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Videoconferência inaugura nova
etapa do Programa Interlegis

Marcelo Metzker

O presidente do Assembléia de Minas, deputado Antônio Júlio (PMDB)
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O presidente da Assem-
bléia de Minas, deputado
Antônio Júlio (PMDB), par-
ticipou, ontem, da primeira
videoconferência promovi-
da pelo Programa Interlegis,
uma rede de informação e
comunicação entre os par-
lamentares de todo o País,
nas esferas federal, estadu-
al e municipal e o Tribunal
de Contas da União, for-
mando a primeira comuni-
dade virtual do Legislativo.

O presidente fez um pro-
nunciamento ao vivo, da Es-
cola do Legislativos durante
a abertura do Seminário Re-
gional Interlegis, que se rea-
lizava na Assembléia
Legislativa do Pará, reunin-
do participantes dos estados
da região Norte. "O Progra-
ma Interlegis será um instru-
mento fundamental para a
consolidação da democra-
cia brasileira, pois permite a
maior comunicação e troca
de informações entre os
legislativos e abre, para a so-
ciedade brasileira, mais um
canal de acompanhamento
do processo de produção de
leis, contribuindo para a
maior transparência do Po-
der" - frisou o presidente na
sua intervenção.

O deputado Antônio Jú-
lio destacou também o com-
promisso da Assembléia de

Minas com a modernização
do Poder citando a TV As-
sembléia, já presente em 40
municípios mineiros, e a
home page da Assembléia,
que atingiu a média de 260
mil visitantes/mês. O en-
contro em Belém e a
videoconferência foram
abertos pelo presidente da
Assembléia Legislativa do
Pará, deputado Martinho
Arnaldo Campos Carmona
(PSDB), que destacou a im-
portância do Programa
Interlegis ao permitir a mai-
or comunicação entre os
legislativos.

"Nós temos muita dificul-
dade de informação sobre le-
gislação federal e, com esse
programa, que implantamos
a um custo zero, estamos

dando um grande salto na
nossa história" - afirmou
Martinho Carmona. O presi-
dente do Senado Federal, se- -
nador Jáder Barbalho
(PMDB), que coordenou a
videoconferência, ressaltou o
pioneirismo do Programa
Interlegis, "único no mun-
do", e o seu grande alcance
político e social. "Esse progra-
ma representa um investi-
mento de US$ 50 milhões,
feito em parceria com o Ban-
co Interamericano de Desen-
volvimento (BID), possibili-
tando a maior integração do
Poder Legislativo nas suas di-
ferentes esferas e das casas
legislativas com a população,
uma contribuição necessária
para aperfeiçoar a represen-
tação popular.



sentação dos credores, e fra-
cos, entre os quais a ausência
de um administrador profis-
sional no Comitê.

Uma Emenda para que
nos processos de falência e
concordata de empresas haja
a participação de uma audi-
toria independente foi o que
propôs o vice-presidente do
Conselho Regional de Conta-

bilidade (CRC/MG), Jamir
Adir de Moreira. Para a di-
retora do Departamento Ju-
rídico da Câmara dos Diri-
gentes Lojistas (CDL/BH),
Maria Laura Santos, o Proje-
to é um avanço para a lei que
vigora há 55 anos, pois "vai
tirar o estigma de que as em-
presas concordatárias estão à
'beira da falência".

AIar Vieira

Jamir Moreira, Tiago Fantini, deputados Eduardo Brandão (PMDB), Márcia

Cunha (PMDB), Pastor George (PL), Maria Moura Santo e Hélio Barbosa
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O presidente do Tribu-
nal de Contas da União,
ministro Humberto Souto,
que estava em Brasília e
também participou da
videoconferência, ressal-
tou a contribuição desse
programa para o aperfei-
çoamento dos instrumen-
tos de controle externo que
o Tribunal exerce em
nome do Congresso Naci-
onal. "Através do Interle-
gis, a sociedade também
terá oportunidade de
acompanhar de perto as

O técnico do Prodasen,
responsável pela coordena-
ção da videoconferência em
Minas, Américo Munhoz
Júnior, informou que o
Interlegis já está implantado
em seis estados: Minas Ge-
rais, Pará, Pernambuco,
Goiás, Santa Catarina e
Maranhão. "Nós próximos
dois meses estaremos finali-
zando a instalação dos equi-
pamentos necessários para a
interligação na comunidade
virtual de todas as 26 Assem-
bléias, da Câmara Distrital,
do Tribunal de Contas, do
Senado Federal e da Câmara
dos Deputados, além da sede
da Interlegis em Brasília,
totalizando 31 locais.

Além das videoconfe-
rências, que permitem o diá-
logo entre os legislativos em

ações do Legislativo" fri-
sou o ministro.

O vice-presidente do Se-
nado, Edison Lobão (PFL/
MA), que também fez o seu
pronunciamento de Brasí-
lia, informou que hoje 700
municípios brasileiros já es-
tão interligados por meio
deste programa e a meta de
curto prazo é chegar a 2.500
municípios. "Já temos tam-
bém 6 mil parlamentares ins-
critos na comunidade e
mais de 20 mil acessos por
mês" - ressaltou o senador.

tempo real, possibilitando
conferências sobre temas na-
cionais, como a crise ener-
gética ou temas direcio-nados
para uma legislação específi-
ca de interesse de mais de um
estado, o Interlegis está
viabilizando a instalação de
Salas Multimeios, com 20
microcomputadores e duas
impressoras para o treina-
mento de servidores dos
legislativos e dos parlamen-
tares e de outros aplicativos
desenvolvidos especificamen-
te para o programa.

O responsável pela Área
de Ensino e Extensão/Escola
do Legislativo de Minas,
Theophilo Moreira Pinto
Neto, informou que os equi-
pamentos já estão instalados
na Assembléia de Minas e, a
partir de agora e com orien-

Edison Lobão destacou a
contribuição que este proj
to vai trazer para melhorar
a qualidade da produção
legislativa.

"Temos hoje 130 mil leis
em vigor e mais 50 mil de-
cretos e medidas provisóri-
as, e qualquer outra inicia-
tiva legislativa deve ser bem
pensada e cuidadosamente
elaborada. Nesse sentido, o
Interlegis vai trazer uma
contribuição fundamental
para as casas legislativas" -
disse ele.

tação da Mesa, começará a ser
elaborada uma proposta de
atividades para o programa
em Minas. "Poderemos utili-
zar o Interlegis para promo-
ver, por exemplo, as reuniões
das Comissões Interestaduais
Parlamentares de Estudos
sobre as Bacias Hidrográficas
(Cipes), reuniões partidárias
de âmbito nacional e projetos
de treinamento, entre outras
iniciativas" - afirmou.

Em Minas Gerais, os mu-
nicípios de Alfenas, Araçuaí,
Capelinha, Januária, Itabira,
ltaguara, Itajubá, Ituiutaba,
Janaúba, João Monlevade, Pará
de Minas, Patos de Minas, Pa-
trocínio, Poços de Caldas, Pou-
so Alegre, Salinas, São Sebas-
tião do Paraíso, Serro e Teófilo
Otoni já estão integrados na
comunidade virtual Interlegis.

CluiL
"Quando uma empresa

tem a sua falência decretada,
as perdas são irreparáveis
tanto do ponto de vista finan-
ceiro, quanto social". Assim
o deputado Eduardo
Brandão (PMDB) justificou a
importância da audiência pú-
blica realizada, na tarde de
ontem, pela Comissão de Tu-
rismo, Indústria e Comércio,
na qual foi discutido o Proje-
to de Lei Federal 4.376-B, em

aInitaÇã0 na Câmara do
Deputados que visa substi-
tuir a Lei de Falências e
Concordatas em vigor.

Para o administrador
Fernando Bolognifli, que
apresentou dados da Junta
Comercial e do Tribunal de
Justiça relativos aos altos ín-
dices de extinção de empre-
sas no Estado, a nova lei apre-
senta pontos fortes, como a
instituição do Comitê de Re-
cuperação Judicial e a gestão
compartilhada com a repre-

O advogado Tiago Fantini
falou sobre a "evolução da fa-
lência", desde a Lei das Doze
Tábuas, que garantia ao credor
o direito de escravizar ou dis-
por da vida do devedor. Para
o advogado, "a falência não é
um meio normal de cobrança",
precisando evoluir ainda mais.
Segundo o advogado Hélio de
Oliveira Barbosa, é necessária
uma mudança de mentalidade
por parte do credor, que "quer
receber a qualquer preço " , e do
devedor, "que cessa o paga-
mento dos tributos para sobre-
viver".

A atual lei é arcaica nos
processos e procedimentos
relativos e dá brecha ao em-
presário desonesto, que pede

Programa implantado em seis Estados

Você já abriu o seu correio eletrônico hoje?

falência de forma fraudulen- sas. O gerente de Captação
ta. Essa é a opinião do presi- da Fiemg, Guilherme Veloso
dente do Conselho Regional Leão, disse que o principal
de Administração (CRA/ impacto causado por uma fa-
MG), Aílton Divino Fernan- lência no segmento industri-
des, que criticou a falta de al é na geração de empregos
gestão profissional de empre- diretos e indiretos.

Participaram da reunião os deputados Márcio Cunha
(PMDB), Pastor George (PL) e Eduardo Brandão (PMDB);
e os convidados Fernando Bolognini, administrador; o
vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade
(CRC/MO), Jamir Adir de Moreira; a diretora do
Departamento Juridico da Cãmara dos Dirigentes lojistas
(CDU, Maria Loura Santos; o advogado Tiago Fanfini; o
advogado Hélio de Oliveira Barbosa; o presidente do
Conselho Regional de Administração (CRA/MG), AlIton
Divino Fernandes; o gerente de Captação da Fiemg.
Guilherme Veloso Leão; entre outros.

Lei atual é arcaica

-



7h30 - Repórter Assembléia (reprise)
8h - Horário reservado à Câmara Municipal de Belo
Horizonte
9h - Plenário Aberto (reprise) - Participação dos
deputados Luiz Tadeu Leite, do PMDB, e Antônio
Carlos Andrada, do PSDB
9h30 - Agência Procon (reprise) - Destaque para
o racionamento de energia elétrica
10h - Comissão de Constituição e Justiça (ao
vivo) - Discussão e votação de parecer sobre
proposições
12h30 - Repórter Assembléia (reprise)
13h15 - Sala de Imprensa (reprise) - Jornalistas
sabatinam o presidente estadual do PMDB, deputado
federal Saraiva Felipe
14h15 - Plenário (ao vivo) - Reunião Ordinária,
com pronunciamento, discussão e votação de
proposições

NA TV
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Reunião Ordinária (14 horas)
PEC 39/2000

Do deputado Antônio Júlio, que adapto o Constitui-
ção do Estado ao texto da Constituição da República
em decorrência das modificações introduzidas pelo
Emendo à Constituição 19/98. Votação em l°turno

PRE 754/99
Do deputado Luiz Tadeu Leite, que aprovo acordo
celebrado entre os Municípios de Juvenílio e
Montolvânio poro modificação de limite territorial.
Votação em ]'turno

PEC 44/2000
Do governador do Estado, que dá nova redação ao
artigo 239 do Constituição do Estado, permitindo a
estabelecimento não bancário receber receita públi-
co estadual. Discussão em 10 turno

7h30
• Comissão de Direitos Humanos - visito á Acade-

mia da Polícia Militar, paro conhecer a formação
Profissional dos oficiais, e à Praça Sete, paro veri-
ficar a situação dos vendedores ambulantes e
artesãos.

10 horas
• Comissão do Trabalho, da Previdência e do Ação

Social (Plenarinho II) - debater o processo de
terceirizoção de mão-de-obra. Convidados: dele-
gado regional do Trabalho, Wellington Gaio; presi-
dente da CUT/MG, Lúcio Guterres

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho III)
- discutir e votar pareceres de 10 turno sobre osPLs 1.479/2001, da deputada Elaine Matozinhos,
que dispõe sobre o requisito do registro nas fede-
rações especializadas para o funcionamento de
academias esportivas; 1.183/2000, do governa-
dor, que crio o quadro especial de pessoal do Cor-
po de Bombeiros Militar; 1.258/2000, do deputa-
do João Pinto Ribeiro, que dispõe sobre a criação
de centros de apoio à adoção para crianças e ado-
lescentes, abrigadas em instituições de amparo;
1.482/2001, do deputado Marco Régis, que auto-
riza o Poder Executivo estadual a comprar ações
das Centrais Elétricas de Furnas; 1.501/2001, do
deputado Mouro Lobo, que institui, no âmbito do
Estado, nos termos do artigo 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, modalidade de licitação de-
nominada pregão, para aquisição de bens e servi-
ços comuns; 1.511/2001, do governador, que al-
tero os artigos 2° e 23 da Lei 10.366/90, quedispõe sobre o IPSM; 1.513/2001, do deputado
Alencar da Silveira Júnior, que dispõe sobre o for-
necimento gratuito de medicamentos e insumos
destinados ao tratamento e controle de diabetes;
1.515/2001, do deputado Glycon Terra Pinto, que

PLC 2812000
Do procurador-geral de Justiça, que altero dispositivos da
Complementar 34/94, alterando a estruturo do Ministério
Público e adequando-o à proposto de reorganização
ária do Estado contido na Lei Complementar 59/2001 D.Cussãoem l°turno

P11.11.025/2000
Do deputado Rogério Correia, que dispõe sobre a Política
Mineira de Incentivo, Cultivo, Consumo, Comercial ização5
Transformação dos Derivados do Pequizeiro (Pró-Pequi) Dis-cussão em 10 turno

PL 1.321/2000
Dos deputados Cristiano Canêdo e José Henrique, que 

Out,riza o Poder Executivo a doar ao Paulistano Futebol Clube,
com sede em Muriaé, o imóvel que especifica. Di scussão em10 turno

concede indenização especial ao ex-deputado Jorge
Carone Filho; e 1.521/2001, da bancada do PT, que in-
clui as rádios e TVs comunitárias como beneficiárias de
Programas de incentivo à cultura

14 horas
Reunião Ordinária (Plenário)
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia (Au-
ditório) - debater a atual situação do Centro Estadual de
Educação Continuada e de suas regionais. Convidados:
secretário de Estado da Educação, Murilio Hingel; presi-
dente do Conselho Regional de Educação, Lázaro de Assis
Pinto; coordenadora de Educação de Jovens e Adultos!
SEE, Maria de Lourdes Caixeta Leite; superintendente da32° Superintendência Regional de Ensino de Pouso Ale-
gre, Aparecido das Graças Mariano Katib; diretora do
Cesec de Pouso Alegre, Maria Antonieta Bagione Tiburzio;
presidente da Associação dos Professores Públicos de Mi-
nas Gerais, Magda Compbell

14h30
• Comissão Especial do BNDES (Plenarinho IV) - tratar de

assuntos de interesse da Comissão
15 horas
• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

(Plenarinho III) - discutir e votar proposições da Co-
missão

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
(Plenarinho 1)-discutir e votar parecer de 1° turno sobre o
PL 837/2000, do deputado João Paulo, que proíbe as
concessionários de serviço público do Estado de fazerem
cobrança de valores a serem repassados aos municípios

• CPI da Saúde (Plenarinho li) - ouvir os depoimentos de
Maria das Graças Fialho, ex-coordenadora do Reforsus na
Secretaria de Estado de Saúde; Maria Auxiliadora Salles
Gonçalves, superintendente de Planejamento e Coorde-
nação da SES; e Frederico Carlos de Carvalho Soares,
coordenador regional da Furiosa em Minas Gerais

18h - Horário reservado à Câmara Municipal de Belo
Horizonte
19h - Assembléia Entrevista (reprise) - o professor Elias
Murad comenta sobre o Dia Mundial sem Tabagismo
19h30 - Repórter Assembléia (ao vivo) - Noticiário
sobre o que acontece na Assembléia e repercussão dos
principais fatos políticos do Estado
20h15 - Comissão do Trabalho (inédito) - Compacto da
discussão sobre os cursos de qualificação profissional
oferecidos por Minas Gerais
21 h - Assembléia Debate (inédito) - Discute os destaqueda mídia
22h - Repórter Assembléia (reprise)
22h30 - Em Pauta (reprise) - Participação do deputadoGil Pereira, do PPB
23h - Plenário (reprise) - Reunião Ordinário da tarde dehoje
1h20 - Repórter Assembléia (reprise)
2h - Encerramento


