o fato seja comunicado
ao prefeito e vice-prefeito do
município de Chapada Gaú-
cha. Outro requerimento so-
licita encaminhamento à pre-
sidência e diretorias da
Copasa de resposta recebida
da secretaria-executiva do
Cedec com a listagem de pri-
oridades de atendimento por
cidades do Programa de
Emergência do Governo de
Minas Gerais às regiões do
Norte de Minas e
Jequitinhonha. Durante a reu-
nião, foram aprovados, ain-
da, cinco requerimentos que
dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia.

Presenças	-.

Participaram da
reunião os

deputados Chico
Rafael (PSB), Jorge

Eduardo de Oliveira
(PMDB) e Mouro

Lobo (PSDB).

Presenças

Participaram da reunião os deputados Maria José
Haueisen (PT) - presidente; João Paulo (PSD) - vice-
presidente; Anderson Adauto (PMDB); Ailton Vilela (PSDB)
e Bené Guedes (PDT), além de representantes do
Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas
Gerais (MDC), e da Associação Brasileira de Consumidores
(ABC). Também participou da reunião o superintendente
Comercial de Distribuição da Cemig, Elmar de Oliveira
Santana.

Comissão de Política Agropecuáriao
aprova tres requerimentos

Presenças

Participaram da reunião os deputados Hely
Tarqüinio (PSDB), vice-presidente; Cristiano Canêdo
(PTB); Sargento Rodrigues (P58) e Sebastião Navarro
Vieira (PFL).

Presenças

Participaram da
reunião os

deputados Arlen
Santiago (PTB),

presidente; Bilac
Pinto (PFL), vice-

presidente e
Mouro Lobo (PSDB).

Deputados querem debater	 Transporte,
Comunicação e

situação das rodovias federais	Obras Públicas
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Deputados ouvem Telemar sobre
expansão da telefonia Marcelo Metzker

Turismo. Indústria e
Comércio (manhã)

Prefeito de Bocaina apoia
parceria entre Cerj e Cemig

Alair Vieira

"Turilsrmno, ústria e
Comercio (tarde)

Benedito Diniz de Almeida,
prefeito de Bocaina de Minas

Presenças -	 -

Participaram da reunião os deputados Maria Olivia
(PSDB) - presidentes Fábio Avelar (PPS), Ivair Nogueira
(PMDB) e Elbe Brandão (PSDB); e os convidados: prefeito
do município de Bocaina de Minas, Benedito Diniz de
Almeida; secretário de Turismo de Bocaina, Nilson Diniz
do Costa; secretário de Educação e Cultura de Bocaina,
Ricardo Luiz Ribeiro da Silva; funcionário do IEF e
morador de Bocaina, João Alfredo Balieiro, produtor
rural de Bocaina, Carlos Antônio Izola; vereador de
Bocaina, Marcelo Guimarães Frias; gerente regional da
CerI em Serrana, Bruno GolebioVski; chefe do Área
Técnico da Cerj em Rezende, Marcos Faria e
representante da Diretoria de Operações da Cemig,
fl+tirilin Mnchado Júnior.

Audiência pública debate promoções
na PM e no Corpo de Bombeiros

Compareceram à reunião a deputada Maria Olivia (PSDB)
e os deputados Gil Pereira (PPB), Fábio Avelar (PPS),
Márcio Cunha (PMDB) e Ivair Nogueira {PMDB}.
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A Comissão de Turismo,
Indústria e Comércio discu-
tiu na manhã de ontem, com
convidados, a possibilidade
de expansão do sistema de
telefonia nos distritos de
Mirantão, Santo Antônio e
demais localidades do Muni-
cípio de Bocaina de Minas. O
assessor da presidência da
Telemar, Roberto Hermon
Arantes, prestou esclareci-
mentos sobre os projetos da
empresa. Segundo ele, a
Telemar tem se preocupado
em trazer recursos e investi-
mentos para Minas Gerais:
"Estamos cientes da necessi-
dade de melhoria da comu-
nicação na região. Temos
1.400 projetos em andamen-
to que visam a expansão do
sistema. Buscamos a antecipa-
ção das metas de 2002 para

A Comissão agendou para
o segundo semestre uma vi-
sita ao município de Bocaina
de Minas e região. A deputa-
da Maria Olívia (PSDB), que
presidiu a reunião, falou que
é preciso melhoria na comu-
nicação da região: "Sem co-
municação não há turismo" -
declarou. O deputado Ivair
Nogueira (PMDB), autor do
requerimento que originou a
reunião, afirmou a necessida-
de de valorização do turismo
no Estado: "Não há, no Bra-

podermos atender as solicita-
ções. Não estamos apenas
sensibilizados, estamos agin-
do" - afirmou. Roberto falou,
ainda, que haverá, no Estado,
investimento de mais de um
milhão de reais no segundo
semestre deste ano e que, até
o final de 2001, a Telemar pre-
tende ter um telefone para
cada quatro mineiros e um
telefone para cada habitante
de Belo Horizonte. Disse,
também, que a empresa irá
instalar, na região de
Bocaina, cerca de 150 telefo-
nes, entre terminais de servi-
ços e telefones públicos, até
dezembro do corrente ano.

O secretário de Turismo
de Bocaina de Minas declarou
que o município depende dos
recursos originários do turis-
mo, uma vez que é proibida

sil, incentivo ao turismo, que
constitui uma fonte viva de
receita. Deve-se priorizar in-
vestimentos na infra-estrutu-
ra das regiões com potencial
turístico" - completou. O de-
putado Márcio Cunha

Presenças

Roberto Hermon Àrontes
assessor da Telemar

a instalação de indústrias na
região do Parque Nacional do
Itatiaia. Disse, ainda, que 70%
do parque situam-se em ter-
ritório mineiro e que não há
acesso a ele por Minas Gerais:
"E um absurdo termos que ir
a outro Estado para visitar o
parque, que é, em sua maio-
ria, mineiro.

(PMDB) falou que as teleco-
municações devem agir de
forma a integrar o País e que
é preciso disseminar o turis-
mo: "O turismo é a força mo-
triz da economia mundial" -
declarou.

Uma parceria entre as
Centrais Elétricas do Rio de
janeiro (Ceil) e a Cemig para
melhorar a qualidade do for-
necimento de energia elétri-
ca em Bocaina de Minas e nos
distritos de Maringá, Rio Pre-
to e Santa Clara foi o que su-
geriu o secretário de Educa-
ção e Cultura de Bocaina,
Ricardo Luiz Ribeiro da Sil-
va, na reunião da Comissão
de Turismo, Indústria e Co-
mércio na tarde de ontem.
Para o prefeito de Bocaina de
Minas, Benedito Diniz de
Almeida, o investimento em
infra-estrutura é necessário
visto que a única perspectiva
de desenvolvimento do mu-
nicípio é o turismo, muito in

-tenso em toda a região. -
Segundo o chefe da Area

Técnica da Cerj em Rezende,
Marcos Faria, os apagões
ocorridos nas localidades que
pertencem à concessão fede-
ral da Cerj devem-se às des-
cargas atmosféricas, a proble-
mas com árvores próximas à
rede elétrica e às instalações
particulares ao longo da rede.
O secretário de Turismo de
Bocaina, Nilson Diniz da Cos-
ta, criticou a falta de investi-
mento da Cerj na iluminação
pública do município.

Visita a Bocaina de Minas

Direitos Humanos

Comissão Especial
indicação para
Conselho de
Educação

Indicação para Conselho de Educação
A deputada Maria José

Haueisen (PT) foi eleita, on-
tem, presidente da Comissão
Especial criada para emitir
parecer sobre a indicação da
professora Maria Aparecida
Carvalhais de Oliveira para
integrar o Conselho Estadual
de Educação. Como vice-pre-

sidente foi eleito o deputado indicado relator o deputado
Dalmo Ribeiro Silva (PSD). Foi Edson Rezende (PSB).

• 4flhIt
Participaram da reunião os deputados Maria
José Haueisen (PT), Dalmo Ribeiro Silva (PSD) e
Mauro Lobo (PSDB),

A Comissão de Direitos
Humanos reuniu-se na ma-
nhã de ontem para debater
questões relativas às promo-
ções da Polícia Militar,
notadamente a não-inclusão
de 45 oficiais na lista de pro-
moções, bem como as novas
promoções a serem efetiva-
das.

Na abertura da reunião, o

deputado Durval Ângelo
(PT), um dos autores do re-
querimento que deu origem
à reunião, criticou a ausência
dos comandantes da PMMG
na reunião. Para ele, os crité-
rios de promoção dos servi-
dores militares devem ser
pautados levando-se em con-
ta o mérito e a antigüidade
do policial. Segundo o depu-

tado, a lista, como foi apre-
sentada, com critérios subje-
tivos na sua concepção, "que-
brou os pilares da
corporação" . Durval Angelo
sugeriu a realização de um
amplo debate, através da TV
Assembléia, com a participa-
ção de todos os comandantes
militares e representantes do
governo do Estado.



Marcelo Metzker

Delegacia de Tóxicos

Tenente-coronel do Corpo
de Bombeiros Militar, Saulo
Neves Martins
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Direitos Humanos
(continuação)

COMI-S'] 4..

Direitos Humanos
(continuação)O presidente da Associa-

ção dos Oficiais da PMMG e
Bombeiros Militares, major
Domingos Sávio Mendonça,
encaminhou ao presidente da
Comissão, deputado Edson
Rezende (PSB), um documen-
to com as seguintes reivindi-
cações: realização, com máxi-
ma urgência, de audiência pú-
blica convocando os represen-
tantes do governo do Estado,

Representando o coman-
dante-geral do Corpo de
Bombeiros Militar, o tenente-
coronel Saulo Neves Martins
falou que os critérios para
promoção de praças são os
mesmos para os oficiais, den-
tro dos princípios da avalia-
ção de méritos por antigüi-
dade e merecimento, partin-
do da premissa de "dar di-
reito a quem tem direito". Ele
revelou que estão previstas
promoções de 187 sargentos,
67 terceiros-sargentos para
segundo-sargento, até subte-
nentes.

O presidente da Associação
dos Praças (Aspra), Luiz
Gonzaga Ribeiro, considerou
como "ato de muita coragem a
luta dos oficiais que não inte-
graram a lista de promoções".
Assinalou que é preciso elimi-
nar o instituto da subjetivida-
de nos critérios das promoções
e mudar o modelo "já desacre-
ditado das promoções".

O capitão Marco Antônio
Bicalho, da Associação dos Ofi-
ciais da PMMG, elogiou o re-
gulamento da corporação, mas
criticou os critérios de promo-
ções, tanto na PM quanto no
Corpo de Bombeiros Militar.
Encerrando a fase de depoi-
mentos, o primeiro-tenente
Alexandre Magno de Oliveira
fez um relato de sua expectati-
va como candidato à promoção
e criticou a incoerência no pro-
cesso de avaliação, que, no seu
entender, "tem algo de errado".

o comandante-geral da
PMMG e os recorrentes ofici-
ais da PMMG, para buscarem
uma solução para a questão.
Inviabilizada tal solução, ele
sugere que seja editada uma
emenda à Constituição para
assegurar aos militares preju-
dicados a promoção retroati-
va a 25 de dezembro de 2000.

O presidente da Comissão
recebeu o documento e suge-

Foram aprovados re-
querimentos do deputado
Edson Rezende (PSB), que
solicita à Vigilância Sanitá-
ria da Prefeitura de Belo
Horizonte que faça uma ins-
peção na Divisão de Tóxi-
cos e Entorpecentes desta
Capital em face da precari-
edade de higiene e saúde
constatadas em visita desta
Comissão àquela Unidade;
solicitando à Telemar a ins-
talação de um telefone pú-
blico nas dependências da
Delegacia de Tóxicos, e o
comparecimento de autori-
dades sanitárias da Secreta-
ria de Estado da Saúde para
inspecionar as dependênci-
as daquela delegacia, onde
os detentos fazem suas ne-
cessidades básicas em vasi-
lhas plásticas e em marmi-
tas; solicitando ao juiz da
Vara de Execuções interdi-

riu que seja encaminhado um
pedido conjunto das partes
litigantes ao juiz da ia Vara
da Fazenda, no sentido de
suspender o curso da ação
impetrada pelos oficiais e
retomar, ao âmbito adminis-
trativo, a análise dos recur-
sos apresentados pelos poli-
ciais que se consideram pre-
judicados nos critérios de pro-
moção.

ção da Delegacia de Tóxi-
cos da Capital, funcionan-
do em condições
subumanas, em razão da
superlotação carcerária; so-
licitando a realização de
audiência pública na cidade
de Ouro Preto, para ouvir
policiais militares que teri-
am espancado diversas pes-
soas em uma lanchonete.
No mesmo requerimento,
solicita sejam convidados a
prestar esclarecimentos a
respeito do incidente o co-
mandante-geral da PMMG;
o promotor de justiça da
Comarca de Ouro Preto,
Edwaldo Costa Pereira
Júnior; a ouvidora da
PMMG; representantes da
Comissão de Direitos Hu-
manos da Câmara Munici-
pal de Ouro Preto e outros
depoentes envolvidos na
questão.

Em outros requerimentos
aprovados ontem pela Co-
missão de Direitos Humanos,
o deputado Edson Rezende
pede seja autorizada a parti-
cipação dos servidores Maria
Elizabete Gontijo dos Santos
e Márcio Roberto Alves dos
Santos na VI Conferência
Nacional de Direitos Huma-
nos, a se realizar, em Brasília,
nos próximos dias 30 e 31 de
maio e 1° de junho; sejam to-
madas providências cabíveis
às autoridades competentes
contra as agressões sofridas
por Pedro Pezutti Aguar, pra-
ticadas por seguranças parti-
culares do Clube Araxá, na
cidade de Araxá; seja o rela-
tório do acompanhamento do
caso das indenizações recebi-
das por ex-trabalhadores da
Mineração Morro Velho S/A
portadores de silicose, elabo-
rado pela Secretaria Adjunta
de Direitos Humanos enca-
minhado para análise e Pro-
vidências à Comissão do Tra-
balho, da Previdência e da
Ação Social desta Casa; e so-
licitando que seja retirado de
tramitação desta Comissão
requerimento de sua autoria
em que solicitou audiência
pública para discutir questão
dos aposentados do INSS.

Do deputado Sargento
Rodrigues (PSB) foi aprova-
do requerimento em que
pede a realização de audiên-
cia pública para debater a si-
tuação funcional dos servido-
res ocupantes dos cargos de
motorista da polícia civil,
radioperador e fotógrafo, to-
dos da Secretaria de Seguran-
ça Pública; do deputado Mar-
celo Gonçalves (PDT), foi
aprovado requerimento soli-
citando ao Secretário de Se-
gurança Pública e ao Delega-
do de Polícia de Jequiti-

nhonha apuração rigorosa do
caso denunciado por Max Sá
Guimarães, que alega ter sido
espancado pelo policial civil
Clésio Borges de Oliveira, no
dia 14/04/01.

A Comissão aprovou tam-
bém requerimentos dos de-
putados Durval Ângelo (PT)
e Edson Rezende (PSB) de
visita da Comissão ao Co-
mando-Geral da PMMG; e de
pedido de apresentação de
emenda à Proposta de Emen-
da à Constituição n° 52, em
tramitação nesta Casa, no

Os deputados aprovaram,
em 1° turno, o parecer do
relator, deputado Marcelo
Gonçalves (PDT), ao Projeto
de Lei (PL) 1.458/2001, do
deputado João Leite (PSDB),
que dispõe sobre a notifica-
ção de infração de trânsito en-
viada ao infrator, pelo Detran,
por remessa postal.

O presidente do Comissão de
Direitos Humanos é o deputado
Edson Rezende (PSB)

sentido de se incluir os ofici-
ais da PM preteridos na pro-
moção, embora tenham satis-
feito os requisitos e condições
necessários.

Foi aprovado ainda reque-
rimento dos deputados Elbe
Brandão (PSDB) e Edson
Rezende (PSB) que solicitam
à Telemar o conserto do tele-
fone público da carceragem
da Divisão de Tóxicos e En-
torpecentes, desta Capital, vi-
sando a facilitar o contato
dos presos com seus familia-
res.

Espancamento - Atenden-
do requerimento do depu-
tado Luiz Tadeu Leite
(PMDB), a Comissão ouviu
depoimento do jovem Pedro
Pesutti Ávila de Aguiar, es-
pancado por seguranças de
um clube na cidade de
Araxá, em 10 de janeiro des-
te ano.

Documento apresenta reivindicações	Outros requerimentos aprovados

Comando explica criterios

Parecer aprovado

Presenças

Participaram da reunião os deputados Edson
Rezende (PSB), Durval Angelo (PT), Elbe
Brandão (PSDB) e Marcelo Gonçalves (PDT).



Deputados rejeitam veto sobre
recursos para serviços de saúde

Assembléia recebe projeto da lei
.1	o

de diretrizes orçamentarias
o

Reunião Ordinária
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Ainda na reunião da ma-
nhã de ontem, foi pedida tam-
bém a votação em destaque
do artigo 50 e seu parágrafo
único e de sete incisos dos 40
vetados pelo governador e
que receberam parecer do
relator pela manutenção. Os
deputados rejeitaram, por 54
votos contra 9, o veto ao ar-
tigo 5° e seu parágrafo único,
que determina que o Estado
dispensará com ações e ser-
viços públicos de saúde, no
ano 2001, no mínimo, 8,25%
da soma das receitas forma-
da por percentuais do ICMS
(Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Presta-
ções de Serviços de Transpor-
te Interestadual e
Intermunicipal e de Comuni-
cação) - 63,75%; IPVA (Impos-
to sobre Propriedade de Veí-
culos Automotores) - 50%;
Imposto sobre Transmissão
"Causa Mortis" e Doação de
Bens ou Direitos -100%; Im-
posto de Renda incidente na
fonte sobre rendimentos pa-
gos pelo Estado, por suas
autarquias e fundações inclu-

Segundo o Regimento
Interno, o projeto da LDO
será distribuído, em avul-
so, aos deputados e às co-
missões a que estiver afe-
to e encaminhado à Co-
missão de Fiscalização Fi-
nanceira para, em 60
dias, receber parecer. Da
discussão e votação do
parecer, poderão partici-
par, com voz e voto, dois
membros de cada uma das
comissões permanentes às
quais tenha sido distribu-
ído o projeto, observado,

sive - 100%; Fundo de Parti-
cipação dos Estados (FPE) -
85%; da parcela de 10% do
produto da arrecadação do
Imposto sobre Produtos In-
dustrializados (IPI) - 63,75%;
parcela estadual da dívida
ativa tributária de impostos
- 100%; parcela estadual de
juros e multas sobre impos-
tos - l00% e da parcela esta-

Foi mantido o veto do go-
vernador aos incisos 9 a 13, 16,
21, 22, 24 a 26, 48 a 50, 59 a 62,
72, 84, 86 a 90, 94 a 96, 99, 100,
5, 17 a 19, 23, 35, 36, 40, 41 e
108. Eles destinavam, entre
outros, recursos do Find, do
Fundiest e do Fundo Estadu-
al de Saneamento Básico
(Fesb) para secretarias de Es-
tado, prefeituras municipais,
recursos para construção e
conclusão de hospitais, e obras
de infra-estrutura, pavimenta-
ção de rodovias e habitação.

tanto quanto possível, o prin-
cípio da proporcionalidade
das representações partidári-
as ou do bloco parlamentar.

Nos primeiros 20 dias do
prazo de 60 dias, poderão ser
apresentadas emendas ao
projeto. Vencido o prazo, o
presidente da Comissão pro-
ferirá, em dois dias, despacho
de recebimento das emendas,
que serão numeradas e
publicadas, e dará publicida-
de, em separado, às que, por
serem consideradas
inconstitucionais, ilegais ou

dual do ICMS, nos termos da
Lei Kandir - 100%.

O parágrafo único do ar-
tigo 5° considera ações e ser-
viços públicos de saúde ape-
nas aqueles a serem
implementados com dotações
orçamentárias consignadas
aos órgãos e às entidades do
Sistema único de Saúde
(SUS).

PRE 1.41012001 - O Plenário
deu início à discussão do Pro-
jeto de Resolução 1.410/01,
da Mesa da Assembléia, que
modifica a estrutura adminis-
trativa da Secretaria da As-
sembléia Legislativa. O depu-
tado Sebastião Navarro
Vieira apresentou requeri-
mento pedindo o adiamento
da discussão da matéria por
cinco dias, mas o retirou após
acordo entre os parlamenta-
res. Foram apresentadas doze
emendas ao projeto.

anti-regimentais, deixar
de receber. Do despacho
de não recebimento de
emendas caberá recurso,
em 24 horas, ao presiden-
te da Alemg, que terá dois
dias para decidir. Esgota-
dos todos os prazos, o
projeto será encaminhado
ao relator, para receber
parecer. Enviado à Mesa
da Assembléia, o parecer
será publicado, incluindo-
se o projeto na ordem do
dia, para discussão e vo-
tação em turno único.

A Presidência leu, na Reu-
nião Ordinária de ontem,
mensagem do governador
Itamar Franco encaminhando
o projeto de lei que dispõe
sobre as diretrizes para a ela-
boração da Lei Orçamentária
para o exercício de 2002. A
proposição que contém a Lei
de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) recebeu o número
1.539/2001. Foi também apro-
vado requerimento do depu-
tado Mauri Torres (PSDB),
atribuindo regime de urgên-
cia ao Projeto de Resolução
(PRE) 1.410/2001, da Mesa,
que modifica a estrutura ad-
ministrativa da Secretaria da
Assembléia. O projeto está na
pauta da Reunião Extraordi-
nária de Plenário desta quar-
ta-feira, a partir das 20 horas.

A Constituição estadual,
em suas disposições transitó-
rias, determina que o projeto
da LDO deverá ser encami-
nhado, pelo Executivo, para
apreciação do Legislativo até
o dia 15 de maio. O artigo 4°
da LRF (Lei de Responsabili-
dade Fiscal) determina que as
diretrizes orçamentárias de-
verão dispor sobre o equilí-
brio entre receita e despesa,
devendo trazer, em anexo, as
metas e os riscos fiscais; bem
como tratar dos critérios da
limitação de empenho e da
renúncia de receita. A LDO
estabelece as diretrizes gerais
da administração pública, as
diretrizes gerais para o orça-
mento, as disposições sobre
alterações da legislação tribu-
tária e tributário-administra-
tiva, a política de aplicação da
agência financeira oficial e a
administração da dívida e das
operações de crédito. Define,
também, segundo mensagem

do governador, as linhas de
atuação prioritárias para a
administração pública, com o

O Anexo de Metas Fis-
cais traz a memória da re-
ceita e a projeção da recei-
ta de 2002 a 2004. Para
2002, a receita fiscal pre-
vista é de R$
17.514.178.756,00, sendo
que o ICMS fica com R$
9.948.709.013,00 (conside-
rou-se a receita arrecada-
da no primeiro qua-
drimestre deste ano, com
crescimento do PIB a 4%
ao ano mais a inflação pro-
jetada de 4%). No que diz
respeito à projeção da des-
pesa, considerou-se, para
2002, a despesa fiscal em
R$ 17.514.178.756,00, divi-
dida da seguinte forma:
R$ 8.272.848.942,00 para
pessoal; R$
1.542.855.353,00 para a dí-
vida; e R$ 7.698.474.461,00
para outras despesas.

Para 2003, a projeção
de receita fiscal (incluindo
ICMS e outras receitas) é
de R$ 18.458.517.530,00 e,
para 2004, é de R$
19.507.043.506,00. A proje-
ção da despesa com pes-
soal, para 2003 e 2004, é de
R$ 8.575.635.213,00 e de
R$ 8.889.503.462,00, res-

objetivo de fortalecer o Esta-
do e recuperar a sua capaci-
dade de poupança.

pectivamente. Já a despe-
sa fiscal/Dívida passa, se-
gundo projeções, em 2003,
para R$ 1.611.561.259,00;
e, em 2004, para R$
1.723.504.372,00.
Riscos fiscais - No que diz
respeito aos anexos de ris-
cos fiscais, a mensagem do
governador relaciona os
fatores que, entre outros,
possam interferir na recei-
ta estimada: alterações
das alíquotas interestadu-
ais do ICMS pelo Senado;
alterações da Lei Kandir
(Lei Complementar 87/
96); alterações na Consti-
tuição federal, por exem-
plo, criação de imposto
único sobre combustíveis
de competência da União
com participação na arre-
cadação pelos Estados e
aprovação da reforma tri-
butária; decisões judiciais
desfavoráveis ao fisco;
aumento na inadimplência
de recolhimentos nor-
mais; e alterações na con-
juntura econômica inter-
nacional ou nacional que
comprometam o desempe-
nho esperado da econo-
mia mineira.

Reunião
Extraordinária da
manhã (continuação
da capo)

Veto é mantido

Tramitação do projeto da LDO

Anexo de metas fiscais



rã, será não inferior a: 5%
para os municípios incluídos
na área de atuação da Agên-
cia de Desenvolvimento do
Nordeste (Adene); 10% para
os municípios não incluídos
na área da Adene; 1% para
os municípios cuja quota do
FPM (Fundo de Participação
dos Municípios) for superi-
or ao valor do repasse do
ICMS recebido no mês ime-
diatamente anterior. Pode-

rão ser computadas pelas
prefeituras, nos valores da
contrapartida, as despesas
com pessoal e os custos de
recursos materiais efetiva-
mente utilizados na execução
do convênio, conforme dis-
puser o respectivo projeto. E
vedada, ainda, a transferên-
cia de recursos a município
em situação irregular, blo-
queado na tabela de credo-
res do Siafi-MG.

Reunião Ordinária (14 horas) e Reuniões Extraordi-
nárias (9 horas e 20 horas)
PRE 1.410/2001

Da Mesa da Assembléia, que modifica a estrutura admi

nistrativa da Secretaria da Assembléia Legislativa
PL 1.419/2001

Do governador, que dispõe sobre o reorganização de
secretarias de Estado
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Demonstrativo de renúncia de receitas ser fiscalizado pela Casa, e o
Código Brasileiro de Trânsito
teria que ser investigado
também. "Queremos fiscalizar,
e o Colégio de Líderes não
deixa", disse o deputado. Em
aparte, o deputado Fábio
Avelar (PPS) disse que a Alemg
perdeu uma ótima
oportunidade de mostrar à
sociedade que ela exerce seu
poder de fiscalização.

I1

1 1 V1 ; II.
Reunião Ordinária
(continuação)

Requerimentos
deferidos

• Do deputado Diizon
Meio (PTB), solicitando a

retirada de Ira mitação
do P1. 1.437/2001;

Dos deputados
Cristiano Canêdo (PTB) e

José Henrique (PMDB),
solicitando a inclusão,

em ordem do dia, do Pi-
1.321/2001.

Requerimentos
aprovados

Do deputado Adelmo
Carneiro Leão (P1),

solicitando que seja
distribuído também à

Comissão de Defesa do
Consumidor o
P1 1.497/2001;

Do deputado Paulo
Piau (PFL), solicitando ao

ministro da Educação
informações sobre o

montante de recursos e
todas as outras

relacionadas ao Fundo
de Financiamento do
Ensino Superior (Fies),

colocado à disposição
do Estado para este

ano.

Em atendimento também
ao que prevê a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (LRF), o
governo apresentou, ainda, o
demonstrativo da estimativa
da renúncia de receitas ao
projeto da LDO. O documen-
to visa demonstrar o montan-
te estimado dos benefícios
concedidos nas áreas do
ICMS e de outros tributos
estaduais, relacionando-os
aos totais estimados da recei-
ta tributária e da receita glo-
bal do Estado. "Trata-se de
concessões preexistentes de
benefícios e, não, de previsões
de novas renúncias e já foram
consideradas quando das es-

O parágrafo 1° do artigo
13 determina que serão
contabilizadas como "outras
despesas de pessoal" aquelas
provenientes de contratação
de pessoal para substituição
a categorias funcionais,
abrangidas por plano de car-
gos do quadro de pessoal do
órgão ou entidade. O artigo
17 determina que as receitas
vinculadas e as diretamente
arrecadadas por órgãos e en-
tidades integrantes do Orça-
mento Fiscal, respeitadas as
disposições previstas em le-
gislação específica, serão des-
tinadas prioritariamente a
atender despesas de pessoal

Segundo o artigo 21, a
transferência de recursos para
município, em virtude de con-
vênio ou acordo, fica condi-
cionada à comprovação, por
parte do beneficiado, de, en-
tre outros critérios, aplicação
regular e eficaz, em 2000, do
percentual mínimo previsto
na Constituição federal para
a manutenção e o desenvol-
vimento do ensino. A
contrapartida, pela prefeitu-

timativas das receitas, razão
pela qual prescindem de me-
didas compensatórias",
acrescenta o Executivo.

As renúncias estimadas
totalizam recursos da ordem
de R$ 2.645.283 mil, R$
2.909.333 mil e R$ 3.200.936
mil, nos exercícios, respecti-
vamente, de 2002, 2003 e
2004, que correspondem à
projeção de 24% em relação
às receitas tributárias de cada
ano e de 15%,16% e 16% em
relação às receitas totais esti-
madas para os exercícios, na
mesma ordem. Os valores
estimados para 2002, 2003 e
2004 foram calculados a par-

e encargos sociais. O artigo 38
diz que os Poderes
Legislativo, Judiciário e Exe-
cutivo, o Tribunal de Contas
e o Ministério Público farão
publicar, no órgão oficial dos
Poderes do Estado, até o 200
dia do mês subseqüente ao
trimestre vencido, demons-
trativos da despesa mensal
com pessoal e seus encargos.
Reserva de contingência - Já
o artigo 43 determina que a
Lei Orçamentária conterá re-
serva de contingência em
montante equivalente a, no
mínimo, 1% da receita cor-
rente líquida.

O artigo 6 0 do projeto

tir da projeção dos
percentuais relativos apura-
dos nas isenções de ICMS de
1999 e 2000, acrescidos das
estimativas dos demais tribu-
tos e somados aos montantes
relativos dos benefícios tribu-
tários da Lei de Incentivo à
Cultura. Em quadro específi-
co da estimativa de renúncia
de receita tributária para os
exercícios de 2002, 2003 e
2004, integrante da mensa-
gem, o Executivo especifica
que a renúncia de receita do
ICMS (incluindo Lei Kandir e
outros benefícios), em 2002,
será de R$ 2.597.473 mil.

determina, ainda, que as pro-
postas parciais do Legislativo
e Judiciário, do Ministério Pú-
blico, do Tribunal de Contas
e dos órgãos e entidades do
Executivo deverão ser enca-
minhadas à Secretaria de Pla-
nejamento até o dia 13/8/
2001, para fins de consolida-
ção do projeto do orçamento
de 2002. A proposição deter-
mina também que o Executi-
vo coloque à disposição dos
demais Poderes, do MP e do
TCE, até 12/7/2001, os estu-
dos e as estimativas das recei-
tas para 2002, inclusive da re-
ceita corrente liquida, e as res-
pectivas memórias de cálculo.

Segurança
A falta de segurança em Betim
foi o tema debatido pelo

deputado Pedro
Pinduca (PPB).
Ele cobrou

1	empenho da
polícia e
lembrou que a
questão da

segurança foi um dos
destaques em sua campanha
para vice-prefeito da cidade no
ano passado. A Guarda
Municipal de Segurança já foi
discutida e será criada em
pouco tempo, de acordo com o
deputado. Pedro Pinduca disse
que foram investidos R$ 470
mil de recursos da prefeitura
para a compra de viaturas,
coletes à prova de balas e
pistolas para que a prefeitura
trabalhe em parceria com a
Policia Militar. "Betim está pior
que a Baixada Fluminense; é
muita violência", indignou-se
o deputado. Ao fazer apelo ao
comando da Polícia Militar,
Pedro Pinduca disse que
morrem, por final de semana,
de cinco a seis pessoas. Os
deputados Carlos Pimenta
(PSDB), Fábio Avelar (PPS),
João Paulo (PSD) e Marco
Régis (PPS) apoiaram, em
aparte, o pronunciamento de
Pinduca, e falaram da
necessidade de o governo
investir mais em segurança.

Projeto Alvorada
"A pior forma de corrupção é a
que corrompe a esperança dos

mais
necessitados."
Assim o
deputado
Márcio
Kangussu (PPS)
iniciou seu

pronunciamento sobre a
ineficácia do Projeto Alvorada
em Minas. De acordo com o
deputado, em 11 de dezembro
de 2000, a secretária da
Assistência Social do governo

federal e coordenadora do
projeto, Wanda Engel Aduan,
anunciou que 276 municípios
mineiros seriam incluídos no
programa, dos quais mais de
100 receberiam recursos este
ano. Até o momento não há
benefício nenhum, segundo
Márcio Kangussu. Respostas
para o atraso nos benefícios
estão sendo exigidas pelo
parlamentar, que já protocolou
requerimento pedindo a
realização de audiência
pública com a presença de
Wanda Engel para
esclarecimentos. "A população
ficou esperançosa. E agora?",
indagou o deputado. Os
deputados Carlos Pimenta
(PSDB) e Elbe Brandão (PSDB),
em aparte, apoiaram as
colocações de Márcio
Kangussu. Elbe Brandão disse
que precisa ser feita uma
discussão mais ampla sobre o
assunto com os deputados
federais e ministros.

CPIs
O deputado Geraldo Rezende
(PMDB) comentou a decisão

r

tomada pelo
Colégio de
Líderes relativa
a oito pedidos de
criação de CPIs.

•...	Na opinião dele,
o Regimento

Interno da Casa não permite
aos deputados "quase nada" e
aplica aos parlamentares a
"filosofia da lagartixa",
devendo estes fazer apenas o
sinal de "sim" com a cabeça. O
deputado citou as CPIs que
foram barradas, fazendo
considerações sobre cada uma
delas. "Por que não podemos
dizer o que tem que ser dito?",
interrogou o deputado,
repudiando a decisão do
Colégio de Líderes em cassar
CPIs como a dos Radares e a
do Código de Trânsito. De
acordo com Geraldo Rezende,
até o Poder Judiciário tem que

Exemplo
O parecer do senador
Saturnino Braga (PSB) pedindo

a cassação dos
senadores

. Antônio Carlos
Magalhães e José
Roberto Arruda
é, na visão da
deputada Elaine

Matozinhos (PSB), prova de
compromisso do partido com o
povo brasileiro. Elaine
Matozinhos falou da
satisfação em ter Saturnino
Braga como senador pelo PSB;
dos objetivos de seu partido,
como liberdade e igualdade; e
discutiu políticas públicas da
legenda. A administração do
governador do Estado do Rio
de Janeiro, Antony Garotinho,
foi elogiada pela deputada,
que destacou os investimentos
econômicos, sociais e
tecnológicos e em segurança
como um exemplo a ser
seguido. A parlamentar
comentou também a campanha
"Todos pela paz", que é,
segundo Elaine, um
instrumento prático e eficaz na
luta diária contra a violência.
Em aparte, os deputados
Sargento Rodrigues (PSB) e
Chico Rafael (PSB) apoiaram a
colega de parlamento e de
partido. Fizeram alusões à
fraude no Senado,
pronunciando-se a favor da
cassação dos senadores.
"Precisamos eliminar da vida
pública homens como Antônio
Carlos Magalhães e Arruda",
disse Chico Rafael.

Conteúdo da proposição

Transferências de recursos para municípios

ORADORES

rORDEM DO DIA
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9horas
ÇACONTECE	• Reunião Extraordinária (Plenário)

HOJE	 9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) - deba-

ter a necessidade de instituir a lei orgânica da
Defensor-ia Pública do Estado. Convidados; secre-
tária de Estado de Justiça e Direitos Humanos,
Angelo Pace; presidente do Tribunal de Justiça,
desembargador Sérgio Léllis Santiago; presidente
da OAB/MG, Marcelo Leonardo; procuradora-ge-
ral da Defensor-ia Pública do Estado, Moema
Guarociaba Gomes Pereira; presidente da Associ-
ação dos Defensores Públicos (Adep), Leopoldo
Portela Júnior; procurador-gero! de Justiça adjunto,
Jacson Campomizzi

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeiro e Orçamen-

tária (Plenorinho III) - discutir e votar pareceres de
10 turno sobre os PLs 1-069/2000, do deputado
Agostinho Silveira, que autorizo o Poder Executivo
a permutar imóvel com o Município de Bonfim;
1.262/2000, do deputado Chico Rafael, que alte-
ra o artigo 8° da Lei 11.396/94, com a redação
dada pelo artigo 31 da Lei 12.708/97, introduzin-
do um representante da Assembléia Legislativa no
grupo coordenador do Fundo de Fomento e Desen-
volvimento Socioeconômico do Estado (Fundese);
1.263/2000, do deputado Dimas Rodrigues, que
assegura aos professores da rede pública estadual
a gratuidade para o ingresso em espetáculos cultu-
rais do Estado; 1.319/2000, do deputado Ronaldo
Conabrava, que dispõe sobre o utilização, por mu-
nicípios, de imóveis pertencentes ao Estado; 1.327/2000, do deputado Dimas Rodrigues, que altera
dispositivo das Leis 6763/75 e 13.430/99;1.350/2001, do deputado Márcio Cunha, que dis-
põe sobre a forma de apresentação do balanço geral
do Estado; 1.364/2001, do deputada Elaine
Matozinhos, que concede isenção de ICMS às ope-
rações internas para aquisição de automóvel desti-

nado ao emprego no categoria aluguel-táxi; 1-398/2001,
do deputado Dinis Pinheiro, que autoriza reversão de imó-
veis que descreve ao Município de José de Meio; 1.399/2001, do deputado Dinis Pinheiro, que autoriza o DER/
MG o assumira estrado que menciono; e 1-485/2001,
do deputado Marcelo Gonçalves, que dá nova redação ao
artigo l°da Lei 13.083/98, que autoriza o Poder Execu-
tivoa doar ao Município de Divinópolis o imóvel que espe-
cifica
Comissão Especial PEC 33/2000 (Plenarinho II) - apreci-
aro parecer sobre a emenda n° 1, apresentada em 1°
turno no Plenário, ô PEC 33/2000, do deputado Sargento
Rodrigues, que subordino as Polícias Militar e Civil ao
governador, sob o coordenação da Secretario de Seguran-
ça Público

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário) - interrupção da primeira

parte do reunião paro comemoração do Dia do Defensor
Público, a requerimento do deputado Edson Rezende

• Comissão de Defesa do Consumidor (Câmara Municipal
de Teófilo Otoni) -audiência pública paro discutir o tema
"Educação poro o Consumo". Convidados: prefeito de
Teófilo Otoni, Getúlio Neiva; presidente do Câmara Mu-
nicipal, Northon Neiva; promotor de Justiça, Hélio Pedro
Soares; presidente do Câmoro dos Dirigentes Lojistas
(CDL), Giovani Coto Fonseca; presidente do Associação
Comercial, João Carlos Costa Ramos; superintendente do
Superintendência Regional de Ensino (SRE), Mono Regina
da Silvo Lopes, e o advogado Hênio Androde Nogueira

• Comissão de Saúde (Clube Rio Verde em Joíba) - debater,
em audiência público,a situação do Hospital Municipal de
Jaíbo. Convidados: prefeito de Joíbo, Giovoni Antônio Fon-
seca; presidente da Câmara Municipal, secretário muni-
cipal de Saúde e autoridades do região

14h30
• Comissão de Redação (Plenorinho II) - discutir e votar

pareceres sobre proposições em fase de redação final
20 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)

NA TV

7h30 - Repórter Assembléia (reprise)
8h - Horário reservado à Câmara Municipal
de Belo Horizonte
9h - Plenário (ao vivo) - Reunião Extraordi-
nário
12h30 - Repórter Assembléia (reprise)
13h15 - Assembléia Debate (reprise) - Em
debate as universidades públicos
14h15 - Plenário (ao vivo) - Reunião
Ordinária
18h - Horário reservado à Câmara Municipal
de Belo Horizonte
19h - Assembléia Entrevista (inédito) - O
escritor Sávio Alves comento sobre o seu livro
"Em Defeso da Vida"
19h30 - Repórter Assembléia (ao vivo) -
Noticiário sobre o que acontece na Assembléia

e repercussão dos principais fatos políticos do Estado
20h - Assembléia Debate Especial (ao vivo) - Em
debate o financiamento para projetos sociais (possi-
bilidade de reunião extraordinário de Plenário ao
vivo)
21 h - Estação (inédito) - Discute o ético no político
22h - Repórter Assembléia (reprise)
22h30 - Visão Parlamentar (reprise) - Entrevistas
com deputados estaduais sobre assuntos da atual
conjuntura
23h - Plenário (reprise) - Reunião do tarde de

hoje
1h20 - Repórter Assembléia (reprise)
2h - Encerramento

* Essa grade está sujeita a alterações*


