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Presidencia anuncia medidas
para economizar energia elétrica

Foi lida, na reunião or-
dinária de ontem, De-
cisão da Presidência in-
formando que, em fun-
ção da necessidade de se
economizar energia elé-
trica, a Mesa da Assem-
bléia decidiu deixar de
convocar as reuniões de
debates, que são realiza-
das às segundas-feiras e às

sextas-feiras; bem como con-
vocar as reuniões extraordi-
nárias, preferencialmente,
para as manhãs das terças,
quartas e quintas-feiras.

Na reunião da Mesa re-
alizada esta semana, foi
aprovado um plano com
medidas de curto e médio

prazos, que estabelece três
linhas de ação: redução
do consumo de energia
elétrica por meio de pro-
grama de racionalização;
preparação da Assembléia
para possíveis apagões; e
redução dos custos de
energia elétrica.

Entre as medidas que se-
rão adotadas imediatamen-
te, estão a alteração do ho-
rário-núcelo da Casa, que
será, a partir de hoje, das
7h30 às 17h30; a redução
do número de eventos pro-
gramados para o horário no-
turno; a redução do tempo
de funcionamento do ar
condicionado, o desliga-

mento dos elevadores; e a
redução em cerca de 30% da
iluminação das áreas admi-
nistrativas e dos gabinetes
parlamentares, preservan-
do-se a iluminação mínima
necessária para o trabalho,
além das já determinadas na
Decisão lida em Plenário.

Na próxima segunda-fei-
ra, às 14h30, no Teatro, será
realizada uma reunião do di-
retor-geral, João Franco, com
os demais diretores da Casa,
gerentes-gerais, coordenado-
res e gerentes operacionais,
para discutir essas e outras
medidas que possam ser
adotadas visando a redução
do consumo de energia.

A Comissão de Saúde
reuniu-se ontem, a requeri-
mento dos deputados Adel-
mo Carneiro Leão (PT) e
Miguel Martini (PSDB),
para obter esclarecimentos
sobre denúncias de supostas
irregularidades administra-
tivas e financeiras no Insti-
tuto de Previdência dos Ser-
vidores do Estado de Minas
Gerais (Ipsemg). A reunião,
presidida pelo deputado
Marco Régis (PPS), começou
no Auditório, porém, devi-
do ao grande número de

funcionários do Ipsemg que
estiveram presentes, foi
transferida para o Plenário.

O deputado Miguel
Martini defendeu a cons-
tituição de uma Comissão
Parlamentar de Inquérito
como o único mecanismo
para a apuração das irre-
gularidades, pois obriga

convidados para prestar
esclarecimento, inclusive
os da iniciativa privada.

O presidente do Ipsemg,
João Diniz Pinto Júnior,

apresentou um breve histó-
rico da instituição e falou
que o Instituto "sofreu asfi-
xia financeira que prejudi-
cou a qualidade dos servi-
ços". Segundo ele, houve
desvio de R$1,8 bilhão nos
últimos 10 anos, sendo que
64% desse valor foram des-

ter encontrado uma dívida
de R$150 milhões com for-
necedores, ao assumir os tra-
balhos no Instituto.
Leia mais à página S.

viados no período de 1995
o comparecimento de a 1996. João Diniz afirmou



Dezenas de militares participaram do audiéncia realizada o requerimento do
deputado Sargento Rodrigues (PSB)

Oficial explica programas

dança de seu nome paria- to submetido à reunião da
mentar para Pinduca Cami- Mesa da Assembléia realiza..
nhas, conforme requerimen- da na terça-feira (29).

Requerimentos deferidos
Foram deferidos os se- Lobo (PSDB), solicitando a

guintes requerimentos:	anexação do PL 1.548/2001,
do deputado Pinduca da CPI das Licitações, ao PL

Caminhas (PPB), solicitando 1.501/2001, de sua autoria,
a retirada de tramitação do por guardarem semelhança. O
PL 1.463/2001, de sua auto- primeiro projeto altera a Lei
ria, que cria o Programa de 9.444/87, que dispõe sobre as
Aproveitamento de Produtos licitações e os contratos da
Alimentícios não Comercia- administração centralizada e
lizados (Papanc). O projeto autárquica do Estado, institu-
tinha recebido parecer pela indo o pregão e obrigando a
inconstitucionalidade da Co- divulgação de informações
missão de Constituição e Jus- sobre licitações e contratos por
liça e aguardava inclusão em meio da internet. O projeto
Ordem do Dia;	 do deputado Mauro Lobo ins-

do deputado Pinduca Ca- titui, no âmbito do Estado,
minhas (PPB), solicitando a re- modalidade de licitação deno-
tirada de tramitação do PL minada pregão, para aquisição
1.461/2001, de sua autoria, que de bens e serviços comuns; e
proíbe a utilização de ração que • da deputada Elbe Brandão
contenha produtos de origem (PSDB), solicitando que a pri-
animal. O projeto tinha recebi- meira parte de uma reunião
do parecer pela inconstitu- ordinária seja transformada em
cionalidade da Comissão de Especial comemorar o centená-
Constituição e Justiça;	rio de nascimento de José Ma-

do deputado Mauro ria Alckmin.

mi

atendimento
militares

Marcelo Metzker

Reunião conjunta de
Saúde, de Direitos

Humanos e de
Administração Público

Participaram da
reunião os
deputados Marco
Régis (PPS),
presidente da
Comissão de Saúde
e que presidiu o
reunião; José Braga
(PMDB), vice-
presidente da
Comissão de Saúde;
Adelmo Carneiro
Leão (PT); Eduardo
Brandão (PMDB),
presidente da
Comissão de
Administração
Pública; Cabo Morais
(PL), Sargento
Rodrigues (PSB) e
Marcelo Gonçalves
(PDT). Participaram
também o diretor de
Saúde da PMMG,
coronel Gelson
Rubem Alves de
Almeida,
representando o
comandante-geral
da PM, coronel
Álvaro Antônio
Nicolau, e o
comandante-geral
do Corpo de
Bombeiros Militar de
Minas Gerais,
coronel José Maria
Gomes; o vice-diretor
do Sindicato dos
Médicos, Guilherme
Ribeiro Câmara; e o
major Ezequiel, que
representou o Corpo
de Bombeiros.
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Atribuída urgência a projeto que	Comissões debatem
41	 trata da Secretaria da Educação	à saúde de policiais
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Na Reunião Ordinária de
quarta-feira (30/5), foi lida
Decisão da Presidência de
adotar, a partir dessa data,
regime de urgência para a
tramitação do Projeto de Lei
(PL) 1.431/2001, do gover-
nador Itamar Franco, que
dispõe sobre a reorganiza-
ção da Secretaria de Estado
da Educação. A matéria
aguarda distribuição em co-
missão. A Decisão da Presi-
dência foi tomada em aten-
ção à comunicação do de-
putado Antônio Andrade
(PMDB), líder do Governo,
que trata do mesmo assun-
to, e considerando, ainda,
que os PLs 1.341/2000 e
1.419/2001, também de
Itamar Franco, foram apro-
vados em redação final.

Foi lida, ainda, comuni-
cação do deputado Ivair No-
gueira, informando sobre
sua indicação para líder do
PMDB e, como vice-líderes,
os deputados José Henrique
(PMDB) e Márcio Cunha
(PMDB). O deputado Pedro
Pinduca (PPB) também co-
municou ao Plenário a mu-

Em solenidade realizada
na quartaa-feira, no Salão
Nobre, o servidor Eduardo
Moreira tomou posse no

cargo de secretário-geral
da Mesa da Assembléia

Legislativa. Entre os
presentes, estavam o

7 2-secretário, deputado
Mauri Torres (PSDB), o

presidente da Assembléia,
deputado Antônio Júlio

(PMDB), e o diretor-gero!,
João Franco Filho

As Comissões de Saúde,
de Direitos Humanos e de
Administração Pública rea-
lizaram, na última quarta-
feira (30/5), reunião con-
junta, requerida pelo depu-
tado Sargento Rodrigues
(PSB), para debater o aten-
dimento à saúde prestado
pela Polícia Militar aos mili-
tares do Estado, especial-
mente aos da ativa que são
portadores de algum tipo de
incapacidade ou de doença.
De acordo com Sargento
Rodrigues, as várias denún-
cias de policiais e bombeiros
sobre as dispensas médicas
e as muitas queixas de que
os comandantes estariam
homologando pedidos de
dispensa por parte de pro-
fissionais de saúde o leva-
ram a requerer a audiência.

O deputado Cabo Mo-
rais (PL) afirmou ser gran-
de o número de oficiais sem
condições psíquicas e físicas
para trabalhar e que, no en-
tanto, exercem atividades.
Ele disse também que a mé-
dia anual de suicídio entre
os militares, de 1994 a 1997,
foi de 14 por ano, e que
a atividade militar é estres-
sante e requer controle mé-
dico. "O comando da PM da
área da saúde tem pleno
conhecimento da situa-
ção, deveria fazer algo",
declarou. Segundo o de-
putado Marcelo Gonçal-
ves (PDT), "é um desres-
peito aos que possuem
atesta- médico serem ig-
norados pelo comandante
do Serviço de Assistência
à Saúde (SAS), pois não
têm nenhum conhecimen-
to para contestar um lau-
do médico".

O diretor de Saúde da
PM, coronel Gelson Rubem
Alves de Almeida, prestou
esclarecimentos sobre os
procedimentos de dispensa
e de afastamento definitivo
do cargo. "As dispensas po-
dem prolongar-se ou tor-
nar-se definitivas, receben-
do para isso parecer. O mi-
litar não atua mais dentro
da restrição dada a ele pelo
médico", disse. Gelson Ru-
bem afirmou ainda que, no
ano passado, em Barbacena,
vários policiais foram ana-
lisados e alguns deles foram
reformados. Programas li-
gados à vacinação, odonto-
logia e à prevenção da Aids,
palestras educativas sobre o
tabagismo, alcoolismo e es-
trutura familiar, e diversos
programas que demandam
recursos humanos são exe-
cutados, com freqüência,
pela PM, segundo o coronel.

O vice-diretor do Sindi-
cato dos Médicos, Guilher-
me Ribeiro Câmara, falou
sobre o conceito de saúde e
instruiu os militares que
acompanhavam a audiência
em como agir frente a difi-

culdades. Ele falou sobre
artigos da Constituição Fe-
deral que defendem a assis-
tência à saúde de trabalha-
dores e da importância de
seu conhecimento. "O poli-
cial militar, antes de ser um
'super-homem', é um ser hu-
mano", afirmou. Guilherme
comentou ainda a importân-
cia da participação de mili-
tares com depoimentos e rei-
vindicações em programas
de combate ao suicídio.

O major Ezequiel, re-
presentante do Corpo de
Bombeiros, disse que a
saúde do militar deve ser
vista, enquanto ele possui
capacidade para o traba-
lho que lhe compete. A
reunião teve uma fase de
debates, quando foram ou-
vidos diversos militares.
Dentre as reclamações
apresentadas à Comissão,
as de abuso de poder pe-
los comandantes foram as
que mais sobressaíram. O
coronel Gelson Rubem dis-
se que cada caso deve ser
analisado para que a par-
tir de então seja tomada
uma posição justa.

Painel
Secretário-geral da Mesa toma posse

Alair Vieiera



Luís Ricardo Games Aranha e Osvaldo França

cia precisa ser viabilizada.	cer os dois órgãos?" - pergun-
Osvaldo França questionou tou. França ponderou que exis-

a ausência de um diagnóstico tem hoje 90 mil processos de
sobre o impacto da mudança na execução na Procuradoria e
estrutura administrativa e mais 6mil processos onde oEs-
organizacional da Secretaria e tado é réu. "Se houver uma
sobre as atividades da Procu- descontinuidade desse traba -
radoria Geral do Estado. "Qual lho, o Estado poderá perder
a melhor medida para fortale- bilhões de reais" - advertiu.

Procuradora defende unificação

LL/
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Comissão Especial
da PEC 49/2001

Procuradores debatem extinção da
Procuradoria Geral da Fazenda

Alair Vieira
A forma como se dará a fu-

são da Procuradoria Geral da
Fazenda Estadual com a Pro-
curadoria Geral do Estado é a
principal preocupação dos pro-
curadores que participaram, na
última quarta-feira, da reunião
da Comissão Especial que ana-
lisa a Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 49/2001, do
deputado Sávio Souza Cruz
(PSB), que trata da organização
da Procuradoria Geral do Es-
tado, subordinando a ela a Pro-
curadoria da Fazenda.

Apesar de não se posicio-
narem contrários à PEC, o ex-
chefe da Assessoria Jurídica da
Secretaria da Fazenda, Luís
Ricardo Gomes Aranha, e o
procurador da Fazenda Esta-
dual, Osvaldo França, defende-
ram a atuação independente da
Procuradoria da Fazenda. Luís
Ricardo Aranha, que foi um dos
fundadores da Procuradoria da
Fazenda e esteve à frente dela
durante quase 10 anos, ponde-
rou que a atuação desse órgão
tem sido uma palavra ponde-
rada dentro do Estado contra
a sanha fiscalista que caracteri-
za a cultura das áreas ligadas à
fiscalização da Secretaria.

"Com a Procuradoria fora
da SEF - disse ele - tenho dúvi-
das se essa sanha poderá ser
contida". Sobre a polêmica em
tomo da constitucionalidade de
se manter um braço indepen-
dente da Procuradoria Geral do
Estado, o ex-assessor da Secre-
taria argumentou que o Estado
tem autonomia para decidir so-
bre isso e questionou a compe-
tência da Assembléia de legis-
lar sobre mudanças no quadro
de procuradores do Estado,
atribuição do Executivo. Luís
Ricardo Aranha questionou
também o momento em que essa
mudança está sendo feita. Di-
ante da perspectiva de um agra-
vamento da crise brasileira, ele
acredita que a Procuradoria te-
ria um papel importante para
proteger as ações da Fazenda.
Mas, ao final do seu pronuncia-
mento, ele manifestou a sua con-
cordância de que essa experiên-

A procuradora-geral do
Estado, Carmem Lúcia An-
tunes Rocha, defendeu a unifi-
cação, argumentando que a
manutenção da Procuradoria
da Fazenda é inconstitucional.
Para ela, a fusão será benéfica
para o Estado e dará agilida-
de ainda maior à Procurado-
ria, que hoje já atende com ra-
pidez todas as demandas que
lhe são encaminhadas. Ela elo-
giou o corpo técnico da Procu-
radoria da Fazenda e ponde-
rou que esse teria grande con-
tribuição a dar para o Estado
com a experiência que já acu-
mulou. "Hoje temos de fazer
face a uma demanda incalculá-
vel do Estado e somos apenas
110 procuradores, contra os
1.500 do Estado de São Paulo.
Temos procuradores com 500
processos na mão para despa-
char. Assim, com a fusão, va-
mos ter um grande beneficio
para o Estado" - disse ela.

Ela questionou ainda um
relatório do Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento
(BID), que sugere a manutenção

Carmen Luco Antunes Rocha,
pocuradora-geral do Estado

de um Órgão paralelo e indepen-
dente para atender à Secretaria
da Fazenda. "Conheço esse re-
latório e discordo dele, como a
maioria dos Estados brasileiros
discordou. Quem sabe o que é
bom para Minas somos nós
mesmos, e não oBID. Se ele diz
que é bom, então, devemos des-
confiar" - afirmou a pro-
curadora. Ela concordou tam-
bém, no entanto, que essa fu-
são deve ser feita de forma cui-
dadosa, com disposições tran-
sitórias, para evitar traumas.

A Comissão de Saúde reuniu-
se ontem, a requerimento dos de-
putados Adelino Carneiro Leão
(PT)eMiguelMartini(PSDB),Para
obter esclarecimentos sobre de-
núndas de supostas irregularida-
des administrativas e financeiras
no Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado de Minas
Gerais (Ipsemg). A reunião, presi-
dida pelo deputado Marco Régis
(PPS), começou no Auditório, po-
rém, devido ao grande número
de funcionários do Ipsemg que es-
tiveram presentes transferida
para o Plenário.

O deputado Miguel Martini
defendeu a constituição de uma
Comissão Parlamentar de Inqué-
rito como o único mecanismo
para a apuração das irregulari-
dades, pois obriga o compareci-
mento de convidados para pres-
tar em esclarecimento, inclusive
os da iniciativa privada. Ele ques-
tionou o interesse de participa-
ção dos servidores que, por duas
vezes, não estiveram na Assem-
bléia para debater e defender a
criação do Conselho Delibe-
rativo do Ipsemg e declarou-se
decepcionado ao receber denún-
cia de que os servidores do inte-
rior presentes à reunião estavam
recebendo auxílio financeiro por

Foram aprovados quatro
requerimentos. O primeiro,
do deputado Miguel Martini
(PSDB), solicita ao presiden-
te do Ipsemg informações so-
bre o número de diárias pa-
gas a funcionários, valores,
beneficiários e justificativas. O
segundo, do mesmo deputa-
do, convida o ex-supervisor
da área de saúde do Ipsemg,
Fernando Eloy, para esclare-
cer as denúncias apresenta-
das. O terceiro requerimen-
to, do deputado José Braga
(PMDB), convida o presi-
dente do Ipsemg para novo
depoimento, após a reunião
com Fernando Eloy. Por fim,
do deputado Edson Re-

meio de diárias, o que foi poste-
riormente confirmado.

O presidente do Ipsemg,
João Diniz Pinto Júnior, apre-
sentou um breve histórico da
instituição e falou que o Ins-
tituto "sofreu asfixia financei-
ra que freqüência a qualida-
de dos serviços". Segundo
ele, houve desvio de R$1,8 bi-
lhão nos últimos 10 anos, sen-
do que 64% desse valor fo-
ram desviados no período de
1995 a 1996. João Diniz afir-
mou ter encontrado uma dí-
vida de R$150 milhões com
fornecedores, ao assumir os
trabalhos no Instituto. Disse,
ainda, que o balanço de 1998
apresentou déficit de R$136
milhões, e o do ano passado
apontou superávit de R$57
milhões. Para ele, as denún-
cias feitas pelo ex-supervisor
da área de saúde do Ipsemg,
Fernando Eloy, têm por obje-
tivo desestruturar o trabalho
que vem sendo realizado e
nasceram de uma "discor-
dância política". Segundo
Diniz, 16 dos 18 itens apre-
sentados na solicitação de
auditoria, feita ao governa-
dor do Estado, são de respon-
sabilidade de Eloy.

zende (PSB), requerimento
que convida o diretor de saú-
de do Ipsemg, Oswaldo
Fortini Levindo Coelho,
Manoel Luiz da Silva Cataldo
e Marcelo Vieira Diniz, tam-
bém do órgão
Presenças - Compareceram à
reunião os deputados Marco
Régis (PPS), prsidente da Co-
missão; José Braga (PMDB),
Adelmo Carneiro Leão (PT),
Elaine Matozinhos (PSB), Ed-
son Rezende (PSB), Jorge
Eduardo de Oliveira (PMDB),
Rogério Correia (PT), Dalmo
Ribeiro Silva (PSD), Miguel
Martini (PSDB), Paulo Piau
(PFL), Doutor Viana (PMDB),
Márcio Cunha (PMDB), Mar-

João Dinis Pinto Júnior, presidente do lpserng; deputados Miguel
Martini, Morcela Gonçalves, José Braga, Marca Régis,

Jorge Eduardo de Oliveira

O presidente do Ipsemg
apresentou documentos que
respondem algumas das acu-
sações feitas. O presidente da
Comissão, deputado Marco
Régis (PPS), disse que o tema
não se esgotou e que há ne-
cessidade de outras reuniões
para obtenção de esclareci-
mentos. Os deputados se di-
vidiram quanto à possível
instalação de uma Comissão
Parlamentar de Inquérito
para apurar as denúncias.

-

celo Gonçalves (PDT), Amilcar	Funcionários do lpserng
Martins (PSDB), Sávio Souza	lotaram o auditório e

Cruz (PSB), Bené Guedes	acompanharam todo a

(PDT), Luiz Tadeu Leite	
reunião

(PMDB), Arlen Santiago (PTB)
e Ermano Batista (PSDB).

Presidente do Ipsemg fala sobre
denúncias de irregularidades	 Saúde

Marcelo Metzker

Presenças

Participaram da
reunião os
deputados
Márcio Kangussu
(PPS), presidente
da Comissão,
Doutor Viana
(PMDB), Antônio
Carlos Andrada
(PSDB) e Sávio
Souza Cruz (PSB),
que presidiu a
reunião.

Requerimentos aprovados
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COMISSõES Aprovado parecer
Administração Pública sobre Ministério P

ao PLC 28/2000,
úblico

Deputados visitam fazenda invadida
pelo MLST em Uberlândia Direitos Humanos

Os deputados Edson Rezende e Durvo! Angelo em meio aos Sem Terra

agrária. O deputado Edson buscando uma saída para os
Rezende informou que, pos- trabalhadores sob o ponto
sivelmente, o juiz fará visto- de vista político. "Iremos
ria na Fazenda antes de emi- trabalhar a opinião pú-
tir a sentença, e caso isso blica, pois esse é um pro-
ocorra, a Comissão irá biema não apenas do
acompanhar a visita,	meio rural, mas também

Edson Rezende, que é da população urbana",
presidente da Comissão de afirmou. Segundo ele, a
Direitos Humanos, disse Comissão vai realizar au-
ainda que a Comissão irá diência pública para dis-
intermediar o conflito, cutir a questão.
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Meio Ambiente e
Recursos Naturais

o

Foi aprovados na reu-
nião da Comissão de Ad-
ministração Pública de on-
tem, parecer favorável à
emenda n° 26, do deputa-
do Mauro Lobo (PSDB),
apresentada ao Projeto de
Lei Complementar 28/
2000, da procuradoria-Ge-
ral de Justiça, que também
teve parecer favorável
aprovado, na forma do
substitutivo n°2, o que pre-
judica o substitutivo n° 1.
O relator das matérias foi
o deputado Eduardo
Brandão (PMDB), presi-
dente da Comissão.

A proposição altera dis-
positivos da Lei Comple-
mentar n° 34, de 12 de se-
tembro de 1994, que trata
da Lei Orgânica do Minis-
tério Público do Estado e
dá outras providências. A

A Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Na-
turais realizou, ontem, au-
diência pública na Câma-
ra Municipal de Teófilo
Otoni para debater a cria-
ção do Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio Mu-
curi. A deputada Maria
José Haueisen (PT) disse
que a criação dos Comitês,
como o da Bacia do Rio
Mucuri e o da Bacia do Rio
Doce, faz parte do Movi-
mento "Minas em Defesa
das Aguas", que é uma
campanha da Assem-
bléia Legislativa realiza-
da em parceria com ins-
tituições públicas e enti-
dades da sociedade civil.

Ela disse ainda que o
Legislativo vai trabalhar
em conjunto com os Comi-
tês pela saúde das águas.

O principal objetivo da
reunião foi a reestrutura-
ção do Movimento para a
formação do Comitê em
prol da Bacia do Rio
Mucuri. Cerca de 370 mil

tação dos sucessivos re-
querimentos de promoção
para uma Promotoria
vaga; a garantia, aos pro-
motores de Justiça da
entrância intermediária
que será extinta, do direi-
to à movimentação hori-
zontal na carreira; o direi-
to às férias-prêmio no tex-
to da Lei Orgânica nos
mesmos termos em que
está assegurado ao ser-
vidor público civil pela
Emenda à Constituição
Estadual n° 28, de 2000;
dentre outros.

pessoas dependem das
águas do Rio que corta 16
municípios mineiros e um
na Bahia. O Mucuri pos-
sui cinco afluentes, sendo
que o rio "Todos os San-
tos" é o afluente que mais
o polui. Ele corta Teófilo
Otoni e recebe todo o es-
goto da cidade.

Os deputados Edson
Rezende (PSB) e Durval Ân-
gelo (PT), da Comissão de
Direitos Humanos, visita-
ram, na última quarta-fei-
ra (30/05/2001), a Fazen-
da Tangará, em Uberlân-
dia, ocupada por 718 famí-
lias do Movimento de Li-
bertação dos Sem-Terra
(MLST). Segundo o depu-
tado Edson Rezende, a fa-
zenda foi declarada impro-
dutiva no primeiro laudo
emitido pelo Instituto de
Colonização e Reforma
Agrária (Iricra) e nos dois
laudos posteriores ela foi
considerada produtiva.
"Um conflito de informa-
ções", alertou o deputado.

O juiz Weliton Militão
dos Santos, titular da vara
agrária da Justiça Federal
em Minas, irá emitir senten-
ça final no processo em que
os proprietários pedem que
a Fazenda Tangará seja con-
siderada área produtiva,
fora do alcance da reforma

Foram deferidos quatro
requerimentos na Reunião
Ordinária de ontem:

• do deputado João Ba-
tista de Oliveira (PDT), pe-
dindo que o Projeto de Lei
(PL) 1.124/2000, de sua
autoria, que autoriza re-
versão de imóvel ao Muni-
cípio de Diamantina, seja
incluído na ordem do dia
do Plenário;

• do deputado Durval

Ângelo (P1), solicitando a
inclusão, na ordem do dia,
do Projeto de Resolução
(PRE) 1.355/2001, de sua
autoria, que aprova convê-
nio celebrado entre os mu-
nicípios de Contagem e
Betim para modificação de
limite territorial;

o do deputado Rêmolo
Aloise (PFL), para que seja
retirada de tramitação a
emenda 27 ao Projeto de

Lei Complementar (PLC)
28/2000, da Procuradoria
Geral de Justiça, que alte-
ra a Lei Orgânica do Mi-
nistério Público. A emenda
encontra-se na Comissão
de Administração Pública
para receber parecer;

o do deputado Irani
Barbosa (PSD), pedindo
que também seja retirada
de tramitação a emenda 28
ao PLC 28/2000.

emenda objetiva estabele-
cer expressamente no tex-
to da Lei, a competência
de órgão para manifestar-
se, anteriormente à homo-
logação judicial, nos pro-
cessos em que a Fazenda
Pública pretenda celebrar
transação para extinguir
litígios judiciais de nature-
za tributária.

O substitutivo n° 2 pre-
vê a concessão aos estagi-
ários, a título de bolsa de
estudo, de auxílio corres-
pondente a até dois salári-
os mínimos legais; a limi-

• 4t-llIJ	______	_____________

Participaram da reunião os deputados
Eduardo Brandão (PMDB), presidente;

Hely Tarqüínio (PSDB), vice-presidente;
Cristiano Canêdo (PTB); e Sargento Rodrigues (PSB).

Audiência Pública debate criação
do Comitê do Rio Doce

Participaram da audiência pública os deputados
Miguel Martini (PSDB) e Maria José Haueisen (PT); o
presidente da Cãmara de Vereadores de Teófllo
Otoni, vereador Northon Neiva Diamantino (PMN); a
representante da Agência Nacional das Águas
(ANA), Eliane Fortes e representantes do
Movimento Pró-Bacia do Rio Mucuri.

Requerimentos aprovados em Plenário
Reunião Ordinária

ii
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i ORADORES Curso sobre "Orçamento Público

e sua utilização" começa hoje

ffi

Superfaturamento
O deputado João Leite (PSDB)
ocupou novamente a tribuna da

fl Assembléia para
falar dedenúncias
sobre supostas
irregularidades
em acordo
firmado entre a

Prefeitura de Belo Horizonte e a
Construtora Andrade Gutierrez.
Ele questionou o procurador
geral da PBH, Marco Antônio
Teixeira, que negou as acusações de
que a Prefeitura tenha beneficiado a
Construtura pagando obras
superfaturadas. "Quais serão os
motivos que levaram o procurador
a contrariar os princípios do
Direito Público, como se a
Prefeitura fosse uma empresa
privada?", indagou. Segundo
João Leite, um acordo feito em
1998 entre a Construtura e a
PBH rendeu uma dívida
absurda ao município,
envolvendo o pagamento das
obras de canalização do ribeirão
Arrudas, de duplicação do
complexo da Lagoinha e de
recuperação da Bacia da
Pampulha. "Agora os cidadãos
belorizontinos terão que pagar
as dívidas à Construtura
Andrade Gutierrez", lamentou.
Em aparte, o deputado Rogério
Correia (PT) contestou a
denúncia de João Leite. Segundo
Rogério, o superfaturamento
veio de governos passados.

Renúncia de ACM
O deputado Luiz Tadeu Leite
(PMDB) comentou o discurso de

fl rcnúiicja ao
mandato do
senador Antônio
Carlos Magalhães,
que aconteceu na
última quarta-

feira. Segundo o deputado, o
pronunciamento do ex-senador foi
marcado por críticas ao governo
FHC, ironia ao falar em voltar a
Casa e, no tom de "malvadeza, bem
ao estilo dele", afirmou. Luiz Tadeu
Leite disse, ainda, que o governo
federal deveria aceitar que se instale
a CPI da corrupção. "E preciso
resgatar a dignidade do povo
brasileiro", continuou. O deputado
lembrou, também, o projeto de lei
de sua autoria que pede que 50%
das vagas nas universidades
públicas sejam reservadas aos
alunos do ensino médio da rede
pública. "Esse projeto vai
movimentar a classe estudantil de

Minas Gerais", garantiu. O
deputado, ainda da Tribuna, elogiou
o prefeito da cidade de Pedra Azul e
parabenizou o município que faz
aniversário hoje. Parabenizou,
também, o deputado federal Saraiva
Felipe, que no último dia 20 foi eleito
presidente estadual do PMDB.

Policiais militares
O deputado Sargento Rodrigues
(E'SB) falou da importância da

reunião conjunta
das comissões de
Saúde, de
Direitos
Humanos e de
Administração

Pública realizada na quarta-feira,
que reuniu cerca de 100
participantes para discutir o
atendimento à saúde prestado
aos policiais militares. Segundo
ele, há hoje, no Estado, 1.800
policiais militares afastados
temporariamente ou
definitivamente de suas
atividades, por serem portadores
de algum tipo de incapacidade ou
de doença relacionadas às suas
atividades. O deputado
considerou "uma covardia" que
muitos policiais militares e do
Corpo de Bombeiros sejam
afastados sem nenhum apoio e
assistência à saúde. "Existe a
necessidade de uma reforma
estrutural na Policia Militar",
disse. Sargento Rodrigues
criticou, também, os
atendimentos em acampamentos
militares, citando um caso em que
um oficial com formação de
dentista expedia laudos médicos.
"Isso é um absurdo", afirmou.
Em aparte, o deputado Marcelo
Gonçalves (PDT) parabenizou
Sargento Rodrigues pela reunião
conjunta das Comissões e
lembrou que eles estarão com o
governador Itamar Franco, para
discutirem esses problemas.

Andrade Gutierrez
O deputado Rogério Correia (PT),
contestando denúncias feitas pelo

deputado João
Leite (PSDB),
lembrou a
necessidade de
voltar ao
passado para
fazer uma

avaliação sobre irregularidades
em acordo entre a Prefeitura de
Belo Horizonte e a Construtora
Andrade Gutierrez. Segundo o
deputado, o superfaturamento

veio de governos passados, como
os de Hélio Garcia, Maurício
Campos e Sérgio Ferrara. Outro
assunto abordado por ele da
tribuna foi a lista da "banda
podre" da Polícia Civil. Segundo
o deputado, é obrigação da
Secretaria de Segurança Pública e
da Corregedoria de Policia avaliar
o número de policiais envolvidos
com atividades criminosas. Em
aparte, o deputado Amilcar
Martins (PSDB) lembrou que era
presidente da Câmara Municipal
de Belo Horizonte quando do
funcionamento da CPI, em 1994,
que investigou o
superfaturamento em obras feitas
pela PBH, e que é preciso
esclarecer as denúncias.

Pequenas usinas
Na última terça-feira (29/5), o
deputado Ambrósio Pinto (PTB)

falou sobre as

	

f\	ações da

	

l	Companhia
Força e Luz

diIIIIII	Cataguazes-
Leopoldina em
relação à crise de

energia. Ele disse que a empresa
aprovou um programa de
construção de oito pequenas
centrais hidrelétricas e uma usina
hidrelétrica de porte médio até
2004. O deputado enumerou as
vantagens que os projetos de
construção das usinas irão trazer
ao Sistema Catagua.zes-
Leopoldina, elevando sua
capacidade própria de geração de
energia sobre suas vendas dos
atuais 7°i para cerca de 34O/
Segundo o deputado, de 1997
para cá, a empresa adquiriu a
administração de outras quatro
companhias. O deputado
parabenizou a cidade de
Cataguases por abrir espaço para
investimentos do setor privado.
Em apartes, pronunciaram-se a
favor de Ambrósio Pinto os
deputados João Pinto Ribeiro
(PTB), Cristiano Canêdo (PTB) e
Bené Guedes (PDT). João Pinto
Ribeiro falou da importância da
reserva de recursos para a
construção de pequenas usinas,
como forma de evitar
transtornos no que se refere ao
sistema energético. A maior
economia e produtividade de
pequenas usinas foram
defendidas, ainda, por Cristiano
Canêdo (republicado, para
correção de informação do que
foi publicado anteriormente).

Começa hoje, na Escola
do Legislativo, o curso "O
Orçamento Público e sua
utilização", destinado aos
servidores das áreas admi-
nistrativa e parlamentar. Os
professores são os servido-
res Paulolinto Pereira e Lu-
zia Soraia Silva Ghader;
Rogério Gurjão Pinheiro e
Salazar Rodrigues Júnior,
do Setor de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária
da Área de Consultoria
Temática da Alemg. O cur-
so vai até o dia 18 de ju-
nho, com aulas às segun-
das e sextas-feiras, das
7h30 às 10h30.

Esse curso faz parte de
uma série de outros que es-
tão sendo oferecidos aos ser-
vidores, promovidos pela
Escola. Já tiveram início os
cursos de "Técnica Legisla-
tiva" e de "Redação Ofi-
cial" (este, somente para os

O presidente da
Assembléia, deputado
Antônio Júlio (PMDB),

recebeu ontem, no
Gabinete da

Presidência, os
diretores do

Sindalemg, Guaracy
Bragança e Lincoln
Miranda, que lhe

entregaram documento
com reivindicações dos

servidores da
Assembléia.

servidores da área adminis-
trativa), além dos Estudos
Básicos do Programa de For-
mação Permanente, desti-
nados aos integrantes do
Banco de Desenvolvimento
do Servidor (BDS). Também
para aos integrantes do
BDS já estão acontecendo
os cursos sobre "Poder
Legislativo: aspectos histó-
ricos, sociopolíticos e jurídi-
cos", que tem como profes-
sor o servidor Patrus Ana-
nias de Souza, e "Servidor
público, administração pú-
blica e sociedade", com o
professor Maurício Triguei-
ro, também funcionário da
Assembléia.

O curso de "Técnica
Legislativa" está sendo mi-
nistrado pela professora Na-
tália de Miranda Freire,
servidora aposentada da
Alemg, que já esteve à frente
da Consultoria Legislativa e

Parlamentar. O curso come-
çou no último dia 29 de maio
e vai até 26 de junho, com
aulas às terças e quintas-fei-
ras, das 7h30 às 9h30. O cur-
so de "Redação Oficial" é mi-
nistrado pela professora Ar-
lete das Mercês Ramirez
Righi, servidora do Setor de
Redação Oficial. O curso co-
meçou no dia 28 de maio e
vai até o dia 25 de junho, com
aulas às segundas e quintas-
feiras, das 17 às 19 horas,
para a para servidores da
área administrativa.

No dia 11 de junho terá
início o curso sobre "Regi-
mento Interno e dinâmica
do processo legislativo", que
terá aulas às segundas, quar-
tas e sextas-feiras, das 7h30
às 9h30, cujo professor será
o servidor Élcio Costa
Moreira. Esse curso também
é destinado exclusivamente
aos integrantes do BDS.

Reivindicação de servidores

Escola do Legislativo
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Alair Vieira
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O presidente da Assembléia,

deputado Antônio Júlio
(PMDB), recebeu ontem no
Solão Nobre um grupo de

defensores públicos, tendo à
frente o presidente da

Associação dos Defensores
Públicos de Minas Gerais,

Leopoldo Portela Júnior (na
foto). Eles vieram solicitar ao

presidente que interceda
junto ao Poder Executivo para

que seja encaminhado à
Assembléia, o mais

rapidamente possível, o
projeto de lei que trata da Lei

Orgânica da Defensoria
Pública. O anteprojeto já está

em poder da secretária de
Estado da Justiça e de

Direitos Humanos, Angela
Prata Pace, que recebeu o

texto depois de ele ser
revisado pela Associação
dos Defensores. Segundo
Leopoldo Portela Júnior, o
Executivo deve fazer novas
alterações no anteprojeto,

mas o interesse da
categoria é que ele seja

logo enviado à Assembléia
para apreciação e Votação.

1	HOJE
ACONTECE

NA TV

14 horas
• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais -

Audiência Pública na cidade de Itaobim, no Itaobim
Tênis Clube, para debater a criação do Comitê do
Bacia do Rio Jequitinhonha. Convidados: prefeito
de ltaobim, José Alves Oliveira; vereador de
ltaobim, Paulo Roberto Chaves Rego; promotora de
Justiça do Meio Ambiente, Cíntia Maria dos Santos
Silva; diretor presidente da ANA, Jerson Kelmon;
diretor-geral do Igam, WilIer Hudson Pós;
Macômeris Martins Torres, de Almenara;
extensionista de Bem-Estar Social, de Taiobeiras,
Mana Shirley Teixeira; secretária Municipal de Agri-
cultura, Indústria e Comércio, de Salinas, Patrícia
Aparecido Afonso Guimarães Mendes; Vicente de
Paulo Silva, de Almenara; secretária Municipal de

Cultura, de Jordânia, Fabiane Pereira Vargens; e o verea-
dor de Felizburgo, Zenóbio Félix Ferreiro.

Sábado (02/06)
9h30

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais - Audiência
Público em Araçuaí, no Auditório do Colégio Nazareth, para
debatera situação atual do Comitê da Bacia Hidrográfica do
Rio Amçuaí. Convidados: prefeita Municipal deAraçuaí, Mana
do Carmo Ferreiro da Si"; vereador Artur Cândido Filho, de
Amçuaí; promotora de Justiça do Meio Ambiente, Juliana
Pedrosa Silva; diretor-presidente da ANA, Jerson Kelman; di-
retor-geral do Igam, WilIer Hudsori Pós; presidente do Comitê
da Bacia do Rio Amçuaí, Heinrich Nikolaus Busselmann; se-
cretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Minas
Novas, José Antônio Ribeiro secretario Municipal de Educação
e Cultura de Berilo, Albano Silveira Machado.

7h30 - Repórter Assembléia (reprise)
8h -Agência Procon (ao vivo) - Em destaque os
contratos imobiliários
8h30 - Horário reservado à Câmara Municipal de
Belo Horizonte
9h30 - Comissão de Direitos Humanos
(reprise) - Compacto do reunião que discutiu
igualdade racial
12h -Assembléia Entrevista (reprise) -
Participação do deputado federal Elias Murad
12h30 - Repórter Assembléia (reprise)
13h15 - Assembléia Debate (reprise) - Em
debate o tratamento da toxicomania
14h15 - Comissão de Defesa do Consumidor e
de Saúde (reprise) - Reunião Conjunta que
discutiu medicamentos proibidos pelo Agência
Nacional de Vigilância Sanitário
18h - Horário reservado à Câmara Municipal de
Belo Horizonte
19h - Agência Procon (reprise) - Em destaque
os contratos imobiliários
19h30 - Repórter Assembléia (ao vivo) -

Noticiário sobre o que acontece na Assembléia e repercus-
são dos principais fatos políticos do Estado
20h - Sala de Imprensa (reprise) — Jornalistas sabati-
nam o presidente estadual do PMDB, deputado federal
Saraiva Felipe
21 h - Plenarinho (inédito) - Balanço dos trabalhos
das comissões
21h40 -Assembléia Entrevista (inédito) - Participação
de Genilson Ribeiro Zeferino da Anistia Internacional
22h - Resenha (inédito) - Balanço do noticiário do
semana
22h45 - Em Pauta (inédito) - Com os deputados Doutor
Viana e Rogério Correia
23h20 - Teatro Assembléia (inédito) - Apresentação
do Peça teatral "O Caixeiro Viajante" e das coreografias
"O Armário e o Açougue"
Oh - Pinga-Fogo (reprise) - Pronunciamentos dos
deputados da Tribuna
1h20 - Resenha (reprise)
2h - Encerramento

*Essa grade está sujeita a alterações.


