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PLENÁRIO	- PEC que beneficia 18 mil servidores da
função pública é aprovada por unanimidadeMarcelo Metzke'

N

o
O)

O)

O Plenário da Assembléia
Legislativa aprovou em 20
turno, na reunião extraordiná-
ria da manhã de ontem, por 66
votos a favor e nenhum con-
tra, a Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 39/2000,
do deputado Antônio Júlio
(PMDB), que beneficia cerca
de 18 mil servidores detento-
res de função pública admiti-
dos no Estado entre 5 de ou-
tubro de 1988 e 1° de agosto
de 1990. Com isso, aos servi-
dores admitidos nesse período
serão assegurados os direitos,
vantagens e concessões ineren-
tes ao exercício do cargo efeti-
vo, exceto a estabilidade. Após
a aprovação em redação final, a
Emenda será promulgada pela
Mesa da Assembléia no prazo
de cinco dias úteis, enviada à pu-
blicação e anexada ao texto da
Constituição Mineira como
Emenda à Constituição n° 49.

A unanimidade alcançada
pela proposta, que adapta o

Dezenas de servidores acompanharam, das galerias, o votação da PEC 39/2000

texto da Constituição do Es- (PMDB), e de dirigentes de
tado às disposições da Cons- sindicatos e entidades dos
tituição da República, em vir- servidores estaduais.
tude das modificações Por 65 votos favoráveis e
introduzidas pela Emenda n° nenhum contrário, também
19/98, foi fruto de intensas foram aprovadas as emendas
negociações comandadas 1 e 2, apresentadas durante
pelo presidente Antônio Jú- a tramitação em 2 0 turno pelo
lio e pelo deputado Mauro relator da Comissão Especi-
Lobo (PSDB), relator da Co- al. Entre outros pontos, a
missão Especial que analisou emenda 2 possibilitas tam-
a matéria, e que contaram bém, a revisão da remunera-
também com a participação ção dos policiais civis, exclu-
das lideranças de todos os par- ídos da última negociação
tidos, do líder do Governo, salarial do governo com os
deputado Antônio Andrade policiais militares.

Marcelo Metzker

O presidente Antônio Júlio (PMDB), autor da PEC, conversa com os sindicalistas

Sebastião Soares, da Unsp, e Renato Barros, da Coordenação Sindical



"Essas crianças não estão
em situação irregular, irre-
gular está o Estado que não
oferece condições dignas às
famílias dessas crianças, ga-
rantindo o seu desenvolvi-
mento num ambiente sadio"
- afirmou o coordenador da
Promotoria da Área de Infân-
cia e Juventude, José Ronald
Vasconcelos de Albçrgaria.
Para ele, o Estado também
não pode acionar a Justiça con-
tra os pais dessas crianças e
deixar impune um adminis-
trador público ou um go-
vernante que, por exemplo,
desvia recursos do Fundef,
que deveriam estar sendo
aplicados em educação.

José Ronald Albergaria
defendeu uma ação intensi-

va do Estado motivando a
criação dos Conselhos da
Criança e do Adolescente
nos diversos municípios mi-
neiros, que irão, por sua vez,
viabilizar uma série de pro-
gramas que ajudarão a
minimizar esse quadro de ca-
rências. Ele citou como exem-
plo, o município de Belo Ho-
rizonte, onde, em parceria
com a Câmara dos Dirigen-
tes Lojistas (CDL), Prefei-
tura e Ministério Público,
todos os programas de bol-
sas de atendimento às cri-
anças e suas famílias foram
unificados, garantindo
uma renda mínima para es-
ses grupos familiares e a as-
sistência às crianças por
seus pais.

A necessidade da conso-
lidação da cachaça nos mer-
cados nacional e internacio-
nal foi ressaltada pelo mem-
bro do Instituto Brasileiro da
Cachaça de Alambique
(IBCA) e diretor da Obra Pri-
ma Eventos e Produções
Ltda., José Lúcio Mendes
Ferreira, na reunião de on-
tem da Comissão de Turismo,
Indústria e Comércio. Ele fa-

lou sobre o trabalho que vem
sendo desenvolvido no setor
da cachaça em Minas.

Segundo José Lúcio, a
produção da cachaça no Es-
tado gera, ainda, álcool,
energia elétrica e empregos.
Ele disse que a cachaça deve
ocupar, de maneira organiza-
da, mas, principalmente ágil,
o espaço mercadológicO a ser
deixado pela tequila, origi-

nária da planta "gávea azul",
em extinção. A deputada
Maria Olivia (PSDB), presi-
dente da Comissão, falou
sobre a importância do Pro-
jeto de Lei (PL) 923/2000, do
governador Itamar Franco
(PMDB), que estabelece o
processo de produção da
"Cachaça de Minas", aprova-
do em 20 turno, nesta quar-
ta-feira, em Plenário.

Comissão discute importância
economica da cachaça mineira

Turismo, Indústria e
Comércio

Participaram da
reunião os
deputados: Maria
Olivia (PSDB),
presidente; Gil
Pereira (PPB);
Eduardo Brandão
(PMDB), e Sávio
Souza Cruz (PSB).
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COMISSõES Programas sociais devem priorizar
Direitos Humanos famiias com menores carentes

Necessidade de políticas públicas
Direitos Humanos

(continuação)
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Os representantes das
entidades do setor público
que atuam na área da Infân-
cia e Adolescência defende-
ram a adoção de políticas
públicas voltadas para o
atendimento das famílias de
crianças em situação de ris-
co, antes de qualquer ação
judicial responsabilizando os
pais pela situação de aban-
dono em que essas crianças
se encontram. Esse tema foi
debatido na reunião de on-
tem da Comissão de Direitos
Humanos da Assembléia, a
pedido da deputada Elaine
Matozirihos (PSB), que ma-
nifestou a sua preocupação
com a situação das crianças
carentes e com o risco, cada
vez maior, que estão corren-
do, de cair na criminalidade,
por falta de uma ação, qual-
quer que seja, do Estado.

Na abertura da reunião,
a deputada falou de sua ex-
periência de 26 anos à frente
de delegacias especializadas
onde, freqüentemente, rece-
bia menores infratores.
"Quando começava a inves-
tigar a situação de vida des-
sas crianças, chegava, inva-
riavelmente, a uma família
carente, sim, mas muito omis-
sa também quanto à sua res-
ponsabilidade na educação
dos filhos. Por isso, mesmo re-
conhecendo as condições pre-
cárias de vida dessas famíli-
as, defendo que esses pais
sejam responsabilizados judi-
cialmente pela sua omissão"
- propôs a deputada, convi-
dando as demais entidades
que atuam nessa área a ado-
tar uma postura rigorosa em
relação às famílias das crian-
ças em situação de risco.
Frentes de atuação - Elaine
Matozinhos argumentou que

existem, de fato, outras fren-
tes de atuação, como os pro-
gramas de atendimento às
crianças e às famílias, mas
esses não são suficientes.
"Não podemos forçados um
só tipo de política, é preciso
ampliarmos nossas ações. E a
lei é uma frente importante.
Nós temos o Capítulo 3 do
Código Civil que nos dá ins-
trumentos legais para não
deixarmos impunes os pais
omissos. Se o Estado tem res-
ponsabilidade nessa história,
e ele tem, os pais também têm
um papel importante que não
pode ser minimizado e deve
ser assumido com responsa-
bilidade", analisou.

A representante da
Secretaria Municipal de
Assistência Social, Cira
Sampaio, informou que a
Prefeitura de Belo Hori-
zonte já ampliou o foco de
seus programas de aten-
dimento às crianças em
situação de risco, buscan-
do alcançar suas famílias
e resgatá-las para uma
condição de vida mais
digna, garantindo a sua
ressocialização. Segundo
Cira Sampaio, no traba-
lho que fizeram com as
crianças de rua da Belo
Horizonte para identifi-
car a origem de cada
uma delas, invariavel-
mente chegavam a famí-
lias extremamente caren-
tes, chefiadas por mulhe-

Audiência público foi realizada por
iniciativa do deputado Elaine

Motozinhos (PSB)

res jovens, que se engra-
vidaram na adolescên-
cia e foram abandona-
das por seus compa-
nheiros, com baixa esco-
laridade e pouca quali-
ficação profissional.

"Famílias sem condi-
ções de assumir qual-
quer responsabilidade e,
por isso, o nosso traba-
lho tem sido o de via-
bilizar o atendimento
desses grupos para dar
eles condições de assu-
mir seus compromissos"
- frisou Cida Sampaio,
ponderando que uma
ação de punição, antes
desse processo de
ressocialização, poderia
criar uma situação injus-
ta com esses pais.

O delegado da Divisão de
Ojentação e Proteção à Criança
e Adolescente, Dagoberto
Alves Batista, reconhece que
a responsabilização dos pais
já está prevista em lei, de fato,
mas considera que a criança
em situação de risco não pode
ficar aguardando decisão da
Justiça para ter seus direitos
garantidos. "E fundamental a
adoção de políticas públicas
para atender essas famílias,

Poder púb

antes de qualquer ação judici-
al, e essa responsabilidade
deve ser assumida pelos mu-
nicípios, com medidas de pro-
teção às crianças e de assistên-
cia a seus pais" - defendeu.

Essa é a mesma opinião do
defensor públicos coordena-
dor do Núcleo de Infância e
Juventude do Juizado da In-
fância e Juventude, Wellerson
Eduardo Correa. "O abando-
no em que essas crianças se

encontram não é causa dos
problemas que elas enfrentam,
mas efeito das condições em
que suas famílias são obriga-
das a sobreviver. Embora esse
reconhecimento não justifique
a omissão dos pais, nos obri-
ga a adotarmos, antes de qual-
quer medida, ações integradas
dos órgãos envolvidos nessa
área para atender essas crian-
ças e suas famílias" - propôs
o defensor público.

Marcelo Metzker

-

José Ronold Vasconcelos de
Albergaria, coordenador do Promotoria

do Área de Infância e Juventude

Participaram da reunião os deputados Edson
Resende (PSB), presidente da Comissão, Elaine
Matozinhos (PS) e Luiz Tadeu Leite (PMDB).
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scaiizaçao
Financeira e

Orçamentária
(continuação}

estão em dificuldade
Alair Vieira

Carlos Alberto Pereira, do IBGE, e Tadeu Mendonça, do ÀMM
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1COMISSõES

Fiscalização
Financeira e
Orçamentária

Prefeitos questionam critérios
para o repasse do FPM

Os municípios mais ca-
rentes de recursos são aque-
les que estão sofrendo a
maior redução na sua cota
do Fundo de Participação
dos Municípios (FPM) e
mesmo aqueles que apre-
sentaram, nos últimos anos,
crescimento populacional,
não viram sua receita me-
lhorar, porque o Tribunal de
Contas da União (TCU) não
considerou os números do
Censo de 2000 na hora de
calcular a distribuição dos
recursos do Fundo, cujos
quocientes se baseiam, jus-
tamente, no número de ha-
bitantes de cada municípi-
os. Essa foi a principal
queixa dos prefeitos que
estiveram participando,
ontem, da reunião da Co-
missão de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária,
presidida pelo deputado
Mauro Lobo (PSDB).

Segundo o prefeito da
cidade de Mário Campos,
Alberto Agostinho Cândi-
do, o seu município passou
de 8 mil para mais de 10
mil habitantes no último
censo. "Mas não fomos re-
classificados na tabela de
distribuição do FPM por-
que, segundo o Tribunal, o
IBGE não liberou os dados
em tempo hábil, prevale-
cendo, assim, os de 1996".
O município de Mário Cam-
pos está na faixa de até
10.188 habitantes, devendo
receber, este ano, o total de
R$ 1,189 milhão. Com os
dados do Censo de 2000,
Mário Campos passaria
para a segunda faixa da ta-
bela, que destina aos muni-
cípios R$ 1,586 milhão - ou
seja, o município está per-

dendo, nesse ano, R$ 397
mil em receitas.

O chefe do Departamen-
to Regional do IBGE, Carlos
Alberto Pereira, reconhece
que, de fato, os primeiros
resultados do Censo de
2000 ficaram prontos no fi-
nal do ano passado. Mas,
no dia 1° de julho de 2000,

Carlos Alberto Pereira
argumentou ainda que,
mesmo que o TCU não qui-
sesse adotar esses dados,
poderia ter utilizado as in-
formações do Censo de
2000, disponíveis no final
do ano passado. "Os dados
estavam informatizados, de
acesso fácil para serem tra-
balhados. E mesmo que essa
atualização não fosse con-
cluída a tempo, o Tribunal
poderia ter utilizado os da-
dos desatualizados e nos
meses seguintes ter adotado
os novos números, garan-
tindo o pagamento da dife-
rença dos primeiros meses.
Faltou vontade política para
essa decisão", afirmou o re-
presentante do IBGE.

Mas ele reafirmou aos
prefeitos que participavam
da reunião que está ocor-
rendo, de fato, um grande
movimento da população
dos pequenos municípios,
que não oferecem condi-
ções de empregabilidade,
assistência a saúde e outros
serviços públicos, para as
cidades-pólo, com uma
infra-estrutura mais bem
montada. "Estamos sendo

como sempre é feito e con-
forme determina o Tribunal
de Contas da União, foi
publicada uma estimativa
da população, com data de
referência naquele mês, que
poderia ter sido utilizada
para atualizar a tabela de
referência para distribuição
dos recursos do FPM.

freqüentemente questiona-
dos por prefeitos que não
aceitam os números de re-
dução da sua população
mas, em 100% dos casos em
que fizemos a recontagem,
o IBGE estava com a razão.
Essa é uma amostragem sig-
nificativa", disse ele.

O representante do IBGE
concorda, no entanto, que
os critérios para distribui-
ção do FPM, baseados ape-
nas na população, podem
não ser os mais justos e que
essa condição deveria ser
revista. "Os municípios mi-
neiros são um exemplo da
falta de justiça desse crité-
rio, pois um município pe-
queno do Sul de Minas tem
condições diferentes de so-
brevivência de um pequeno
município do Vale Je-
quitinhonha". Carlos Alber-
to Pereira afirmou ainda
que, muitas vezes, a parce-
la do FPM dos municípios
diminuiu, sem que isso
nada tenha a ver com a
mudança do quociente,
mas com uma redução da
receita dos tributos que
compõem o Fundo, que é o
Imposto de Renda e o IPI.

Municípios
Tadeu Mendonça. repre-

sentante da presidente eleita
da Associação Mineira dos
Municípios e também advo-
gado do município de Três
pontas, afirmou que a situa-
ção hoje é mais grave nos 196
municípios que tiveram per-
da de receita a partir de
2000, com a redução da sua
cota do FPM. "Esses muni-
cípios têm uma arrecadação
fixa e problemas que estão
só se agravando como o da
Previdência, além de dívi-
das que precisam ser quita-
das, conforme determina a
Lei de Responsabilidade Fis-
cal. Como eles devem agir?",
indagou o advogado.

Ainda que exista uma
legislação garantindo a
aplicação de um redutor na
parcela subtraída de cada
município com queda de
população, distribuindo
essa perda ao longo de um
período maior para o mu-
nicípio se adaptar à nova
receita, ela não tem sido su-
ficiente para minimizar as
dificuldades das cidades
atingidas. O deputado
Ivair Nogueira (PDT), que
participou da reunião, ma-
nifestou sua preocupação
com a situação dos municí-
pios mineiros e levantou a
possibilidade de uma ação

Foi aprovado ontem o
parecer de turno único do
deputado Dalmo Ribeiro Sil-
va (PSD) favorável à indica-
ção da professora e peda-
goga Maria Aparecida
Carvalhais de Oliveira para
integrar o Conselho Estadu-
al de Educação, na reunião
da Comissão Especial for-
mada para argüí-la.

Educação "é a razão de
ser" para Maria Aparecida

Carvalhais de Oliveira, que
já ocupou diversos cargos
na área de educação. Há 28
anos, ela é professora e
pedagoga, habilitada em
administração, inspeção e
supervisão escolar, orienta-
ção educacional e matérias
pedagógicas e pós-gradua-
da em supervisão escolar e
pedagogia empresarial e, há
18, integra a equipe técnica
da Secretaria de Estado da

maior fatia do bolo, ou seja,
R$ 63 milhões.

O representante do II3GE,
Carlos Alberto Pereira, insis-
tiu na falta de justiça dos crité-
rios de distribuição do FPM,
mostrando a necessidade de
uma rediscussão dessas regras,
que são definidas pelo Tribu-
nal de Contas da União. Mas
ele observou que, para atender
esses municípios carentes, não
basta tirar daquele município
que cresceu e que também pre-
cisa dos recursos adicionais
previstos na lei para atender
suas novas necessidades. "É
preciso que se faça uma discus-
são mais ampla sobre a condi-
ção dos municípios e novas re-
gras para oFPM" -sugeriu ele.

Educação. A educadora
acredita que, sendo indicada,
integre a Câmara de Ensino
Médio do Conselho, pela ex-
periência obtida na Secreta-
ria. Segundo ela, "o atendi-
mento ao ensino médio é
bastante preocupante no
Estado, que não tem con-
dição de oferecer uma es-
cola próxima à residência
do aluno", embora garan-
ta a vaga.

Dados poderiam ter
sido atualizados judicial para que esses nú-

meros sejam revistos já com
base nos resultados do Cen-
so de 2000.

O diretor superinten-
dente da subsecretaria de
Estado de Governo e As-
suntos Municipais, Mamede
Tufic Lauar, informou que,
atualmente, dos 853 muni-
cípios mineiros, 460 locali-
dades estão na primeira li-
nha da tabela, devendo re-
ceber este ano, cada uma
delas, R$1,189 milhão da
distribuição do FPM. Ape-
nas 78 municípios estão na
faixa de 2.0 a 4.0, que são
os municípios com popula-
ção acima de 44. 149 habi-
tantes, mas abocanham a

Presenças -

Participaram da
reunião os
deputados Mouro
Lobo (PSDB),
presidente da
Comissão, Ivair
Nogueira (PMDB),
Anderson Adaulo
(PMDB) e Rogério
Correia (PT), além
de prefeitos e
representantes de
administrações
locais de vários
municípios
mineiros.

Ijï4lLlt
Participaram da
reunião os
deputados Maria
José Haueisen (PT),
presidente; Dalmo
Ribeiro Silva (PSDL
relator; e Mouro
Lobo (PSDB).

Indicação para o Conselho de Educação	Comissão Especial



Paulo Roberto de Araújo

José Moreira MogaihÕeS

Ano Cloro BernordeS de Oliveira
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Críticas à política de apli-
cação de recursos na Funed,
pelo Tesouro estadual, mar-
caram parte da reunião de
ontem da CPI da Saúde. O
deputado Adelmo Carneiro
Leão (PT), autor do requeri-
mento que originou a Co-
missão Parlamentar de In-
quérito, questionou o por-
quê da "generosidade com
a Funed", mesmo depois de
a Fundação Ezequiel Dias
não ter se modernizado
nem evoluído e tendo em
vista irregularidades com-
provadas também pela Au-
ditoria Geral do Estado. O
deputado defendeu a inter-
venção do Estado na funda-
ção, ao invés de ficar inje-
tando recursos nela. Para
2001, a previsão orçamentá-
ria é de participação do Te-
souro com R$ 13 milhões
(15,47%) em um total de R$
84 milhões a serem arreca-
dados. Mas, em 2000, o Te-
souro aportou R$ 10 milhões
(27,02%) em R$ 37 milhões
arrecadados. Em 1999, esse
volume foi, em números
aproximados, de R$ 14 mi-
lhões (35%) em um total de
R$ 40 milhões de receita ar-
recadada, sendo cerca de R$
22 milhões referentes a re-
cursos próprios da Funed.

Na primeira parte da
reunião, o relator da CPI,
deputado Edson Rezende
(PSB), fez diversas pergun-
tas aos depoentes, relativas,
entre outros, aos seguintes
assuntos: antecipação de
recursos, no ano passado,
de R$ 2 milhões à fundação;
liberação de cotas orçamen-
tárias pela Secretaria de Es-
tado do Planejamento e Co-
ordenação Geral (Seplan);

A resposta de José
Moreira Magalhães às in-
dagações do deputado
Adelmo Carneiro Leão (PT)
foi a de que a saúde, no go-
verno Itamar Franco, con-
tinua privilegiada, apesar
das dificuldades financei-
ras. De acordo com Maga-
lhães, a idéia era não preju-
dicar a política pública de
produção de medicamentos
da farmácia básica. O dire-
tor da Sucor, Paulo Roberto
de Araújo, admitiu, respon-
dendo ao deputado Adelmo
Carneiro Leão, que poderá
haver, também em 2001,
frustração de receita, assim
como ocorreu nos anos de
1999 e 2000. Até maio, a
Funed arrecadou R$ 11,707
milhões. O presidente da
Comissão, deputado Hely
Tarqüínio (PSDB), também
criticou o volume de recur-
sos destinados à Funed, en-
quanto a saúde, de manei-
ra geral, carece de verba.
"O diagnóstico da CPI é
triste", lamentou.
Resultados - Paulo Rober-
to de Araújo e Ana Clara
Bernardes de Oliveira, da
Seplan, disseram que não
houve, em nenhum mo-
mento, obstáculo na libera-
ção das cotas orçamentári-
as da Funed, respondendo

da Superintendência Central
de Orçamento (Sucor) da
Seplan, Paulo Roberto de
Araújo; e a atual diretora de
Programação Orçamentária
dos Setores Social e de Infra-
estrutura da Seplan, Ana Cla-
ra Bernardes de Oliveira, que
foi diretora da Sucor.

às indagações do deputado
Edson Rezende (PSB). Ele
mencionou depoimento de
Francisco Rubió, ex-supe-
rintendente, que justificou
compras sem licitação pela
dificuldade de liberação de
recursos orçamentários pela
Sucor. "Procuramos apro-
var as cotas de acordo com
a receita arrecadada e/ou a
expectativa de arrecada-
ção", justificou Ana Clara
Bernardes de Oliveira. Se-
gundo ela, o orçamento ini-
cial da Funed, em 1999, era
de R$ 23 milhões. Ao longo
do exercício, no entanto, a
fundação solicitou crédito
suplementar, demonstran-
do expectativa de receita. O
crédito foi de R$ 22 milhões,
e o orçamento chegou a
45 milhões. A arrecadação
foi, no entanto, de apenas R$
23 milhões. Em 2000, a pro-
posta orçamentária foi de R$
49 milhões, mas esse número
não se efetivou, segundo Ana
Clara Bernardes de Oliveira,
arrecadando-se R$ 25 mi-
lhões. "De fato, todas as pre-
visões de receita não se con-
cretizaram, então tudo indi-
ca que não houve aumento
da produção", concordou a
servidora da Seplan, quando
questionada pelo deputado
Edson Rezende.

ber o porquê da divergên-
cia de informações entre
pedidos de liberação de re-
cursos feitos pela Funed e
notas técnicas da Secreta-
ria de Estado da Fazenda
(SEF) sobre as solicitações.
Como exemplo, citou a so-
licitação de R$ 2 milhões,
em 2000, a título de anteci-
pação de recursos, feita
pelo exsuperifltedente da
Funed, Francisco Rubió. O
pedido teria sido para fa-
zer frente a contratos ad-
ministrativos de pessoal e
outros custeios, mas, na
nota técnica, assinada por
José Moreira Magalhães a
justificativa relatada diz
respeito a reforço de capi-
tal de giro para suprir de-
fasagem de repasses da Se-
cretaria de Estado da Saú-
de (SES), para prodição de
medicamentos para a far-
mácia básica. Magalhães
argumentou que todo o
pleito inicial da Funed re-
feria-se a capital de giro.

COMISSÕES

com o conseqüente aumen-	CPI da Saúde
to da produção e auto-sufi-	continuação
ciência financeira em rela-
ção ao Tesouro. Em 11 de
setembro do ano passados a
Funed solicitou que o res-
tante dos recursos fosse
aplicado na conclusão das
obras da fábrica de antibi-
óticos. O deputado Edson
Rezende (PSB) quis saber o
porquê de a nota técnica da
SEF falar, não neste assun-
to, mas em recursos para
aumento da produção em
16% e para pagamento de

Acrescentou que não cabia diferença salarial.
ao Tesouro fazer ingerênci-
as, se, ao pagar contratos
administrativos, a Funed
porventura liberava recur-
sos de outras fontes para
capital de giro. Ao final da
reunião, Magalhães se
comprometeu a levar ao
secretário Trópia Reis a
preocupação dos deputa-
dos quanto ao papel da
Superintendência Central
de Auditoria Operacional
da SEF, bem como quanto
às atividades de planeja-
mento e controle.

Ainda com relação à an-
tecipação de recursos de R$
2 milhões, em um segundo
momento, o atual superin-
tendente da Funed, Tarcísio
Campos Ribeiro, teria soli-
citado a revisão do pacto de
ressarcimento . O ressarci-
mento estava previsto
quando da regularização
dos repasses pela Secretaria
de Estado da Saúde. A jus-
tificativa da Funed era a ne-
cessidade de realização de
investimentos para amplia-
ção da fábrica da Funed,

suplementação orçamentá-
ria para a Funed, orçamen-
to e execução orçamentária.
Os depoentes foram o dire-
tor da Superintendência
Central de Administração Fi-
nanceira da Secretaria de Es-
tado da Fazenda (SEF), José
Moreira Magalhães; o diretor

Orçamento da Fundação

i'1'lN-.14

CPida Saúde	
Situaçao da Funed é tema de	11 "S	

sobre tecipaçã0 de recursos

CPI á-La 3 auuei.	
O relator, deputadoe atesna	 PA-

Rezende (PSB), quis sã-

[presenças	-

Participaram da
reunião os
deputados Hely
TarqüírliO (PSDB),
que a presidiu;
Edson Rezende
(PSB), r&atOr;
AdelmO Carneiro
Leão (PT) e SóviO
Souza Cruz (PSB).



O presidente do Comissão de
Administração Pública é o deputado

Eduardo Brandão (PMDB)

Política Agropecuária
e Agroindustriol

Faemg - O presidente da
Faemg, Gilman Viana Ro-
drigues, disse que as medi-
das de racionamento para o
meio rural estão em desvan-
tagem com relação ao meio
urbano. Segundo ele, há a
necessidade de que a média
prevista para cumprimento
das metas do racionamento
para os meses de maio, ju-
nho e julho não seja fixa. "O
meio rural implica produ-
tos sazonais e perecíveis,
como o leite, hortaliças,
frutas e outros, por isso,
não podemos generalizar as
medidas", afirmou. Ele
concluiu dizendo que a
energia elétrica é a força
propulsora do campo.

Alair Vieira

José Pereira Filho, do CCPR
e ltombé

Alair Vieira
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COMISSõES Comissão analisa projeto sobre
Administração Pública consórcio entre municípios

Comissão discute corte de energia	'.'•i-

no meio rural
Itambé, José Pereira Filho,
enfatizou que é difícil econo-
mizar energia numa cadeia
de produto tão perecível e
sazonal como é o leite. "O
esfriamento necessário à sua
conservação não pode ser me-
dido, assim, perderemos em
qualidade", afirmou. Segundo
ele, as medidas anunciadas
para o meio rural trazem trans-
tornos à produção. Ele
exemplificou dizendo que a
CCPR processa diariamente
milhares de litros de leite, e que
parar a produção, ainda que
por apenas uma hora, signifi-
caria a perda de grande quan-
tidade do produto. "Isso im-
plica prejuízo, corte de salári-
os, desemprego", lembrou.

Requerimentos aprovados

A Comissão de Adminis-
tração Pública aprovou, on-
tem, pareceres favoráveis às
seguintes proposições:

o Projeto de Lei (PL) 805/
2000, do deputado Rogério
Correia (P1), que dispõe sobre
a política estadual de incentivo
à criação e implantação de con-
sórcio intermunicipal para a
prestação de serviços públicos
de interesse comum. O projeto,
que tramita em 1° turno, foi re-
latado pelo deputado Sebasti-
ão Navarro Vieira (PFL), que
opinou pela aprovação da ma-
téria na forma do substitutivo
n°1, que tinha apresentado em
reunião anterior;

o PL 1.336/2000, do depu-
tado 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. O pro-
jeto também tramita em 1°
turno, tendo sido relatado
pelo deputado Hely Tar-
quinio (PSDB), que opinou
pela aprovação da matéria
com as emendas n°s 1 a 5,
da Comissão de Constitui-
ção e Justiça;

PL 1.390/2001, que tra-
mita em 1° turno e determina
a publicação dos valores rece-
bidos a título de honorários
advocatícios pelos procurado-
res da Fazenda Estadual, O
relator, deputado Sebastião
Navarro Vieira (PFL), opinou
pela aprovação do projeto na
forma original. A matéria é de
autoria do deputado Sávio
Souza Cruz (PSB);

o PL 1.497/2001, do depu-
tado Márcio Kangussu (PPS),
que proíbe as empresas de con-
cessão de serviços públicos de
água, luz e telefonia que fa-
çam o corte do fornecimento

residencial de seus serviços por
falta de pagamento de contas,
em dias específicos. O relator,
deputado Sebastião Navarro
Vieira (PFL), opinou pela apro-
vação da matéria na forma do
substitutivo n°1, da Comissão
de Constituição e Justiça.

Já o PI- 1.454/2001, que
também tramita em 1° turno
e dispõe sobre o úmero míni-
mo de clínicas e despachan-
tes credenciados perante a Se-
cretaria de Estado da Seguran-
ça Pública, acabou não sendo
apreciado. O relator, deputa-
do Cristiano Canêdo (PTB), a
quem foi redistribuída a ma-
téria, pediu prazo regimental
para emitir parecer.

• Do deputado Eduardo
Brandão (PMDB), solicitan-
do seja feito apelo ao gover-
nador do Estado no sentido
de dar ciência à Alemg quan-
do da solução dos problemas
dos mutuários do Sistema Fi-
nanceiro de Habitação com
contratos da Caixa Estadual,
para que a Comissão possa
contribuir na divulgação dos
fatos, junto aos interessados;

• Do deputado Sebasti-
ão Navarro Vieira (PFL), so-
licitando a realização de reu-
nião conjunta da Comissão
com a Comissão de Educa-
ção, Cultura, Ciência e
Tecnologia para ouvir os se-
cretários de Estado da Ad-
ministração e Recursos Hu-
manos e da Educação com
a finalidade de discutir ques-
tões que envolvem a realiza-
ção de concurso público para
a contratação de servidores
para a área de educação;

A Comissão de Política
Agropecuária e Agroindus-
trial realizou, ontem, audiên-
cia pública para discutir oim-
pacto, as consequências e as
alternativas referentes ao re-
gime de cotas e ao corte de
energia que poderá ocorrer no
meio rural, tendo em vista as
resoluções da Câmara de Ges-
tão da crise de energia elétri-
ca. O deputado Paulo Piau
(PFL), autor do requerimen-
to que deu origem à reunião,
falou da necessidade de se
planejar em estratégias fren-
te ao racionamento, para que
prejuízos sejam evitados.

O presidente da Coope-
rativa Central dos Produto-
res Rurais (CCPR) e da

O presidente do Sindica-
to do Álcool e do Açúcar, Luiz
Custódio Cota Martins, disse
que o setor agropecuário é
auto-suficiente, produz por
conta própria. Segundo ele,
hoje, por meio da moagem da
cana e da produção do álcool,
o setor é capaz de atingir até
12 mil megawatts. "Precisamos
é que o Estado faça um pro-
grama de incentivo à geração
de energia elétrica, junto ao
BNDES e à Cemig", defendeu.

O representante da Ce-
mig, Sérgio Henrique Mour-
thé, iniciou seu pronuncia-
mento dizendo que a Cemig
é o instrumento de aplicação

Ainda na reunião de
ontem, a Comissão apro-
vou parecer de 2° turno fa-
vorável ao Projeto de Lei
1.025/2000, de autoria do
deputado Rogério Correia
(PT), que dispõe sobre a

política mineira de incen-
tivo, cultivo, consumo,
comercialização e transfor-
mação dos derivados do
pequizeiro - Pró-Pequi. O
relator do projeto foi o de-
putado Chico Rafael (PSB).

Participaram da reunião os deputados João
Batista de Oliveira (PDT), presidente; Chico
Rafael (PSB); Jorge Eduardo de Oliveira (PMDB),
Kemil Kumairo (PSDB), Paulo Piau (PFL) e Dimas
Rodrigues (PMDB).

• Do deputado Sargento
Rodrigues (PSB), solicitando
seja enviado ofício ao gover-
nador do Estado e aos secre-
tários de Estado de Recursos
Humanos e Administração,
de Habitação e Desenvolvi-
mento Urbano e ao coman-
dante-geral da Polícia Mili-
tar, pleiteando a elaboração
de Decreto de regulamenta-
ção da Lei 10.618/92, con-
forme dispõe seu artigo 2°.

Presenças

Participaram da
reunião os
deputados Eduardo
Brandão (PMDB),
presidente; Hety
Tarqüinio (PSDB);
Cabo Morais (P1),
Cristiano Canêdo	 1 -

(PTB) e Sebastião
Navarro Vieira (PFL).

Vilson Luiz do Silva, do Fetaemg, e Sérgio Henrique Mourfhé,
da Cemig

Presenças

do racionamento e, não, o
gestor da crise. Segundo ele, a
legislação feita para a econo-
mia de energia foi omissa ao
tratar do meio rural. "Temos
de achar iniciativas para ten-
tar harmonizar os problemas
de todas as cadeias envolvi-
das", afirmou. Sobre as novas
ligações de energia para o meio
rural, Sérgio Mourthé disse
que serão liberadas, mas os
beneficiados também terão
que economizar. "Não temos
nenhuma intenção de frear a
eletrificação rural, queremos
que até o final da gestão Itamar
Franco 100% do meio rural re-
cebam energia", defendeu.

Pró-Pequi é aprovado

Cemig não é gestora da crise

1



Procon Assembléia
Por motivo de mudança de sede, o Procon Assembléia, unidade da

rua Dias Adorno, ficará fechado de hoje até o dia 15/6. O órgão
voltará a funcionar a partir do dia 18/6 na rua Curitiba, 2002,

Lourdes. A unidade do Procon no PSIU da Praça Sete
continua funcionando normalmente.
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ti Legislação precisa ser modificada
Transporte,
Comunicação e
Obras Públicas

Comissão discute problemas no
transporte de bobinas de aço

LI

O transporte de bobinas
de aço e o acidente ocorri-
do na MG-20, em Santa
Luzia, dia 6 de março últi-
mo, foram as questões dis-
cutidas pela Comissão de
Transporte, Comunicação e
Obras Públicas em audiên-
cia pública realizada ontem.
O autor do requerimento
que resultou na reunião, de-
putado Arlen Santiago
(PTB), iniciou seu pronun-
ciamento criticando a falta
de investimentos nas rodo-
vias mineiras.

O representante da Po-
lícia Rodoviária Federal, po-
licial Braga, falou sobre a re-

O inquérito policial so-
bre o acidente ocorrido na
MG-20, quando uma bobi-
na caiu de um caminhão e
colidiu com um ônibus,
matando 11 pessoas, foi o
assunto relatado pelo dele-
gado Guilherme Bravo, do
Detran/MG, órgão respon-
sável pelo inquérito. Segun-
do o delegado, a Usiminas
foi a empresa que fabricou
a bobina, contratando a
Usiffast para transportar a
mercadoria. Esta, por sua
vez, teria terceirizado o ser-
viço, transferindo a ocupa-
ção para a Transportadora
Dioneilo, não autorizada
para esse trabalho. Segun-
do o perito do Instituto de
Criminalística, Paulo Ade-
mar, a bobina envolvida no
acidente estava acondicio-
nada de modo impróprio e
o caminhão trafegava em

solução número 699, que es-
tipula a maneira como os
produtos siderúrgicos de-
vem ser colocados para o
transporte, criticando a fal-
ta de multas específicas
para esse tipo de transpor-
te. Segundo ele, a fiscaliza-
ção de transportes siderúr-
gicos é feita com rigor, mas
a falta de balanças, que se
encontram fechadas, impe-
de um trabalho mais eficaz.
O policial Braga comentou,
ainda, sobre as pressões so-
fridas pelos funcionários,
para que veículos que tra-
balham irregularmente se-
jam liberados.

Delegado Guilherme Bravo, do
Detran/MG

velocidade inadequada
para o local e a carga trans-
portada. "A própria Usimi-
nas, sendo fabricante, deve-
ria entregar a carga, é res-
ponsabilidade dela", enfa-
tizou. O inquérito ainda não
foi concluído.

O policial Braga, do Polícia
Rodoviária Federal, disse que
funcionários sofrem pressões

O advogado da Expres-
so Santa Luzia, Dênio
Moreira de Carvalho, re-
presentante da empresa
que transportava os passa-
geiros envolvidos no aci-
dente, afirmou ter dado to-
tal assistência às vítimas,
mas desconhece quem irá
responder pelos danos.
"As empresas Usiminas e
Usiffast não têm se pronun-
ciado sobre a questão", de-
nunciou. O advogado da
transportadora Dionello,
Marco Antônio Vasconce-
los, afirmou que a empresa
prestou serviços terceiri-
zados à Unifast, mas esta
última foi a responsável
pela acomodação da bobi-
na no caminhão. "A Dio-
nello fez apenas o trans-
porte, não se consideran-
do, portando, culpada ou
inocente, o que cabe à Jus-
tiça" decidir, justificou.

A viúva de um dos mor-
tos no acidente, Aparecida
Rocha Pereira, denunciou to-
tal irresponsabilidade das
empresas, os traumas causa-
dos e falta de soluções para
ressarcir danos. "Pretendo
entrar na Justiça para que os
culpados sofram penalida-
des", afirmou.

O delegado Guilherme
Bravo criticou a resolução
699, considerando-a ineficaz
e desprovida de fundamen-
tos técnicos. Segundo ele,
o Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem
(DNER) deve fiscalizar as
empresas autorizadas a

O representante da
Coordenadoria de Defesa
Civil, major Cláudio Vinícius,
afirmou que o órgão preten-
de criar setor específico para
tratar de transporte de car-
gas perigosas. Segundo ele,
acontecem vários acidentes
com bobinas, apesar- de pe-
queno número de vítimas. Ele
irá organizar reunião com res-
ponsáveis pelo trânsito, para
criarem medidas preventivas
e corretivas. "Medidas efica-
zes dentro de órgãos de fis-
calização e transporte podem
ser tomadas para diminuir os
acidentes", propôs.

A empresa Líder S/A, ca-
dastrada para fazer transpor-
te de produtos siderúrgicos,
foi a única empresa, não en-

Aparecida Rocha Pereira, viúva de
vítima de acidente, denunciou

irresponsabilidade das empresas
transportar bobinas. "A legis-
lação deve ser modificada, in-
troduzindo penalidades mai-

volvida no acidente, que com-
pareceu à audiência pública,
a pedido da Comissão. A
empresa Usiffast, envolvida
no caso, não compareceu.

O deputado Doutor Viana
(PMDB) falou sobre a neces-
sidade de trabalhar na pre-
venção dos acidentes, fiscali-
zar o cumprimento das leis e
despertar consciência de res-
ponsabilidade nas empresas
envolvidas no transporte de
produtos siderúrgicos. O pre-
sidente da Comissão, deputa-
do Arlen Santiago (PTB), se
dispôs a participar de reunião
com as famílias das vítimas.
"Iremos providenciar advo-
gados para os que não possu-
em recursos para contratá-
los", afirmou. O deputado dis-

ores para os transportes de
carga em excesso", sugeriu.

Segundo o diretor de
Vias do Departamento de Es-
tradas de Rodagem (DER/
MG), Haroldo Carlos da
Costa, o órgão tem objetivo
de fazer convênio, junto à
Secretaria de Estado da Fa-
zenda, para implantação de
postos de controle de carga.
Ele falou sobre o número li-
mitado de funcionários do
DER, o trabalho de fiscaliza-
ção desenvolvido e as balan-
ças obsoletas. "Dos 11 pos-
tos de pesagem de proprie-
dade do DER, apenas três
funcionam", afirmou.

Deputado Arlen Santiago (PTB),
presidente da Comissão de

Transporte, Comunicação e Obras
Públicas

se ter o objetivo de trabalhar
junto à Comissão de Transpor-
tes da Câmara Federal, para
melhor fiscalização e mudan-
ça da legislação de trânsito.

Acidente matou 11 pessoas

Número de acidentes é grande

Transporte,
Comunicação e
Obras Públicas

(continuação)

• •4iI

Participaram da
reunião os
deputados Arlen
Santiago (PTB),
Bilac Pinto (PFL),
Doutor Viana
(PMDB) e Cristiano
Canêdo (PTB).
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Reunião
Extraordinária

-

• Por unanimidade, Plenário
aprova PEC 39/2000 em 2°

A PEC 39/2000, do depu-	Art. 103 - No prazo de dido entre

Aprovado PL sobre "cachaça de Minas"
Reunião

Extraordinária
(continuação)

1

tado Antônio Júlio (PMDB),
foi aprovada pela Assem-
bléia, em 2° turno, na manhã
de ontem, com 66 votos favo-
ráveis e nenhum contra. Com
as galerias tomadas por ser-
vidores públicos, a Proposta
foi aprovada com duas emen-
das, que receberam 65 votos
favoráveis e nenhum contra.
A PEC adapta a Constituição
do Estado ao texto da Cons-
tituição da República, em de-
corrência das modificações
introduzidas pela Emenda à
Constituição n° 19, de 4/6/
98. Ela regulariza a situação
de mais de 18 mil servidores
detentores de função pública
no Estado de Minas Gerais,
assegurando os direitos, as
vantagens e as concessões ine-
rentes ao exercício de cargo
efetivo, excluída a estabilida-
de adquirida nos termos do
artigo 41, da Constituição da
República. Após aprovada
em redação final, a PEC de-
verá ser promulgada pelo pre-
sidente da Assembléia num
prazo de cinco dias úteis.

A emenda n°1, que modi-
fica o "caput" do artigo 23 da
Constituição, determina que
"as funções de confiança,
exercidas exclusivamente por
servidores ocupantes de car-
go efetivo, e os cargos em co-
missão, a serem preenchidos
por servidores de carreira nos
casos, condições e percentuais
mínimos previstos em lei, des-
tinam- se apenas às atribui-
ções de direção, chefia e
assessoramento".

A emenda n° 2 acrescenta
artigos ao Ato das Disposi-
ções Transitórias da Consti-
tuição do Estado, que terão a
seguinte redação:

dois anos contados da data de
publicação desta emenda, as
entidades da administração
indireta terão seus estatutos
revistos quanto à respectiva
natureza jurídica, tendo em
vista a finalidade e as com-
petências efetivamente exe-
cutadas.

Art. 104 - É assegurado o
prazo de dois anos de efetivo
exercício para aquisição de
estabilidade aos servidores em
estágio probatório, na data da
promulgação da Emenda à
Constituição n° 19, sem pre-
juízo da avaliação a que se
refere o § 4° do art. 41 da Cons-
tituição da República.

Art. 105 - Ao detentor de
função pública da adminis-
tração direta, autárquica e
fundacional dos Poderes do
Estado, do Ministério Públi-
co e do Tribunal de Contas,
admitido por prazo indeter-
minado até 1° de agosto de
1990, são assegurados os di-
reitos, as vantagens e as con-
cessões inerentes ao exercício
de cargo efetivo, excluída a
estabilidade adquirida nos
termos do art. 41 da Consti-
tuição da República e do art.
19 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.

Art. 106 - Passam a inte-
grar o quadro efetivo de pes-
soal da administração públi-
ca estadual, em cargo corres-
pondente à função pública de
que seja detentor, os seguin-
tes servidores admitidos por
prazo indeterminado: 1 - o
detentor de função pública
admitido até a data da pro-
mulgação da Constituição da
República de 1988; II - o de-
tentor de função pública ad-
mitido no período compreen-

turno
5 de outubro de

1988 e 1° de agosto de 1990,
data da instituição do regime
jurídico único no Estado.

Art. 107 - O disposto nos
arts. 105 e 106 aplica-se ao
servidor readmitido no servi-
ço público, por força do art.
40 da Lei n° 10.961, de 14 de
dezembro de 1992.

Art. 108- Lei complemen-
tar estabelecerá critérios para
a dispensa de detentor de fun-
ção pública.

Art. 109 - O Poder Execu-
tivo promoverá, no exercício
de 2001, a compatibilização
das remunerações de que tra-
tam as Leis Delegadas n

os 42,
de 7 de junho de 2000, e 45,
de 26 de julho de 2000, com a
Lei Delegada n° 43, de 7 de
julho de 2000.

Policiais civis
A inclusão, como
beneficiados pela PEC, dos
servidores admitido entre
5/10/88 e 1 0/8/90 é
uma dos principais
alterações apresentados
pelo deputado Mouro Lobo
(PSDB), relator da matéria
na Comissão Especial que
deu parecer poro 2° turno.
Com isso, os servidores
admitidos no período citado
terão assegurados os
direitos, as vantagens e as
concessões inerentes ao
exercício de cargo efetivo,
excluído o estabilidade.
Uma emendo, negociado
com o secretário da Casa
Civil, Henrique
Hargreoves, foi incluída na
emenda n° 2 e deu
origem ao artigo 109. A
norma possibilitará ao
Executivo rever a
remuneração dos policiais
civis, excluídos da última
negociação salarial do
governo com os policiais
militares.

O Plenário da Assem-
bléia aprovou ainda, na reu-
nião extraordinária da ma-
nhã de ontem, em 1° turno,
a Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) n° 44/
2000, do governador do Es-
tado, que dá nova redação
ao art. 239 da Constituição
do Estado de Minas Gerais.
A PEC permite a estabeleci-
mento não bancário, auto-
rizado pela Administração

Foi aprovado também,
em 11 turno, o Projeto de Lei
Complementar (PLC) 28/
2000, do procurador-geral
de Justiça, que altera dispo-
sitivos da Lei Complemen-
tar n° 34, de 12/9/1994. O
projeto foi aprovado por 60
votos, e nenhum contrário,
na forma do substitutivo n°
2, da Comissão de Adminis-
tração Pública. Foram vota-
das em separado e em blo-
co14 emendas, com parecer
pela rejeição. Foram rejeita-
das por 54 votos contra um.

O objetivo do projeto
é o de alterar a estrutura do
Ministério Público do Esta-
do para adequá-la às altera-
ções que a Lei Complemen-
tar 59/2001 (ex-PLC 17/99)
introduziu na organização
judiciária do Estado. As al-
terações relacionam-se,
especialmente, com a classi-
ficação das Promotorias de
Justiça, o número de cargos
do quadro dos membros do
Ministério Público, a criação
das Promotorias Regionais
e das Coordenadorias Espe-

Fazendária, receber receita
estadual pública, sem preju-
ízo do sistema de centraliza-
ção das receitas públicas. A
PEC foi aprovada com uma
emenda, que determina a
publicação da norma no
"Minas Gerais" e na página
do Governo de Minas Gerais
na Internet. A PEC foi apro-
vada por 54 votos contra um.

O projeto que estabelece
o processo de produção da

cializadas como órgãos au-
xiliares e de dois órgãos de
assessoramento da Procura-
doria Geral de Justiça, com
a denominação de Procura-
dor-Geral de Justiça Adjun-
to Administrativo e Procu-
rador-Geral de Justiça Ad-
junto Institucional. Outras
modificações tratam da de-
finição das atribuições dos
membros do Ministério Pú-
blico, da competência dos
órgãos estruturais, dos casos
de remoção e de promoção
e das questões relativas ao
sistema remuneratório, tais
como ajuda de custo, férias-
prêmio e auxilio-moradia.
Pró-mel - O Programa de
Incentivo à Apicultura do
Estado de Minas Gerais foi
aprovado, em 1° turno. O
programa é objeto do PL
1.050/2000, do deputado
Ivo José (PT). Foi aprovado
na forma do substitutivo n°
1, da Comissão de Consti-
tuição e Justiça, com duas
emendas. O substitutivo cor-
rigiu a distorção do projeto
original que determinava

"Cachaça de Minas" (PL
923/2000), do governador
do Estado, foi aprovado em
2° turno, O projeto estabe-
lece os procedimentos que
deverão ser adotados para
a produção da Cachaça de
Minas e aprimora o pro-
grama Pró-Cachaça, com o
propósito de melhor ga-
rantir a qualidade da
aguardente de cana produ-
zida no Estado.

competências para órgão do
Poder Executivo, o que é
vedado pela Constituição.
As emendas tratam da cria-
ção de instrumento de con-
trole de qualidade e da ori-
gem dos produtos apícolas
e da partição das associa-
ções e entidades ligadas ao
setor no planejamento e na
execução das ações previs-
ta no projeto. O artigo 1° do
substitutivo foi alterado
para incluir o conceito de
abelhas nativas e polini-
zadoras na definição da po-
lítica de incentivo proposta
pelo projeto.
Imóveis - Foram aprovados
também dois projetos que
tratam de doação de imó-
veis do Estado a município,
ambos em 1° turno. O PL
1.414/2001, do governador
do Estado, autoriza o Poder
Executivo a doar imóvel ao
Município de Santos
Dumont. O PI- 1451/2001,
do governador do Estado,
autoriza o Poder Executivo
a doar imóvel ao Município
de Caxambu.

Outros projetos aprovados
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Usina de Aimorés
O deputado José Henrique (PMDB)
comentou as comemorações do

Dia Mundial
do Meio
Ambiente e

.	evidenciou
preocupações
com a

reservaçao
do meio

4ambiente. Ele
falou sobre a

importância de se reconhecer o
valor econômico das águas, no que
diz respeito à geração de energia
por meio das usinas hidrelétricas, e
enalteceu a iniciativa do
governador Itamar Franco em
autorizar, na última sexta-feira (dia
1°), o início das obras de construção
da Usina Hidrelétrica de Aimorés.
"Essa atitude demonstra o interesse
do Governo estadual com o
problema do racionamento", disse.
José Henrique destacou o papel da
Cemig, que, com o início das obras
da usina de Aimorés passa a estar
presente nas obras de outras
quatro usinas, sendo as outras três
as de Porto Estrela, Funil e
Queimados, e destacou algumas
vantagens que serão alcançadas
com a construção da hidrelétrica.
Segundo o deputado, a Cemig
atende 96% do Estado e é a maior
distribuidora de energia elétrica da
América Latina; para a construção
de Aimorés estão previstos
investimentos de R$350 milhões e a
criação de quatro mil empregos.
Em apartes, pronunciaram-se a
favor de José Henrique os
deputados Amilcar Martins (PSDB),
Wanderley Ávila (PPS), Doutor
Viana (PMDB) e Dimas Rodrigues
(PMDB). Amilcar Martins pediu
esclarecimentos sobre o início das
obras e Wanderley Ávila discorreu
sobre o Rio São Francisco.

Queijo Minas
A proibição da venda de algumas
marcas do "queijo Mina" pelo

Ministério
Público foi o
tema do

do deputado
Alencar da
Silveira Júnior
(FUI).
Segundo o

deputado, o MP quer que sejam
feitas alterações na produção do
queijo e isso requer dinheiro, o que
os produtores não têm. "Não estou
defendendo produtos fora das
normas de higiene, mas um maior
realismo do Ministério Público",
afirmou. O deputado destacou que
a atividade é, para muitas famílias, a
única fonte de sobrevivência e é

preciso fazer uma análise do que
está por trás da pressão contra o
queijo artesanal. As divergências
entre o presidente da República,
Fernando Henrique Cardoso, e o
governador do Estado, Itaniar
Franco, estão prejudicando os
produtores de queijo, segundo
Alencar da Silveira Júnior. O
deputado disse que entrará com
um projeto pedindo a redução do
ICMS para o queijo artesanal e
pediu que os deputados votem o
PL 1.105/00, que dá aos pequenos
produtores direito ao crédito. "Isso
precisa ser feito com urgência. O
produtor precisa de dinheiro
rápido, fácil e barato", afirmou.

PEC 39
O novo líder da bancada do PMDB,
deputado Ivair Nogueira, abriu seu

fl agradecendo
a confiança
nele
depositada
quando o
indicaram e o
elegeram
líder da

bancada na Assembléia. O
deputado falou sobre o trabalho
executado pelo governador e disse
que ele está subindo nas pesquisas
de opinião pública por trabalhar
com seriedade. Ivair Nogueira
falou da importância da aprovação
da PEC 39/2000, do presidente da
Assembléia, deputado Antônio
Júlio (PMDB), que foi parabenizado
pelo deputado. "A Assembléia deu
uma demonstração de grandeza ao
povo mineiro ao aprovar a
matéria", disse. O deputado fez
considerações também sobre líder
do governo na Assembléia,
deputado Antônio Andrade
(PMDB), ressaltando que "ele tem
competência para tratar os projetos
para o povo mineiro", afirmou. A
isonomia entre as Policias Militar e
Civil significa, para Ivair Nogueira,
um passo importante para o bom
andamento do funcionalismo
público. Em aparte, o deputado
Kemil Kumaira (PSDB) disse que
Itamar Franco tem unia política cruel
para o povo que o acompanha, e
Amilcar Martins (PSDB) também
criticou o atual governo.

Usinas
A manipulação de informações por
parte do governo de Minas e da

Cemig sobre a
crise de
energia foi o
assunto
tratado por
Amilcar
Martins
(PMDB) em

seu pronunciamento. O deputado
disse que já fez denúncias em rádio
e jornal sobre o número real de
usinas hidrelétricas que estão sendo
construídas em Minas Gerais.
"Cada dia o governo faz uma
afirmação diferente, dá um número
diferente. E um absurdo", disse. De
acordo com Amilcar, o secretário de
Estado da Casa Civil, Henrique
Hargreaves, afirmou que estavam
sendo construídas oito usinas; anúncio
do Governo e da Cemig publicado na
imprensa nacional afirmava que
seriam nove as usinas em construção;
o diretor da Cemig. Aluísio
Vasconcelos, afirmou que seriam
cinco e que um anúncio da Cemig,
veiculado pela Rádio CBN, em Belo
Horizonte, ontem, divulgou que o
número de usinas é de mis. Amilcar
Martins disse que esse é o número
real de usinas em construção, citou
outras mis hidrelétricas que não
tiveram aprovação do Conselho de
Administração da Cemig e que estão
nos planos de execução do Governo:
Termelétrica Sul-Minas; Capim Branco
e Irapé. O deputado pediu à Mesa a
criação de uma comissão especial de
deputados para visitar as nove usinas
que foram objeto de anúncio da
Cemig e do Governo e pediu que
se'am dadas informações detalhadas
sobre cada unia das usinas.

Malharia
O deputado Ambrósio Pinto (PTB)
discorreu sobre a Feira de Malhas,

Bordados e
( \	Tricô, do Sul

de Minas, que
será aberta na
próxima
sexta-feira (8),
no Multiplace.
Segundo o
deputado, a

Feira contará com 85 expositores de
cidades como Jacutinga, Monte Sião e
Ouro Fino, e calçados de Franca,
"Produtos de boa qualidade e baixo
preço". Ambrúsio Pinto elogiou a
ação dos organizadores da Feira, cuja
renda é revertida para obras
assistenciais. Serão desenvolvidas ações
para oAsilo da Previdência deItubáe
para o Servas. "A doação
assistencialista precisa ser respeitada",
disse. De acordo com o parlamentar,
"a cidade de Maria da Fé, próxima a
Itajubá, é uma das cidades que mais
sofre com as baixas temperaturas e
qualquer tipo de ajuda à população
carente é sempre bem-vinda". O
deputado Dalmo Ribeiro Silva (PSD)
apoiou as palavras de Anibrósio Pinto
e disse que a produção de malhas
tem promovido o fortalecimento da
região. Ele falou também da criação
de um projeto reduzindo de 18 para
12% o ICMS incidente sobre a
produção de malhas.

131. 15/99
Da deputada Maria José Hauisen (PT), que
proíbe o pagamento de pensões e aposenta-
doria aos agentes públicos que menciona. Dis-
cussão em 1 turno

PL 54/99
Do deputado Sebastião Navarro Vieira (PFL),
que autoriza a reversão ao domínio do Muni-
cípio de Ibitiúra de Minas do imóvel que men-
ciona. Discussão em 1° turno

P197/99
Do deputado Wanderley Ávila (PSB), que alte-
ra dispositivos da Lei n° 11.052, de 25/3/93,
e dá outras providências (estende a outras
entidades estudantis a autorização legal para
emitir carteira de estudante, pois segundo a
referida lei, tal emissão fica a cargo apenas
da União Nacional dos Estudantes/UNE; da
União Brasileira dos Estudantes Secundaristas/
Ubes; e da União Colegial de Minas Gerais/
UCMG). Discussão em 1° turno

PL321/99
Do deputado Bilac Pinto (PFL), que autoriza
o Poder Executivo a doar imóvel ao muni-
cípio de Santa Rita do Sapucaí. Discussão
em 1 0 turno

P1588199
Da deputada Maria Tereza Lara (PT), que dis-
põe sobre o financiamento e o desenvolvimen-
to de programas habitacionais sociais, desti-
nados à população de baixa renda no Estado
de Minas Gerais. Discussão em 1 0 turno

P1605/99
Do deputado Agostinho Silveira (PL), que au-
toriza o Poder Executivo afazer reverter imó-
vel que especifica ao município de Santo An-
tônio do Monte. Discussão em ]0 turno

PL 1.152/2000
Do deputado Mauri Torres (PSDB), que autoriza
o Poder Executivo a doar imóvel ao município
de Bela Vista de Minas. Discussão em 1 0 turno

PL 1.197/2000
Do governador do Estado, que dispõe sobre a
reorganização do Conselho de Industrializa-
ção (Coind). Discussão, em 1° turno, do

PL 1.322/2000
Do governador do Estado, que autoriza o Po-
der Executivo a doar imóveis que menciona à
Cia. Mineradora de Minas Gerais (Comig).
Discussão em 1 0 turno

PL 1.485/2001
Do deputado Marcelo Gonçalves, que dá nova
redação ao art. ]0 da Lei n° 13.083, de 30/
12/98, que autoriza o Poder Executivo a doar
ao município de Divinópolis o imóvel que es-
pecifica. Discussão em 1°turno

Reunião Ordinária (14 horas)
RQN 1.926/2001

Do deputado Wanderley Ávila (PPS), so-
licitando ao Presidente do lepha o forne-
cimento da relação dos bens tombados
no Estado, nas cidades banhadas pelo rio
São Francisco.

RQN 1.94812001
Do deputado Sargento Rodrigues (PSB), em
que solicita ao diretor-geral da Imprensa
Oficial informações acerca do montante de
créditos devidos àquela autarquia referen-
tes a serviços gráficos e publicações.

RQN 1.95112001
Do deputado Carlos Pimenta (PSDB), solicitan-
do ao presidente da Ruralminas informações
sobre os convênios celebrados com os muni-
cípios mineiros durante o governo Itamar Fran-
co, com as especificações que menciona.

RQN 2.01812001
Da Comissão de Trrnsporte, solicitando ao
DER/MG a relação de convênios e contratos
assinados pelo referido órgão, inclusive com
prefeituras municipais, a partir de janeiro de
2000, contendo o objeto, o valor e o prazo de
duração dos mesmos.

RQN 2.087/2001
Da Comissão de Educação, em que solicita
informações ao secretário da Educação acer-
ca da situação apresentada por algumas pro-
fessoras da rede estadual de ensino relativa
ao término da adjunção junto a escola muni-
cipal e ao exercício do magistério sem a de-
vida habilitação.

PI. 46/99
Do deputado Adelmo Carneiro Leão (PT), que
cria o Conselho Estadual de Saneamento Básico
e dá outras providências. Votação em 1 0 turno

PI. 451/99
Do deputado Edson Rezende (PSB), que dis-
põe sobre o controle de organismos genetica-
mente modificados no Estado de Minas Ge-
rais. Votação em 1 0 turno

PI. 1.172/2000
Do deputado Sargento Rodrigues (PSB), que
altera a redação do art. 20 da Lei Estadual n°
12.644, de 17/10/97 (eleva de três para cin-
co anos o prazo para reversão de imóvel ao
patrimônio da entidade doadora, caso não se
tenha cumprido o objeto da doação). Votação
em ]'turno

PI. 962/2000
Do deputado Amílcar Martins (PSDB), que de-
clara o pintor Inimá de Paula patrono das ar-
tes plásticas de Minas Gerais. Discussão em
turno único

ORDEM DO DIA
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II 'i	Comissão de Direitos Humanos - visita à Campa-

HOJE1	 nhio de Policiamento da PMMG, no município de
Ribeirão dos Neves, poro ouvir os servidores mili-
tares lotados naquela repartição, a pedido do de-
putado Sargento Rodrigues

9h30
• Comissão de Saúde (Plenarinho II) -debater a cria-

ção da Casa do Coração e o Instituto Cardiovascular
de Minas Gerais, com os convidados: secretario de
Estado da Saúde, Carlos Patrício Freitas; secretário
municipal de Saúde de Belo Horizonte, Evilázio
Teubner Ferreiro; diretor da Santa Casa de Miseri-
córdia de Belo Horizonte, Sou lo Coelho; presidente
da Sociedade Mineira de Cardiologia, Raimundo
Nascimento Neto; presidente da Sociedade Minei-
rode Cirurgia Cardiovascular, Charles Simão

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras
Públicas (Plenarinho IV) - discutir e votar pareceres
de 1° turno sobre osPLs 1.425/2001, do deputa-
do Rogério Correia, que estabelece normas espe-
cíficas para o licenciamento de estação de rádio-
base, microcélulas de telefonia celular móvel e fixa
e equipamentos; e 1.509/2001, do deputado
Márcio Kangussu, que dispõe sobre a manutenção
de estradas que ligam a sede das comarcas às
cidades que compõem as respectivas jurisdições

10 horas
Comissão de Defesa do Consumidor (Associação
Comercial e Industrial de Uberaba - avenida
Leopoldina de Oliveira, 3.433)-audiência pública
no município de Uberaba paro discutira impacto
do racionamento de energia na economia e as
medidas que podem ser adotadas para minorar
seus efeitos negativos sobre as empresas. Convi-
dados: advogado Délio de Jesus Molheiras; prefei-

to e presidente da Câmara Municipal de Uberaba, Marcos
Montes Cordeiro e Elmar Humberto Goularte; presidente
da Associação Comercial e Industrial de Uberaba, Samir
Cecília Filho; presidente da Câmara de Dirigentes Lojis-
tas, Mário Wilmair Silvestre Pereira; vice-presidente do
Fiemg, José Maria Borra; presidente da Amvalle, Mário
José Ferreiro; e a vereadora Marilda Ribeiro Resende
Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho III) - obter
esclarecimentos acerca do não-cumprimento da Lei
13.644, de 13 de julho de 2000, que obriga o Detran a
prestar informações sobre o vencimento da carteira naci-
onal de habilitação. Convidados: secretário de Estado de
Segurança Pública, Márcio Barroso Domingues; e chefe
do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/MG), Otto
Teixeira Filho

10h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho 1)- discu-

tir e votar parecer de 2° turno sobre o PLC 28/2000, da
Procuradoria Geral de Justiça, que altera dispositivos da
Lei Complementar 34/94

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30
• Comissão de Redação (Plenarinho II) - discutir e votar

pareceres sobre proposições em fase de redação final
17 horas
• Comissão de Defesa do Consumidor (Associação Comer-

cial de Uberlândia - avenida Vasconcelos Costa, 1.500)-
audiência público em Uberlândia para discutir o impacto
do racionamento de energia na economia e as medidas
que podem ser adotadas para minorar seus efeitos nega-
tivos para as empresas. Convidados: advogado Délio de
Jesus Molheiras; prefeito e vice-prefeito, Zaire Rezende e
Celson Martins Borges; representantes da Câmara de Di-
rigentes Lojistas, Araken de Carvalho Novoes, e da Asso-
ciação Comercial e Industrial de Uberlândia

7h30 - Repórter Assembléia (reprise)
8h - Horário reservado à Câmara Muni-
cipal de Belo Horizonte
9h - Comissão do Trabalho (reprise) -
Compacto da discussão sobre o projeto
que define os valores do piso salarial no
Estado
10h - Comissão de Constituição e
Justiça (ao vivo) - Discute a Lei que
obriga o Detran a prestar informações
sobre o vencimento da CNH
12h30- Repórter Assembléia (reprise)
13h15- Assembléia Debate (reprise)
- Em debate os destaques da mídia
14h15- Plenário (reprise) - Reunião
Ordinária, com pronunciamentos, discus-
são e votação de proposições
18h - Horário reservado à Câmara
Municipal de Belo Horizonte
1 9h - Assembléia Entrevista (reprise)
- Participação de Nataniel Diniz Noguei- -Essa grade está sujeita a alterações.

ra, secretário executivo da Câmara Estadual de
Agrotóxico
19h30- Repórter Assembléia (ao vivo) -
Noticiário sobre o que acontece na Assembléia
e repercussão dos principais fatos políticos do
Estado
20h15- Comissão de Fiscalização Financei-
ra e Orçamentária (inédito) - Compacto da
reunião que ouviu o secretário de Planejamen-
to, Mauro Santos
22h - Repórter Assembléia (reprise)
22h30 - Visão Parlamentar (reprise) -
Entrevistas com deputados estaduais sobre
assuntos da atual conjuntura
23h - Plenário (reprise) - Reunião Ordinária
da tarde
1 h20 - Repórter Assembléia (reprise)
2h - Encerramento


