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O concurso público anun-
ciado pelo governador Itamar
Franco e o plano de carreira
para os servidores da área de
educação foram os principais
temas tratados pelo secretá-
rio de Estado da Educação,
Murílio Hingel, na Reunião
Especial de ontem, em Plená-
rio. O secretário apresentou
dados relativos às políticas
educacionais do Estado, con-

siderando 2001 o ano da va-
lorização do magistério.

De acordo com Hingel, a
Instituição Mineira de Admi-
nistração Municipal, vence-
dora do processo licitatório,
será a responsável pela reali-
zação do concurso, que con-
templa 53.171 vagas para to-
dos os segmentos da área da
educação. O prazo para as
inscrições será a segunda

quinzena de junho e as pro-
vas serão realizadas na pri-
meira quinzena de julho. A
expectativa da Secretaria é de
que sejam feitas cerca de 700
mil inscrições. O edital do
concurso deverá estar publi-
cado no Diário Oficial e nos
principais jornais do Estado
na próxima semana, no dia 12
de junho.

Leia mais à pág. 12

Secretário anuncia mais de 53 milo
vagas em concurso público

Dia do Meio Ambiente é comemorado
A escassez de água doce no

mundo e a necessidade de
implementar medidas para ga-
rantir esse recurso estratégico
foram aspectos enfatizados
durante a solenidade de come-
moração do Dia Mundial do
Meio Ambiente, no Plenário,
ontem. A primeira parte da
Reunião Ordinária foi trans-
formada em Especial e contou
com a presença de autoridades
e convidados, como o secretá-
rio de Estado do Meio Ambi-
ente, Paulino Cícero. O secre-
tário enfatizou que não se pode
falar em transposição do rio

São Francisco sem discutir,
antes, a sua revitalização. Já o
deputado Fábio Avelar (PPS),
vice-presidente da Comissão
de Meio Ambiente e Recursos
Naturais e autor do requeri-
mento que motivou a home-
nagem, enfatizou que o
Legislativo deve oferecer leis
claras e objetivas na busca do
desenvolvimento sustentável.

O deputado apresentou
diversos números sobre água
e meio ambiente. Em 20 anos,
a população mundial aumen-
tou em 1,8 bilhão, enquanto o
consumo de água dobrou e as

reservas de água doce caíram
um terço. No Brasil e em Mi-
nas Gerais, acrescentou, a si-
tuação não é menos preo-
cupante. Nos últimos dois
anos, choveu um terço do ne-
cessário e, hoje, os reservató-
rios de Furnas estão em 33%
do total. A poluição e o
assoreamento, bem como a
retirada de água para irriga-
ção em volume maior do que
os rios podem fornecer, foram
também pontos abordados
pelo deputado Fábio Avelar
(PPS), ao comentar a situação
ambiental. Leia mais à pág. 13

Exposição da PMMG
O presidente Antônio Júlio (PMDB) participou ontem da abertura da
II Mostra da Polícia Militar, "Do alferes ao saldado", na Galeria de
Arte do Espaço Político-Cultural Gustavo Capanema. A exposição,
composta de peças dos séculos XVII, XVIII e XIX, pertencentes ao
Museu da PM, é uma forma de comemoração dos 226 anos da
corporação. "Á história da Polícia Militar confunde-se com o história
de Minas", afirmou o presidente Antônio Júlio. Participaram
também da solenidade os deputados Gil Pereira (PPB), Sargento
Rodrigues (PSB), Doutor Viana (PMDB), Marcelo Gonçalves (PDT) e
Antônio Andrade (PMDB), que aparecem na foto juntamente com a
tenente-coronel Luciane e o coronel Alvaro Antônio Nicolau,
comandante-gero! da PMMG.



O secretária adjunto Celso Brant e o deputado Dalmo Ribeiro Silva
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Mário dos Reis Guimarães, José Diamantino Neto, Celso Brontdeputodos
Dolmo Ribeiro Silvo, Bené Guedes e Luiz Menezes; Wagner Francisco Alves

Pereira e Osmâne Teixeira de Abreu

realização •i•] 1 -iI'i 4—

Trabalho, da
Previdência e da

Ação Social
(continuação)

1	
COMISSõES

Trabalho, da
Previdência e da
Ação Social

ON
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

MESA DA ASSEMBLÉIA
Deputado Antônio Júlio
Presidente
Deputado Alberto Pinto Coelho
1 2-Vice-P residente
Deputado Ivo José
2v-Vice-Presidente
Deputado Olinto Godinho
32-Vice-Presidente
Deputado Mauri Torres
1 2-Secretário
Deputado Wanderley Ávila
212-Secretário
Deputado Álvaro Antônio
311-Secretário
SECRETARIA
João Franco Filho
Diretor-Geral
Evamar José dos Santos
Diretor-Geral Adjunto
Eduardo Moreira
Secretário-Geral da Mesa

ASSEMBLÉIA informa
Editado pela Diretoria de
Comunicação Institucional
da ALEMG
Diretor: Ramiro Batista de
Abreu; Gerente-Geral de
Imprensa e Relações
Públicas: Lúcio Pérez
(jornalista - RgMTb 3.552/
MG); Coordenação de
Jornalismo: Francisco de
Morais Mendes; Coordenação
de Comunicação Visual:
Joana Nascimento; Edição:
Cristiane Pereira;
Diagramação: Mauro Lúcio de
Paula; Produção: Gerência-
Geral de Imprensa e
Relações Públicas;
Impressão/acabamento:
Gerência-Geral de Apoio
Administrativo.
Se você tem críticas e
sugestões, fale com o
responsável pela Área de
Comunicação Social
(3290-7800);
Se você está com problemas
de recebimento, fale com o
chefe do Setram (3290-7766).
Endereço:
Rua Rodrigues Caldas, 30
CEP: 30190-921
Tel.: 3290-7715
Fax: 3290-7811 - BH/MG

Assembléia na Internet:
http://www.almg.gov.br

A Comissão do Trabalho,
da Previdência e da Ação
Social realizou, ontem, au-
diência pública com diver-
sos convidados para discu-
tir o Projeto de Lei (PL)
1.297/2000, de autoria do
deputado Márcio Kangussu
(PPS), que dispõe sobre a
implantação e os valores do
piso salarial de que trata o
art. 70, V, da Constituição da
República. O deputado
Bené Guedes (PDT), autor
do requerimento que deu
origem à reunião, falou da
importância do projeto e
ressaltou que a proposição
já recebeu parecer favorá-
vel, em 1° turno, na Comis-
são de Constituição e Justi-
ça. O projeto visa instituir o
piso salarial no Estado de
Minas Gerais, de acordo
com a Lei Complementar n°
103, de 14/7/2000, que, na
forma do parágrafo único
do art. 22 da Constituição
Federal, autoriza o Estado a
legislar sobre a matéria.

O projeto define o piso
salarial para diversas cate-
gorias profissionais, exce-
tuados os servidores públi-
cos estaduais e municipais.
Emenda já apresentada ao
projeto na Comissão de
Constituição e Justiça, e in-
cluída no parecer da Comis-
são sobre a matéria , deter-
mina que o disposto no pro-
jeto não se aplica às categori-
as que tenham piso salarial fi-
xado por lei, acordo ou con-
venção coletiva de trabalho.

O secretário adjunto da
Secretaria do Trabalho, Cel-

so Teixeira Brant, enfatizou
a importância do PL 1.297/
2000 e disse que o desempre-
go é o problema mais sério
do País. "O Brasil precisa
criar 1,5 milhão de novos
empregos", disse. Celso
Brant criticou a implanta-
ção do Plano Real e do pro-

O delegado substituto da
Delegacia Regional do Tra-
balho de Minas Gerais, José
Diamantino Neto, elogiou a
iniciativa da Assembléia de
discutir o PL 1.297/2000.
"Nada pode ser resolvido
de forma isolada, portanto
assumimos o compromisso
de estar atentos a essa dis-
cussão", afirmou. Ele defen-
deu os pisos salariais defini-
dos pelo Projeto que, segun-
do ele, é fruto da luta dos tra-
balhadores. Já o superinten-
dente de Administração e Fi-
nanças da secretaria de Es-
tado da Indúsrtia e Comér-
cio, Mário dos Reis Guima-
rães, mostrou dúvidas em
relação à aceitação da pro-

jeto neoliberal do governo
federal. "O Plano Real foi cri-
ado fora das fronteiras do Bra-
sil, portanto fora da nossa re-
alidade", afirmou. Segundo
Brant, o projeto trata de uma
questão fundamental para o
desenvolvimento da economia
de um país, que é o salário.

posta dos empregadores.
O presidente da CGT,

Francisco Alves Pereira, de-
fendeu que, com relação aos
pisos salariais, o projeto ain-
da precisa de algumas
adaptações. Ele sugeriu que
seja realizada outra audiên-
cia pública e que sejam con-
vidadas novamente as insti-
tuições presentes na reunião
para continuar a discussão
do Projeto. Ele disse, tam-
bém, que "o salário mínimo
de hoje obriga a fuga dos tra-
balhadores da economia for-
mal para a informal" e que
essa é uma grande preocupa-
ção. Pereira lembrou ainda
que hoje, no Brasil, são 12
milhões de desempregados.

A Comissão aprovou, ain-
da, os seguintes requerimen-
tos, todos solicitando a reali-
zação de audiências públicas;

• do deputado Dalmo Ri-
beiro Silva (PSD), que pede a
realização de audiência públi-
ca da Comissão para discutir
as anunciadas mudanças da
seleção no campeonato mi-
neiro de futebol e as relações
do trabalho;

• do deputado Pastor
George (PL), que solicita a
realização de audiência públi-
ca para debater o PL 1.460/
2001, de sua autoria, que es-
tabelece medida disciplinar
no processo de automação
nas empresas do sistema pro-
dutivo, financeiro e comerci-
al do Estado de Minas Ge-
rais. Requer, ainda, sejam con-
vidados representantes dos
sindicatos dos Bancário, dos
Metalúrgicos, dos Trabalha-
dores Rodoviários de MG, e
da Federação das Indústrias
de MG (Fiemg), e da Federa-
ção da Câmara dos Dirigen-
tes Lojistas (FCDL/MG);

• do deputado Adelmo
Carneiro Leão (PT), que pede
a realização de audiência pú-
blica com a presença do se-
cretário de Estado da Fazen-
da, José Augusto Trópia Reis;
do representante dos servi-
dores públicos estaduais, Re-
nato Barros; do presidente
do Conselho Estadual do Tra-
balho, Emprego e Geração de
Renda de MG, Rodrigo de
Almeida Pontes; e do Õrgão
de Fiscalização e Gestão do
Pasep, para que demostrem
onde foram aplicados, em
1999 e 2000, os recursos reco-
lhidos de encargos da folha
de pagamento dos servido-
res do Estado de MG, na for-
ma da Lei 13.270/99;

• da deputada Elbe
Brandão (PSDB), que requer

seja realizada audiência públi-
ca da Comissão destinada a
apurar as denúncias de abuso
de poder por parte da atual
administração municipal de
Espinosa, que, conforme de-
núncia, vem anulando concur-
sos e outros atos administra-
tivos, colocando em risco o

Outro requerimento apro-
vado foi do deputado Dinis
Pinheiro (PSD), que solicita
reunião conjunta com a Co-
missão de Transporte, Comu-
nicação e Obras Públicas, para
ouvir os convidados que men-
ciona, com a finalidade de
discutir o não cumprimento
da Lei 10.419 de 1991, que
concede passe livre dos defi-
cientes físicos, mentais e vi-
suais e às pessoas com idade
superior a 65 anos, no trans-
porte coletivo intermunicipal.

O deputado Dalmo Ri-
beiro Silva (PSD) pediu pra-
zo para emitir parecer so-
bre o Projeto de Lei 1.478/
2001, de autoria do depu-
tado Ambrósio Pinto (PTB),

trabalho e a estabilidade dos
servidores públicos do muni-
cípio. Os convidados são o
prefeito municipal, o promo-
tor de justiça municipal, o pre-
sidente da Câmara Municipal
e o representante do sindica-
to dos servidores públicos
municipais de Espinosa.

que cria o índice mineiro de
responsabilidade social. O
relator do PL, que tramita em
1° turno, é o deputado Bené
Guedes (PDT).

A Comissão aprovou, ain-
da, 11 projetos de lei e três
requerimentos que dispen-
sam a apreciação do Plenário
da Assembléia.

Presenças

Participaram da
reunião os deputados
Dalmo Ribeiro Silva
(PSD), presidente;
Bené Guedes (PDT),
vice-presidente e Luiz
Menezes (PPS).

Comissão discute projeto que
	Requerimentos pedem

define piso salarial	
Alair Vieira
	 de audiências públicas

1

Projeto é elogiado

Alair Vieira

Reunião conjunta
sobre passe livre
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1
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Emenda estende direitos
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COMISSõES PEC
Comissão Especial	adnii.PEC 39/2000

inciusao, como benefi-
ciados pela PEC 39/2000, dos
servidores detentores de fun-
ção pública admitidos no Es-
tado entre 5/10/88 e 1°/8/90,
é uma das principais altera-
ções apresentadas pelo depu-
tado Mauro Lobo (PSDB),
relator da matéria, que adap-
ta o texto da Constituição do
Estado às disposições da
Constituição Federal, modifi-
cada, por sua vez, pela Emen-
da n° 19/98. O parecer do
relator foi aprovado na reu-
nião de ontem, na Comissão
Especial. A alteração faz com
que os servidores admitidos
no período citado tenham as-
segurados os direitos, vanta-
gens e concessões inerentes
ao exercício de cargo efetivo,
excluída a estabilidade. O
parecer aprovado é favorável
à Proposta na forma do ven-
cido no l o turno, com as
emendas n°s 1, 2 e 3, apresen-
tadas pelo relator.

Depois de quase duas ho-
ras de negociação com os ser-
vidores públicos e com o se-
cretário da Casa Civil,
Henrique Hargreaves, que
esteve na Assembléia Legis-
lativa para, entre outros as-
suntos, discutir o parecer da
PEC 39/2000, o deputado
Mauro Lobo (PSDB) leu o
parecer. A emenda n° 1 adap-
ta as disposições de função
de confiança e cargos em co-
missão ao disposto no inciso
V do artigo 37 da Constitui-
ção Federal. Na nova redação
do artigo 23 da Constituição
Estadual, as funções de con-
fiança, exercidas exclusiva-
mente por servidores ocu-
pantes de cargo efetivo, e os
cargos em comissão, a serem
preenchidos por servidores
de carreira nos casos, condi-
ções e percentuais mínimos
previstos em lei, serão desti-
nados apenas às atribuições
de direção, chefia e asses-
soramento.

A emenda n° 2 é a que es-
tende os direitos, vantagens e
as concessões inerentes ao exer-
cício de cargo efetivo aos de-
tentores de função pública
admitidos até a data da promul-
gação da Constituição da Repú-
blica de 1988 e no período com-
preendido entre 5 de outubro
de 1988 e 1° de agosto de 1990,
data da instituição do Regime
Jurídico único no Estado e tam-
bém aos servidores readmiti-
dos no serviço público, por força
de lei, no final de 1992. A dis-
pensa de detentor de função
pública será posteriormente re-

O deputado Mauro Lobo
(PSDB), falando aos partici-
pantes da reunião sobre uma
conversa que teve com os jor-
nalistas, reafirmou que não
teme uma reação negativa da
sociedade com a aprovação
da PEC 39/2001, que deverá
ser incluída na Ordem do Dia
do Plenário de hoje, confor-
me avaliação do relator . "O
fato de estarmos benefician-
do um segmento da socieda-

O presidente da Comis-
são, deputado Bené Guedes
(PDT) elogiou o parecer do
relator, aprovado pela Co-
missão, afirmando que o tra-
balho da Comissão entrará
para a história do Legislativo
mineiro pela justiça que fez
aos servidores detentores da
função pública. Também os
deputados Dalmo Ribeiro Sil-
va (PSD) e Cristiano Canêdo
(PTB) destacaram o trabalho

gulamentada, por meio de Lei
Complementar.

A emenda n° 3 autoriza o
Poder Executivo a promover,
no exercício de 2001, a
compatibilização das remune-
rações de que tratam as Leis
Delegadas n° 42 de 7 de junho
de 2000; n° 45 de 26 de julho
de 2000 com a Lei Delegada n°
43 de 7 de julho de 2000, possi-
bilitando ao Executivo, desta
forma, rever a remuneração
dos policiais civis, excluídos da
última negociação salarial do
governo com os policiais mili-
tares.

de não constitui, nesse caso,
um ato de privilégio, mas de
justiça. São 18 mil servidores
e, com a emenda que apresen-
tei, mais 400 pessoas, que há
10,20 anos ou mais trabalham
arduamente para bom de-
sempenho do poder público,
e não têm nenhum direito as-
segurado. Agora, o que faze-
mos, é garantir a eles os di-
reitos de todos os trabalha-
dores", disse o relator.

de relator e a persistência
dos servidores de função
pública que, nesses anos to-
dos e, principalmente, nos
últimos meses, mantiveram-
se mobilizados lutando por
seus direitos. O presidente
da Assembléia, deputado
Antônio Júlio (PMDB), autor
da PEC 39/2001, também
acompanhou a votação do
parecer na reunião da Co-
missão.

A necessidade de se
reformular o Tribunal de
Contas do Estado, tornando-
o um órgão mais ágil e eficaz
na fiscalização das contas das
administrações públicas, foi
enfatizada pelos deputados
da Comissão de Constituição
e Justiça na reunião de ontem,
durante a discussão, em 1°
turno, do PL 1.527/2001, do
deputado Antônio Júlio
(PMDB), que dispõe sobre o
arquivamento dos autos de
processos pelo TCE. O relator
da matéria, deputado Sávio
Souza Cruz (PSB), apresentou
parecer pela inconstitucio-
nalidade, ilegalidade e
antijuridicidade do projeto,
mas o parecer não chegou a
ser votado porque o deputa-
do Eduardo Hermeto (PFL)
solicitou vista do parecer.

O projeto prevê que o Tri-
bunal de Contas arquivará os
autos dos processos anterio-
res a 1997 e não analisados
até dezembro de 2001, com
exceção dos atos de aposen-
tadoria; e que o desarqui-
vamento poderá acontecer a
pedido de qualquer cidadão,
associação ou Câmara de Ve-
readores, no período de até
seis meses contados do ar-
quivamento. Após esse pra-
zo, o TCE ficará autorizado
a destruir os autos dos pro-
cessos arquivados, infor-
mando os Legislativos mu-
nicipais da decisão. Na jus-
tificativa do projeto, o de-
putado Antônio Júlio argu-
menta que sua proposta é
agilizar os trabalhos do Tri-
bunal, uma vez que o gran-
de número de processos an-
teriores a 1997 pendentes de
análise dificulta e emperra
os trabalhos do órgão.

Em seu parecer, o depu-
tado Sávio Souza Cruz consi-
derou a proposição "um aten-

tado à moralidade pública" e
disse que ela contraria prin-
cípios éticos, gera a impuni-
dade e fere o princípio da
igualdade, uma vez que os
agentes públicos cujas contas
fossem arquivadas teriam tra-
tamento diferenciado e privi-
legiado em relação àqueles
cujas contas foram analisadas.
O relator condenou, sobretu-
do, a possibilidade de des-
truição dos autos dos proces-
sos arquivados, afirmando

Presente à reunião da
Comissão de Constituição
Justiça, o autor do projeto
e presidente da Assem-
bléia, deputado Antônio
Júlio, classificou a iniciativa
de apresentar o projeto
como um "ato de coragem"
e questionou o significado
da palavra "moralidade"
empregada pelo relator em
seu parecer. "Sei que o pro-
jeto é polêmico, mas temos
que dar ao Tribunal de Con-
tas instrumentos para que
possamos cobrar dele daqui
para a frente", declarou.
Segundo o presidente da
Assembléia, há, no TCE,
mais de 53 mil processos na
situação prevista no proje-
to, inclusive processos refe-
rentes a contas de mais de
20 anos atrás. Antônio Jú-
lio defendeu, também, a ne-
cessidade de se "repensar"
o Tribunal de Contas, ava-
liando que o órgão "custa
muito dinheiro" mas seu
funcionamento deixa a de-
sejar. Ele lembrou, ainda,
caso em que o TCE enviou
para o Ministério Público
processo contra agente pú-

que isso seria destruir provas	Deputados Antônio Júlio,
da materialidade de delitos e	presidente do Assembléia e

autor do PL 1.527/2001;crimes não prescritos.	 Eduardo Herrneto, Sóvio
Souza Cruz (relator do

matéria), Márcia Kangussu

blico que já havia morrido
há oito anos.

O deputado Ermano Ba-
tista (PSDB) disse que a de-
cisão sobre o arquivamen-
to das contas "é mais polí-
tica que jurídica", e ressal-
tou que o projeto não pode
"premiar a omissão e ocio-
sidade do TCE". Ele obser-
vou que o Tribunal não tem
poder para julgar as contas
dos Executivos, restringin-
do-se a emitir parecer que
poderá ser acatado, ou não,
pelos Legislativos, a quem
cabe o julgamento. Ermano
Batista destacou, no entan-
to, que no caso de empre-
sas públicas e autarquias, o
julgamento cabe ao TCE, e
que a discussão sobre o pro-
jeto deve levar em conta o
risco de se anistiarem tam-
bém essas instituições. O
deputado afirmou, ainda,
que o TCE não é um órgão
auxiliar do Legislativo, mas,
sim, um órgão independen-
te, que tem o dever de au-
xiliar a Assembléia Legisla-
tiva e as Câmaras Munici-
pais na análise das contas
dos Executivos.

39 beneficiará servidores
	PL 1.527/2001 recebe parecer

tidos até agosto de 1990
	pela inconstitucionalidade	

Marcelo Metzker 

Constituição e Justiça

Presenças

Participaram da
reunião os

deputados Bené
Guedes (PDT),

Cristiano Canêdo
(PTB), Mauro Lobo

(PSDB), Dolmo
Ribeiro Silva (PSD) e

o presidente da
Assembléia,
Antônio Júlio

(PMDB).

Relator defende proposta

Trabalho é elogiado

Para presidente, projeto é corajoso



Constituição e Justiça
(continuação)

Em primeiro plano, o deputado Geraldo Rezende, presidente da Comissão; e o
deputado Agostinho Silveira
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Para o deputado Agosti-
nho Silveira (PL), o autor foi
corajoso ao apresentar o pro-
jeto e o Tribunal de Contas
"tem que ser revisto". Ele
apontou, como possibilidade
de mudança, a criação de câ-
maras especiais para julga-
rem as contas municipais.
"Existe muita malandragem
visando prejudicar as pesso-
as honestas; é preciso haver
meios legais para proteger
quem é honesto", frisou, elo-
giando o projeto. O deputa-
do Dilzon Melo (PTB) tam-
bém concordou com a neces-
sidade de se "reformular" o
Tribunal de Contas e parabe-
nizou o deputado Antônio
Júlio pela iniciativa do pro-

jeto. "É hora de tomar uma
posição em definitivo, quem
sabe, até concluir pela
dispensabilidade do Tribu-
nal", disse. Ele defendeu a
apresentação de emendas ao
PL 1.527/2001, "para que o
TCE não seja premiado".

Na seqüência dos deba-
tes, Sávio Souza Cruz tam-
bém ressaltou a conveniên-
cia de se "reformular" o
TCE, mas observou que
"reformular não é anular" e
reiterou suas críticas ao pro-
jeto, que considerou "incon-
veniente ao interesse públi-
co". Márcio Kangussu (PPS)
também falou sobre a impor-
tância de se discutir o funci-
onamento do TCE, mas dis-

cordou do relator, que teria
insinuado que o pedido de
vista poderia ter sido "uma
manobra em favor do pro-
jeto".

Encerrando a discussão
do parecer, o presidente da
Comissão, deputado Geral-
do Rezende (PMDB), mani-
festou sua concordância com
o relator e afirmou que o pro-
jeto não diminui o custo do
Tribunal de Contas, e que a
culpa do mau funcionamen-
to do órgão "é da Assem-
bléia Legislativa, que deixou
o TCE ficar como está". Para
ele, apesar de o projeto ser
"ruim e danoso", poderá ser
melhorado com a apresenta-
ção de emendas.

Outro projeto analisado
ontem, pela Comissão de
Constituição e Justiça, foi o
PL 1.439/2001, do governa-
dor, que dispõe sobre o Có-
digo de Ética e Disciplina dos
Militares do Estado de Minas
Gerais. O projeto, com 102
artigos, distribuídos em nove
títulos e 25 capítulos, tem por
finalidade definir, especificar
e classificar as transgressões
disciplinares e estabelecer
normas relativas a sanções
disciplinares, conceitos, re-
cursos, recompensas, Conse-
lho de Disciplina e Conselho
de Ética Militar, aplicando-se
aos militares da ativa e, nos
casos expressamente menci-

onados, também aos inativos,
ficando de fora os coronéis
juízes do Tribunal de Justiça
Militar, regidos por legislação
especifica. Durante a reunião,
o relator, deputado Agostinho

Silveira (PL), apresentou pa-
recer favorável ao projeto com
as emendas de números 1 a 28.
O parecer não foi votado por-
que o deputado Dilzon Meio
(PTB) pediu vista.

Deputados defendem mudanças no TCE
	Código de ética dos militares 

Marcelo Metzker

Abastecimento de água
Emendas apresentadas

-

a

Também foi analisado pa-
recer sobre o PL 1.488/2001,
do deputado Ivair Nogueira
(PMDB), que garante priori-
dade de abastecimento de
água aos municípios cujos ter-
ritórios tenham área inunda-
da para fins de implantação
de reservatório para trata-
mento de água pela Copasa.
O projeto recebeu parecer fa-

O relator do PL 1.498/
2001, deputado Geraldo Re-
zende (PMDB), opinou pela
aprovação do projeto na for-
ma de substitutivo que apre-
sentou, mas o parecer não foi
votado porque o deputado
Ermano Batista (PSDB) soli-
citou vista. O projeto, do go-
vernador, autoriza o Estado
a destinar recursos proveni-
entes de dividendos e/ou ju-
ros sobre o capital próprio
recebidos pela Cemig para a

vorável na forma do
substitutivo n° 1 apresentado
pelo relator, deputado Erma-
no Batista (PSDB). O substitu-
tivo busca atender os objeti-
vos do projeto mediante al-
teração de lei já existente, a
Lei 13.199/99.

O Projeto de Resolução
(PRE) 1.538/2001, da Comis-
são de Política Agropecuária

implantação da Usina Hidre-
létrica de Irapé. Originalmen-
te, o projeto destina recursos,
a fundo perdido, no total de
R$ 80 milhões, a serem
aportados em parcelas anuais
de R$ 20 milhões a partir do
exercício de 2002; além de
autorizar a constituição de
sociedade com a iniciativa
privada, mediante licitação,
para implantação e exploração
da usina de Irapé. O relator
optou por apresentar o

e Agroindustrial, também re-
cebeu parecer favorável, em
1° turno. O projeto aprova as
alienações das terras
devolutas que especifica, no
total de 23 processos e 3,8
milhões de hectares. O
relator foi o deputado Agos-
tinho Silveira (PL), que opi-
nou favoravelmente ao pro-
jeto na forma proposta.

substitutivo para adequar a
matéria à legislação. Entre ou-
tros pontos, o substitutivo au-
menta o montante dos recur-
sos para R$ 90 milhões, em vista
de estimativas atualizadas de
custo, a serem destinados em
parcelas anuais de até R$ 22,5
milhões. O substitutivo prevê
também que, ao invés de re-
cursos a fundo perdido, a
destinação se fará mediante a
subscrição de debêntures res-
gatáveis em 25 anos.

A emenda 1 altera o inciso
XII do artigo 8°, que trata da
assistência do militar à famí-
lia; a emenda 2 altera a alínea
"c" do inciso XVI do artigo
8°; a emenda 3 altera a reda-
ção do parágrafo único do
artigo 8°; a emenda 4 acres-
centa o parágrafo único ao
artigo 12, referindo-se ao al-
coolismo como uma doença e
não como desvio de condu-
ta; a emenda 5 altera a reda-
ção do inciso IX do artigo 12;
a emenda 6, no capítulo que
trata de transgressões, ade-
qua o texto do projeto à Cons-
tituição da República, supri-
mindo o inciso II do artigo
18. A emenda 7 suprime a alí-
nea "c" do inciso V do artigo
20, excluindo a premeditação
do rol de circunstâncias agra-
vantes das transgressões; a
emenda 8 altera a redação do
inciso 1 do artigo 53, aumen-
tando a competência do go-
vernador para concessão de
recompensa; a emenda 9

acrescenta o parágrafo 2° ao
artigo 59, e visa coibir a pro-
telação da autoridade de en-
caminhar queixa à autorida-
de superior; a emenda 10 ex-
clui o inciso III do parágrafo
2° do artigo 67; a emenda 11
suprime o parágrafo 3° do
artigo 69, que trata das peças
do Conselho de Disciplina; a
emenda 12 altera a redação
do inciso VII do artigo 71, que
fala das diligências providen-
ciadas pelo Conselho de Dis-
ciplina. As emendas 13 e 14
tratam da adequação do tex-
to do projeto, alterando a re-
dação do artigo 73 e de seu
parágrafo 1°. A emenda 15
modifica a redação do pará-
grafo 1° do artigo 75; a emen-
da 16 visa evitar que policiais
em julgamento continuem
exercendo suas funções, alte-
rando o parágrafo 2° do arti-
go 75; a emenda 17 amplia a
autonomia do Conselho de
Disciplina, suprimindo ex-
pressão do artigo 77; a emen-

da 18 limita o poder do co-
mandante-geral na alteração
de decisões da autoridade
julgadora, alterando a reda-
ção do artigo 78; a emenda 19
substitui, no artigo 95, que
trata dos militares da reser-
va, a numeração do inciso
XVII por VII; a emenda 20
substitui expressão dos arti-
gos 35, 64, 65 e 74, visando
preservar a isonomia e evitar
que os praças tenham trata-
mento diferenciado do dos
oficiais. As emendas 21 e 22
adequam o projeto a súmula
do STF; as emendas 23 e 24
adequam o texto do projeto
substituindo expressão do
"caput"do artigo 72 e do pa-
rágrafo 1° do mesmo artigo.
Finalmente, a emenda 25 in-
clui no artigo 99 o inciso IV,
que trata da substituição do
caderno de registro por siste-
ma de pontuação; e as emen-
das 26, 27 e 28 visam altera-
ção de terminologia em diver-
sos dispositivos do projeto.

Usina de Irapé
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Constituição e Justiça
(continuação)

Pareceres de inconstitucionalidade
Outros dois projetos tam- cabe a uma comissão estadu-

bém receberam pareceres pela al fiscalizar serviços em que
inconstitucionalidade, mas os o poder concedente é a
pareceres não chegaram a ser União. O parecer não foi vo-
votados em função de depu- tado porque o deputado
tados terem solicitado vista. Eduardo Hermeto (PFL) pe-
O PL 1.492/2001, da deputa- diu vista.
da Maria Olívia (PSDB), que Requerimento - Na reunião,
concede descontos na aquisi- foram aprovados, ainda, pa-
ção de medicamentos nas far- receres de turno único favo-
mácias instaladas no Estado, ráveis a quatro projetos que
foi relatado pelo deputado tratam de declaração de uti-
Sávio Souza Cruz (PSB). O lidade pública e que dispen-
deputado Ermano Batista sam apreciação do Plenário.
(PSDB), mesmo argumentan- Também foi aprovado reque-
do que concordava com o rimento do deputado Dilzon
parecer, pediu vista. Sávio Melo (PTB), relator do PL
Souza Cruz também foi o 1.513/2001, pedindo que seja
relator do PL 1.520/2001, da enviado oficio à Secretaria de
bancada do PT, que cria a Estado da Saúde para que seja
Comissão Estadual de Trans- incluída na relação de medi-
portes sobre Trilhos, e opinou camentos solicitada a relação
pela inconstitucionalidade do dos medicamentos necessári-
projeto, alegando que não os ao tratamento da diabetes.

1
Compareceram à reunião os deputados Geraldo Rezende
(PMDB), presidente das Comissão; Agostinho Silveira (PLL
Dilzon Meio (PTB), Eduardo Hermeto (PFL), Ermono Batista
(PSDB), Márcio Kangussu (PPS) e Sávio Souza Cruz (PSB),
membros efetivos da Comissão, e o presidente da
Assembléia, deputado Antônio Júlio (PMDB).

•	Estado tem superávit no
quadrimestre de 2001

OF

/

Flávio Rian:, Paulo Araújo, Maria do Conçeiçao Barros Resende, secretario Mouro
Santos Ferreiro, deputados Mouro Loba, Dalmo Ribeiro Silvo e Doutor Viona

Assuntos Municipais
e Regionalizcição

Foram aprovados parece-
res pela inconstituciona-
lidade, ilegalidade e antiju-
ridicidade sobre três proje-
tos. O PI- 1.494/2001, do de-
putado Gil Pereira (PPB),
que tramita em turno único e
institui o Dia do Mototaxista,
foi relatado pelo deputado
Agostinho Silveira (PL). O PL
1.513/2001, do deputado
Alencar da Silveira Júnior
(PDT), que dispõe sobre o
fornecimento gratuito de
medicamentos e insumos des-
tinados ao tratamento e con-
trole de diabetes, teve como
relator o deputado Dilzon
Melo (PTB). Já o PL 1.533/
2001, do deputado José Braga
(PMDB), que torna obrigató-
ria a inclusão das disciplinas
de Filosofia e Sociologia na
grade curricular do ensino
médio das escolas públicas
estaduais, relatado pelo de-
putado Sávio Souza Cruz
(PSB), recebeu parecer pela
antijuridicidade. O relator
entendeu que o assunto já é
objeto de norma estadual aná-
loga.

A Comissão de Assuntos
Municipais e Regionalização,
aprovou, ontem, requerimen-
to do deputado Dimas
Rodrigues (PMDB) que soli-
cita seja formulado convite ao
secretário de Estado da Agri-
cultura, Raul Belém; ao pre-
sidente da Ruralminas, Caio
Brandão; ao secretário de
Estado do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentá-
vel, Paulino Cícero, e ao pre-
sidente da Associação da
Microrregião do Médio
Jequitinhonha (Ameje), Ed-

son Figueiró, para participa-
rem de reunião conjunta da
Comissão com a de Meio
Ambiente, com o propósito
de discutir a cultura do
eucalipto na região do Vale

do Jequitinhonha e Norte de
Minas.

A Comissão aprovou, ain-
da, três requerimentos que
dispensam apreciação do Ple-
nário da Assembléia.

Minas Gerais apresentou,
no primeiro quadrimestre
deste ano, um superávit pri-
mário de R$ 992,9 milhões,
um resultado favorável para
o período e que mantém o
Estado na direção correta
para o cumprimento das me-
tas exigidas pela Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (LRF).
Mas o secretário de Estado do
Planejamento e Coordenação
Geral, Mauro Santos Ferreira,
que esteve na Assembléia,
ontem, apresentando à Co-
missão de Fiscalização Finan-
ceira e Orçamentária o de-
monstrativo do cumprimen-
to das metas fiscais do Esta-
do, nos primeiros quatro me-
ses de 2001, advertiu que não
há razões para o Estado co-
memorar.

"A realidade orçamentá-
ria é muito diferente da nos-
sa realidade financeira", pon-
derou o secretário, citando
como exemplo as dificulda-
des de investimento que o
Estado enfrenta para garan-
tir o cumprimento da Lei. Ele
observou que mesmo antes da
LRF, com as mudanças na ges-
tão das contas públicas, o Es-
tado já tinha problemas para
viabilizar novos projetos de
investimento. "Não temos
mais bancos onde buscar fi-
nanciamento, não podemos
lançar títulos do Tesouro Es-
tadual, não podemos rolar
parcelas da dívida pública, não
podemos antecipar receitas,
enfim, não temos mais nenhu-
ma fonte de recursos e, se a
situação era grave, ficou ain-
da pior", afirmou o secretário.

Mauro Santos criticou
também a Lei de Responsa-
bilidade Fiscal por ela estar
mais focada nas metas fiscais
do que em metas qualitativas.
"Poderíamos estar discutindo
agora os resultados obtidos

com a implementação de po-
líticas públicas voltadas para
as áreas sociais e, não, os re-
sultados do ajuste fiscal do
Estado", argumentou ele. O
secretário advertiu ainda que
o próximo quadrimestre po-
derá apresentar novas difi-
culdades, resultantes da cri-

O secretário adjunto da
Fazenda, Flávio Riani, rea-
firmou a preocupação do
secretário do Planejamento,
citando dados da execução
orçamentária que, para
ele, ilustram um quadro
pouco promissor para mu-
danças. Segundo Riani,
hoje o Estado gasta 75% da
sua receita com o pagamen-
to de pessoal. Outros 15 a
17% são para o pagamento
da dívida, e 6% vão para o
custeio, totalizando 98% do
total da arrecadação do
Estado.

"Se formos considerar
ainda os recursos vincula-
dos, como os da Fapemig,
Uemg e Saúde, o nosso or-
çamento já está estourado"
- prosseguiu ele, chaman-
do atenção, principalmen-

se energética. "Não temos
ainda a dimensão do impac-
to dessa crise sobre as ativi-
dades econômicas do Estado
e qualquer avaliação seria um
exercício de futurologia, mas
que teremos uma repercussão
negativa, não há dúvidas" -
disse ele.

te, para a questão da dívi-
da pública. Em 2000, o Es-
tado desembolsou R$ 1,7
bilhão para o pagamento de
encargos da dívida, o que
corresponde a três anos de
custeio da máquina pública,
ou três folhas de pagamen-
to do Estado. No primeiro
quadrimestre deste ano, já
foram desembolsados, para
o pagamento da dívida, R$
429,3 milhões.

Segundo os dados apre-
sentados pela Secretaria de
Estado do Planejamento e
Coordenação Geral, a recei-
ta fiscal do Estado no pri-
meiro quadrimestre de
2001, foi de R$ 5,1 bilhões e
a despesa fiscal ficou em R$
4,6 bilhões, resultando no
superávit primário de R$
992,9 milhões.

primeiro
Fiscalização

Alair Vieira	 Financeira e
Orçamentária

Presenças

Participaram da reunião os deputados Dimas
Rodrigues (PMDB), presidente; Ailton Vilela (PSDB),	,	•
vice-presidente, e Pinduca Ferreira (PPB).

Cultura do eucalipto será tema
de debate em Comissão

Quadro pouco promissor
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Governo vai criar previdência para servidores públicos
O deputado Adelmo Car- odo de 2000, de 17%". Mas o

neiro Leão (PT), mesmo re- secretário reconheceu que a
conhecendo o empenho do área da fiscalização precisa de
secretário do Planejamento e novos investimentos em mo-
Coordenação Geral de fazer dernização para ampliar a
uma administração compro-

Ei

_N 1 -i--I') 4 -
Fiscalização
Financeira e
Orçamentária
(continuação)

metida com resultados soci-
ais, criticou a morosidade do
governo estadual de solucio-
nar a situação previdenciária
dos servidores públicos e a
retenção de recursos para a
área da Saúde. Questionou
também a falta de iniciativa
do governo para conter a so-
negação fiscal. "Só o setor de
combustíveis está sonegando
alguma coisa perto de R$ 240
milhões, conforme denúncias
que recebemos. O que está
sendo feito para se evitar essa
situação?" - indagou ele.

O secretário Mauro Santos
anunciou que a Secretaria de
Estado da Administração e
Recursos Humanos deverá
encaminhar nos próximos
dias ao governador do Esta-
do a minuta de um antepro-
jeto criando um sistema de
previdência dos servidores
públicos do Estado que deve-
rá ser, posteriormente am-
plamente debatido e aperfei-
çoado. "O anteprojeto garan-
te os direitos dos atuais ser-
vidores e estabelece regras
justas para aqueles que virão
e é um modelo de previdên-
cia pública. Não estamos
transferindo nada para a ini-
ciativa privada" - resumiu
ele.

('mm relação à sonegação
fiscal,o secretário adjunto da
Fazenda, Flávio Riani, afir-
mou que o governo está em-
penhado em combater essas
ações, concentrando a fiscali-
zação, nos últimos dias, na
área de combustíveis. "O re-
sultado dessa política - disse
ele - é que tivemos um cres-
cimento real da receita no
primeiro quadrimestre de
2001, em relação a igual perí-

O deputado Dalmo Ri-
beiro Silva (PSD) questio-
nou o esvaziamento do par-
que industrial de Minas,
com a saída de várias em-
presas para Estados que es-
tão oferecendo incentivos
fiscais mais vantajosos, com
reflexos no mercado de tra-
balho. O secretário Mauro
Santos defendeu a política
do governo de não aderir a
uma guerra fiscal. "O gover-
no tem de evitar essa polí-
tica, caso contrário, num
futuro muito próximo s não
teremos mais nenhuma re-
ceita fiscal. Por outro lado,
o incentivo fiscal não é ne-
cessariamente a grande van-
tagem que o Estado pode
oferecer a uma empresa. Se
fosse assim, a Área Mineira
da Sudene seria um grande
parque industrial, pois era
uma das mais incentivadas
do Estado. Temos de con-
siderar outros fatores, mais
competitivos, como a pró-
pria vocação de uma re-
gião" - ponderou ele.

abrangência de suas ações,
hoje contidas pela carência de
pessoal. O Estado tem hoje 6
mil fiscais, mas 4 mil 500 são
servidores inativos.

O presidente da Comis-
são de Fiscalização Financei-
ra e Orçamentária, deputa-
do Mauro Lobo (PSDB) re-
conheceu as dificuldades
que o Estado enfrenta hoje
para administrar os seus
recursos e manifestou sua
preocupação com relação
aos próximos meses, quan-
do o Estado terá de absor-
ver o impacto da crise
energética. Mas ele elogiou
a participação dos represen-
tantes das secretarias do
Planejamento e Coordena-
ção Geral e da Fazenda,
marcando o início de um
trabalho que "deverá ser
muito proveitoso para o
Estado. E a posição da As-
sembléia Legislativa e des-
ta Comissão - afirmou o
deputado Mauro Lobo - é
a de atuar como facilita-
doras das soluções para os
problemas que estamos en-
frentando. Teremos uma
postura positiva na busca
de caminhos alternativos
para o Estado".

A CPI da Saúde ouviu,
ontem, a superintendente de
Planejamento e Coordenação
da Secretaria de Estado da
Saúde, Maria Auxiliadora
Salles Gonçalves, e a ex-coor-
denadora do Reforsus na Se-
cretaria de Estado da Saúde,
Maria das Graças Fialho, que
prestaram esclarecimentos
sobre as atividades da Secre-
taria de Saúde junto ao Mi-
nistério da Saúde e ao Esta-
do frente a seleção de proje-
tos e execução dos mesmos
pelo Reforsus em Minas.

Maria das Graças Fialho,
que ficou no cargo por seis
meses, de fevereiro a julho de
1999, disse que 80% dos pro-
jetos apresentados à Secreta-
ria foram aprovados e
garantiu que, no período em
que trabalhou no Reforsus,
foram seguidos os critérios
para aprovação dos projetos.
Foram liberados para o go-
verno de Minas Gerais, pelo
governo federal, R$36,9 mi-
lhões, em edital de novembro
de 1999, segundo Maria
Auxiliadora Salies. Ela afir-
mou ainda que, nesse mesmo
ano, 14 projetos foram apro-
vados, sendo que 10 eram
projetos complementares.
No início de 2000 foram
aprovados mais 11 projetos,
no valor de R$6 milhões, que
não passaram pela Secreta-
ria. "Não obtivemos conhe-
cimento desses projetos. Eles
não passaram por nós", afir-
mou ela.

Atualmente, segundo da-
dos apresentados pela supe-
rintendente, o Reforsus em
Minas Gerais conta com 221
projetos aprovados, que so-
mam R$ 88,8 milhões. Desse
montante, já foram gastos R$8
milhões em 80 projetos, que
estão totalmente concluídos.

Rodrigo Dias

\
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As depoentes de ontem, no CPI da Saúde: Maria Auxiliadora SaIIes Gonçalves

e Maria das Graças Fia/ho

Recursos para hospitais
Indagada sobre a situa- é quem fez as medições e é

ção do Hospital Antônio o responsável pelo HPS de
Dias, em Patos de Minas e Venda Nova", disse.
sobre o Hospital de Pron-	De acordo com os depu-
to-Socorro de Venda Nova, tados que compuseram a
Maria Auxiliadora explicou mesa, houve uma certa pul-
que para o Hospital de Pa- verização de recursos em
tos de Minas os recursos são um dado momento e agora
de ordem de R$2 milhões e muitas obras estão maca-
estão em processo de de- badas por falta de recursos.
sembolso pelo Ministério da O deputado Adelmo Car-
Saúde. Os recursos cobrirão neiro Leão (PT) disse que é
obra, equipamentos e mo- necessário que haja uma
dernização. As obras no análise dessas pulveriza-
HPS de Venda Nova, ainda ções e um esforço maior
em fase de conclusão, se- para que obras importantes
gundo Maria Auxiliadora, e inacabadas sejam concluí-
são a obra mais cara do das. A questão da fiscaliza-
Reforsus, até o momento, ção das obras também foi
envolvendo recursos num abordada pelos parlamenta-
total de R$ 21 milhões.	res. "É um risco usar di-

Maria Auxiliadora afir- nheiro público sem uma fis-
mou, ainda, que a prestação calização", afirmou Adelmo
de contas por parte dos Carneiro Leão.
municípios é feita ao O deputado Hely
Reforsus e, não, à Secreta- Tarqüínio (PSDB) afirmou
ria de Estado da Saúde e que assim como o Estado, a
que o Deop é ao mesmo saúde está desestruturada.
tempo gerente e coordena- Segundo ele, a Alemg de-
dor de algumas obras, como veria tomar conhecimento
a de Venda Nova. "O Deop dos projetos.

1
	 CPI da Saúde investiga	COMISSÕES

atividades do Reforsus	 CPI da Saúde

Incentivo fiscal para empresas

Presenças
Participaram da reunião os deputados Mauro
Lobo (PSDB), presidente da Comissão, Adelmo
Carneiro Leão (PT}, Dilzon Meio (PTB), Doutor
Viana (PMDB). Dalmo Ribeiro Silva (PSD), Carlos
Pimenta (PSDB), Ivair Nogueira (PMDB) e
Sebastião Navarro (PFL).



Deputados Wanderley Ávila e Fábio Avelar entregam placa comemorativa à
Marília Buchardet, da Copasa
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Secretário adjunto Agomenon José Siqueira, secretário

Murílio Hingel, deputados Doutor Viana e Rogério Correio,
e o corrdfenador do Sind-UTE, Antônio Carlos Hilário
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Requerimentos aprovados devem agirCOMISSõES

CPI da Saúde
(continuação)

Deputados Edson Rezende,
Hely Tarqümnio, Alberto
Bejani e Adelmo Carneiro
Leão, acompanharam os
depoimentos à CPI

A Comissão aprovou qua-
tro requerimentos, três do de-
putado Edson Rezende (PSB)
e um do deputado Hely Tar-
qüínio (PSDB). Edson Rezen-
de requer que a Funed envie
à CPI informações sobre as
relações contratuais firmadas
entre a Fundação e as empre-
sas Sais e Ácidos Ltda., Pe-

reira e Pedreira Representa-
ções Ltda. e Assistifar Repre-
sentações Ltda.; requer que
sejam solicitadas à Junta Co-
mercial do Estado de Minas
Gerais (Jucemg) certidões
simplificadas referentes às
mesmas empresas e requer
também que a Secretaria de
Estado da Saúde envie à CPI
cópia de três contratos firma-
dos entre a Secretaria e a

Funed, além de cópia do ter-
mo de adesão firmados pelos
municípios, para recebimen-
to da cesta básica de medica-
mentos.

O requerimento do de-
putado Hely Tarqüínio soli-
cita informações à Fhemig
sobre o Hospital Regional
Antônio Dias, da Rede
Fhemig, e seu anexo, o Pron-
to Socorro.

Sociedade

O 2°-secretário da Mesa da
Assembléia, deputado
Wanderley Ávila (PPS), que
representou o presidente
Antônio Júlio (PMDB) na so-
lenidade, lamentou que, no
que diz respeito ao meio am-
biente, as grandes potências
sigam a política do "faça o
que eu digo, mas não o que
eu faço". "O atual governo
americano tem dado repeti-
das provas de que a questão
ambiental para ele é secundá-
ria. E isso, apesar de os Esta-
dos Unidos serem signatári-
os da Declaração de Sobera-
nia dos Recursos Naturais,
patrocinada pela ONU", dis-
se. Ávila comentou, também,
que, ao longo dos cinco últi-
mos séculos, o Brasil e os bra-
sileiros deixaram que o

patrimônio natural fosse visivel-
mente depredado. "A Mata
Atlântica, por exemplo, que
antes cobria imensas extensões
do litoral e do Sudeste, está
hoje reduzida a pouco mais de
lO% da reserva original", acres-

centou. O parlamentar disse
também que a sociedade civil
deve pensar globalmente e agir
localmente, ajudando as auto-
ridades a desenvolver estraté-
gias regionais e globais para
proteger o meio ambiente.

Presenças
Participaram da reunião os deputados Hely Tarqümnio
(PSDB), presidente da Comissão; Edson Rezende (PSB),
relator; Adelmo Carneiro Leão (PT); Alberto Bejani (PFL);
Marcelo Gonçalves (PDT) e Sávio Souza Cruz (PSB); além
das convidadas.

juntos em prol
e governo

do Meio Ambiente
Alair Vieira

Dia Mundial do Mel
Ambient

Plano de carreira éinviável
Homenagem à Copasa

Reunião Especial -
Secretário de Educação
(cont. da capa)

e
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oeo
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Segundo Murílio Hingel,
a Secretaria de Estado da
Educação está promovendo o
Sistema de Avaliação da Edu-
cação Pública (Simave), que
difere dos demais sistemas
de avaliação, no que diz res-
peito à universalidade, pois
não trabalha com amostras.
Além da desigualdade de
oportunidades na educação
brasileira, outro "ponto falho
e bastante grave" apontado
pelo secretário está n cdii-

cação infantil.
Sobre o plano de carreira

para a área de educação, o
secretário disse não poder ser
conclusivo, pois a proposta
oficial da Secretaria de Esta-
do da Educação, entregue ao
governador do Estado e à
Secretaria de Recursos Huma-
nos e Administração, foi con-
siderada inviável por questão
de ordem administrativa. Se-
gundo Muriio Hingel, "não
há insensibilidade por parte
do governo", e o assunto será
retomado no Fórum Mineiro

rPresenças

de Educação, do dia 22 de
junho a 25 de outubro. No
Fórum, serão definidos os
contornos da Lei de Diretri-
zes e Bases da educação mi-
neira e será debatido o tema
magistério.

O deputado Rogério Cor-
reia (PT), um dos autores do
requerimento que originou a
reunião, falou da importância
de uma educação de qualida-
de para todos. "Menos de
7,5% da população brasileira
têm acesso ao ensino supe-
rior", destacou.

Na Reunião Especial, a
Copasa foi homenageada. Os
investimentos na Estação de
Tratamento de Esgoto (ETE)
do Arrudas, em Sabará, na
Região Metropolitana, foram
citados pelo deputado Fábio
Avelar (PPS), que qualificou
como grande desafio da área
ambiental o tratamento de
esgoto. No Brasil, acrescen-
tou o deputado, 40% dos es-
gotos são coletados e não che-
ga a 10% o volume que rece-
be algum tipo de tratamento.
Quando a estação do Arrudas
estiver em funcionamento,
beneficiará 1,6 milhão de pes-
soas. Representando o presi-
dente da Copasa na solenida-
de, a chefe da Divisão de Pro-
teção de Mananciais da com-
panhia, Marília Bouchardet,
enfatizou que o trabalho do
saneamento é, sobretudo, so-
cial. O presidente da Comis-
são de Meio Ambiente da
Assembléia, deputado José
Milton (PL), afirmou que a

Copasa é sinônimo de efici-
ência e profissionalismo,
acrescentando que a ETE

Na segunda parte da Reu-
nião Ordinária, não houve vo-
tação da matéria constante da
pauta por falta de quórum. A
Presidência informou ao Ple-
nário que o Projeto de Lei (PL)
489/99 recebeu, quanto ao
mérito, parecer contrário das
Comissões de Administração
Pública e de Fiscalização Fi-
nanceira, às quais foi distribu-

Arrudas terá capacidade para
remover 90% da carga sólida
e orgânica do esgoto.

ído, sendo considerado rejei-
tado, nos termos do artigo 191
do Regimento Interno. Infor-
mou também que o prazo para
a apresentação de recurso ini-
cia-se com a publicação do des-
pacho. O projeto, do deputa-
do Bené Guedes (PDT), dis-
põe sobre a suspensão tempo-
rária do pagamento das tari-
fas de luz e água no Estado.

Participaram da reunião o presidente Antônio Júlio
(PMDB), que abriu os trabalhos; os deputados
Doutor Viana (PMDB), que coordenou os debates
e Rogério Correia (PT), dentre outros; e o
coordenador-geral do Sind-UTE, Antõnio Carlos
Hilário, além do secretário adjunto, Agamenon
José Siqueira.

It4-Ti• ____ ________
Compuseram a mesa dos trabalhos, além do secretário
Paulino Cicero, de Marília Bouchardet, da Copasa, e
dos deputados Wanderley Ávila (PPS), Fábio Avelar (PPS)
e José Milton (PL), o secretário de Meio Ambiente e
Saneamento Urbano de Belo Horizonte, Paulo Maciel,
representando o prefeito Célio de Castro; e o presidente
do Comissão de Meio Ambiente e Política Urbana da
Câmara Municipal da capital, vereador Leonardo Matos,
representando o presidente da Cãmaro, Sérgio Ferrara.

Parecer contrário ao PL 489/99
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Racionamento de
energia

Informática visitará
usuários

Os computadores, que
respondem por 8% do
total da conta mensal

de energia, devem ser
alvo de economia

pelos servidores. A Área
de Informática irá visitar

seus usuários para
configurar e explicar os
recursos de economia

de energia dos
monitores de vídeo,

discos rígidos e
impressoras a laser. Os
tempos de inatividade

para eles serão,
respectivamente, de 15,

30 e 15 minutos. Ao final
do dia, os servidores

devem desligar todos
os equipamentos de

infor-m ática, os filtros de
linha e estabilizadores

de voltagem aos quais
eles estão conectados.

A partir de hoje, quarta-
feira, o funcionamento do sis-
tema central de ar condicio-
nado, no Palácio da Inconfi-
dência, estará limitado ao
horário de 12 às 17 horas, sem
prejuízo do modo de ventila-
ção. Antes da instituição das
medidas de racionamento de
energia na Assembléia, em
virtude da crise energética
pela qual passa o Brasil, o
horário era de 7h30 às 19h30.
Inicialmente, a redução do
funcionamento foi de quatro
horas, totalizando agora, com
mais esse ajuste, sete horas de
economia, diariamente.
Elevadores - Os 13 elevado-
res do Palácio da Inconfidên-
cia e do Edifício Tiradentes
respondem por 20% da conta
mensal de energia da Assem-
bléia. O comprometimento,
significativo, motivou a ado-
ção de uma série de medidas
de economia nos elevadores.
No Edifício Tiradentes, foi
desligado o elevador privati-
vo e, dos quatro outros exis-
tentes, um permanece desliga-
do durante todo o dia - com
a ressalva de que, dependen-
do do fluxo de pessoas, o equi-

pamento poderá ser reativado
nos horários de pico.

"Sabemos que a medida
tem causado desconforto aos
servidores e demais usuários,
mas pedimos a paciência e a
colaboração de todos", res-
salta o gerente-geral de
Apoio Administrativo,
Cristiano Félix dos Santos Sil-
va, presidente da comissão
destinada a executar, em tra-
balho conjunto com a Cemig,
programa para economizar e
racionalizar a utilização de
energia elétrica na Casa. Félix
informa que a medida de eco-
nomia, que tem causado
transtornos, foi necessária
tendo em vista que os eleva-

Os gerentes-gerais, ge-
rentes operacionais e coorde-
nadores de área são os prin-
cipais agentes de comunica-
ção do programa de raciona-
mento de energia na Assem-
bléia. Os servidores devem
procurá-los para esclarecer
dúvidas e buscar informações

dores respondem por 66% da
energia consumida no Edifí-
cio Tiradentes.

No Palácio da Inconfidên-
cia, onde há oito elevadores,
dois foram desligados - pró-
ximo à Coordenação de Ori-
entação e Segurança e no hall
administrativo - e houve re-
dução do funcionamento do
elevador da Presidência, limi-
tando-se o atendimento aos
andares IS, SE e térreo. Os
servidores e demais usuários
dos elevadores nos dois pré-
dios da Assembléia podem
colaborar com o programa de
racionamento, orienta Félix,
optando pelas escadas para
subir ou descer dois andares.

sobre as medidas de economia
e como se ajustar a elas. São,
ainda, os gerentes-gerais que
vão definir, juntamente com os
respectivos diretores, quais
funcionários poderão executar
tarefas fora do novo horário-
núcleo (de 7h30 às 17h30), em
casos excepcionais.

Medidas de economia atingem ar
condicionado e elevadores

Gerente é principal fonte de informação

Visita
	

Garotinho visita Alemg e inicia
campanha como pré-candidato

O governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho (PSB),
visitou a Assembléia, ontem, sendo recebido pelo presidente
Antônio Júlio (PMDB), além dos deputados Miguel Martini e
João Leite, ambos do PSDB. Ele estava acompanhado da
deputada Elaine Matozinhos, presidente regional do PSB.
Depois da visita ao presidente, Garotinho concedeu entrevista
coletiva, na Sala de Imprensa, para falar da sua pré-
candidatura à Presidência da República. Da coletiva também
participaram Elaine Matozinhos e os deputados Sargento
Rodrigues e Edson Rezende, ambos do PSB, entre outras
autoridades. Além de fazer críticas ai giverno federal, o
governador Garotinho falou também de seu interesse em
fazer alianças, em Minas, como senador José Alencar
(PMDB) e com o deputado João Leite (PSDB).
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Reunião Ordinária (14 horas)
Requerimento no 1.825/2000

Do deputado Mouro Lobo, solicitando in-
formações ao governador do Estado so-
bre os motivos que estão impedindo os
mutuários que celebraram contratos de fi-
nanciamento habitacional com a extinta
MinasCaixa e Cohob/MG, até 31/12/87,
de quitarem seus financiamentos com
100% de desconto, nos termos da Medida
Provisória 1981 -52 do governo federal

Requerimento n° 1.828/2000
Do deputado Rogério Correia, em que so-
licita ao presidente da Comig o levanta-
mento das atividades mineradoras
efetuadas na Serra de Catas Altas, no
município do mesmo nome

Requerimento n° 1.85212001
Da deputada Elaine Matozinhos, em
que pede informações à Secretaria da
Fazenda sobre os motivos de Estado
ter-se posicionado contrariamente à
isenção do ICMS para taxistas na aqui-
sição de veículos novos, solicitando a
revisão da decisão

Requerimento no 1.854/2001
Do deputado Durval Ângelo, solicitando
informações ao Poder Executivo sobre o
contrato de comodato entre o Estado e o
América Futebol Clube, cujo objeto é o
Estádio Independência, localizado nesta
capital

Requerimento n° 1.856/2001
Do deputado Pastor George, em que soli-
cita informações ao secretário da Indús-
tria e Comércio sobre as atividades reali-
zadas naquela pasta referentes ao desen-
volvimento da indústria e do comércio no
período do atual governo

Requerimento n° 1.863/2001
Do deputado Alberto Bejani, solicitan-
do informações ao presidente da
Cemig a respeito de isenções de paga-
mentos nas contas de energia elétrica,
com as especificações que menciona

Requerimento n° 1.876/2001
Da Comissão de Política Agropecuária pe-
dindo informações ao diretor-geral do IEF e
ao comandante da Polícia Militar Florestal
sobre os critérios e procedimentos que de-
terminam a aplicação de multas de nature-
za ambiental, além de outras que especifica

Requerimento n° 1.884/2001
Do deputado Anderson Adauto, em que

solicita ao governador do Estado informa-
ções sobre os imóveis que especifica, bem
como o valor de cada um deles, que serão
dados em pagamento de parte da dívida
contraída pelo Estado junto ao Sindicato
da Indústria da Construção Pesada

Requerimento n° 1.90912001
Do deputado Pastor George, solicitando ao
presidente do Conselho de Segurança Ali-
mentar informações sobre propostas de
viabilização de projetos para o Vale do
Jequitinhonha

PEC 44/2000
Do governador do Estado, que dá nova
redação ao artigo 239 da Constituição do
Estado (permite a estabelecimento não-
bancário receber receita pública estadual).
Votação em 10 turno

PLC 28/2000
Do procurador-geral de Justiça, que alte-
ra dispositivos da Lei Complementar 34/
94 .Votação em 10 turno

PL 1.050/2000
Do deputado Iva José, que cria o Programa
de Incentivo à Apicultura do Estado de Mi-
nas Gerais (Promel). Votação em 10 turno

PL 1.414/2001
Do governador do Estado, que autoriza
o Executivo a reverter ao município de
Santos Dumont, sob a forma de doa-
ção, o imóvel que menciona. Votação
em 10 turno

PI. 1.415/2001
Do governador do Estado, que autoriza o
Poder Executivo a doar imóvel que menci-
ona a Caxambu. Votação em 10 turno

PL 923/2000
Do governador do Estado, que estabelece
o processo de produção da Cachaça de
Minas. Votação em 2° turno

PEC 39/2000
Do Deputado Antônio Júlio, que adapta a
Constituição do Estado de Minas Gerais ao texto
da Constituição da República em decorrência
das modificações introduzidas pela Emenda à
Constituição n° 19, de 4/6/98, e dá outras pro-
vidências. Discussão, em 2 0 turno.

Reunião Extraordinária (9 horas)
Estão incluídos na pauta da Reunião Extra-
ordinária as seguintes matérias, todas cons-
tantes na pauta acima: PEC 39/2000, PEC
44/2000, PLC 28/2000, PI- 1.050/2000, PI-
1.414/2001, PI- 1.415/2000 e PI- 923/2000.

1
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9 horas
Reunião Extraordinária (Plenário)

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

ter, a pedido da deputada Elaine Matozinhos (PSB), o
abandono material e intelectual do qual tem sido
vítima um grande número de crianças no Estado.
Convidados: secretários de Estado da Educação,
Munlio de Avellar Hingel, e do Trabalho, da Ação
Social, da Criança e do Adolescente, Antônio Elias
Nahas; secretários municipais da Educação, Antô-
nio David de Souza Júnior, e de Assistência Social,
Luiz Alberto Ribeiro Vieira, ambos de Belo Horizon-
te; Moema Guaraciaba Gomes Pereira, procuradora
da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais;
juiz da infância e Juventude, Tarcísio José Martins
Costa; coordenador do Promotoria da Área de Infân-
cia e Juventude, José Ronald Vasconcelos de Alber-
garia; delegado da Divisão de Orientação e Prote-
ção à Criança e Adolescente, Dagoberto Alves Batis-
ta; chefe da Divisão Especializada de Crimes Contra
a Mulher e de Proteção ao idoso, Noeme Barros
Guimarães. Discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário

• Comissão Especial da PEC 55/2001 (Plenarinho 1) -
eleger o presidente, ovice-presidente e designar o relator

• Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
(Teatro) - debater o Projeto de Lei (PL) 1.431/2001,
do governador, que dispõe sobre a reorganização da
Secretaria de Estado da Educação. São convidados:
secretários de Estado da Educação, Murílio 1-tingel;
da Ciência e Tecnologia, Antônio Salustiano Macha-
do; de Recursos Humanos e Administração,
Frederico Penido Alvarenga; e do Planejamento e
Coordenação Geral, Mauro Santos; reitores da Uemg,
Gerson de Britto Mello Boson, edo Unimontes, José
Geraldo de Freitas Drumond; presidentes do Con-
selho Estadual de Educação, padre Lázaro de Assis
Pinto, e da Fundação João Pinheiro, Jorbas Medeiros;
Aluísio Pimenta, ex-reitor da Uemg; presidentes dos
"campi" da Uerng, diretores das faculdades, presi-
dentes das entidades representativas do corpo do-
cente, discente e pois de alunos

10 horas
• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenorinho ii) -

debater, em audiência pública, a situação dos servi-
ços prestados pela Telemar, tendo em vista o grande
número de reclamações pelos usuários junto aos
órgãos de defesa do consumidor de Belo Horizonte.
Convidados: presidente do Movimento das Donas
de Casa, vereadora Lúcia Maria dos Santos Pacífico
Homem; secretário-geral da Comissão de Defesa
do Consumidor da OAB, Cláudio Peré Dias; coorde-
nador do Procon/BH, Bruno Burgarelli; secretário-
executivo do Procon estadual, promotor Paulo
Colmon Nogueira da Gama; diretor-presidente da
Telemar, ivam Ribeiro de Oliveira

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho III) -
discussão e votação de parecer sobre cinco proposi-
ções sujeitas á apreciação do Plenário e de uma
proposição que dispensa a apreciação do Plenário

10h30
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentá-

rio (Plenannho IV) - obter esclarecimentos sobre os
dados populacionais dos municípios de Minas Ge-
rais, tomados como base de cálculo, pelo Tribunal
de Contas da União, poro definição dos coeficientes
de repasse do FPM para 2001; e colher subsidias
para a análise do situação dos municípios que se
sentem prejudicados com os coeficientes definidas
para o repasse, com vistos á adoção das providênci-
as necessárias. Convidados: presidente do Tribunal
de Contas da União, Humberto Guimarães Souto;
diretor superintendente, Momede Tufic Lauor, repre-
sentando o subsecretário de Estado de Assuntos Mu-
nicipais, Ubirotan Soares de Sã; presidente da Asso-
ciação Mineira dos Municípios (AMM); chefe do De-
partamento Regional do IBGE, Carlos Alberto Perei-
ra; presidente da Granbel, Wander Borges; e prefei-

tos Márcio Antônio Belém (Esmeraldas); Osvaldo Cândido
Queiroz (igarapé); Pedro Firmino Magesly (Juatuba); Alberto
Agostinho Costa (Mário Campos); Niceu Apolinário Lima
(MateusLeme); Gilberto José Pinto (Resende Costa); Mírion
Elaine Venâncio (São Gotardo); Antonio Carlos de Resende
(São Joaquim de Bicas) e Maria Da Glória Pinto Mayrink
(Urucânia). Discussão e votação de parecer sobre oito pro-
posições sujeitos ã apreciação do Plenário.

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

Comissão de Político Agropecuária e Agroindustrial
(Plenarinho II) - realização de audiência pública para discu-
tir o impacto, as conseqüências e as alternativas referentes
ao regime de cotas e ao corte de energia que poderão
ocorrer no meio rural, tendo em vista as resoluções da
Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica - convida-
dos: Ronaldo Scucato, presidente do Ocemg; Djalma Mo-
rais, presidente da Cemig; Marco Túlio de Meio, presidente
do Crea/MG; José Pereira Filho, presidente da CCPR; Stefan
Solei, presidente da Fiemg; vereadora Lúcia Pacífico Ho-
mem, presidente do Movimento das Donas de Casa e Con-
sumidores de Minas Gerais (MDC); Célia Mora Azevedo
Gonçalves, gerente executivo da Associação Brasileira das
Indústrias de Máquinas (Abimaq); Vilson Luiz da Silva, pre-
sidente da Fetaemg; Caio Júlio César Brandão Pinto, presi-
dente da Ruralminas; Alberto Adhemar do Valie Júnior, pre-
sidente do Silemg; Manoel Otoni Neiva, diretor-presidente
da Companhia Força e Luz Cataguozes/Leopoldina; Rodrigo
de Almeida Pontes, presidente da SMEA; Antônio Lima Ban-
deira, presidente da Emater/MG; Luiz Custódio Cotta
Martins, presidente do Sindicato do Álcool e Açúcar do Esta-
do de Minas Gerais - Siomig; e Gilmon Viana Rodrigues,
presidente da Faemg. Discussão e votação de parecer so-
bre uma proposição sujeita à apreciação do Plenário e de
proposições da Comissão
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
(Plenarinho IV) - discutiras requisitos de segurança para a
circulação de veículos que transportem produtos siderúrgi-
cos, entre eles bobinas de chapa de aço, no Estado de Mi-
nas Gerais. Convidados: representante do Detran, delega-
do Guilherme Bravo; chefe de Operações Especiais da Po-
licia Rodoviário Federal, inspetor Homero Lima; diretor-
geral do DER/MG, Maurício Guedes; representante do Corpo
de Bombeiros de Minas Gerais, major Teixeira; perito do
Instituto de Criminalístico Paulo Ademor Souza Filho; re-
presentante do Delegacia da Polícia Federal em Minas
Gerais e representantes das seguintes entidades: Trans-
portadora Dionelio, Unifast, Expresso Santa Luzia, Tora Trans-
portes industriais, empresa de Transportes Asa Branca, Trans-
portes São Geraldo S.A., Ibor Transportes Rodoviários Ltda.,
Transportadora de Produtos Siderúrgicos

15 horas
• Comissão de Turismo, indústria e Comércio (Plenorinho 1) -

discussão e votação de proposições que dispensam a apre-
ciação do Plenário; debate com os seguintes convidados:
representantes da Associação Mineira de Produtores de
Aguardente de Qualidade (Ampaq), representantes do ins-
tituto Brasileiro do Cachaça (1BCA) e José Lúcio Mendes
Ferreira, diretor da Obra Prima Eventos e Produções Ltda.

• CPI da Saúde (Plenarinho III) - ouviras depoimentos de José
Moreira Magalhães, diretor da Superintendência Central
de Administração Financeira (Scaf), da Secretario de Estado
do Fazenda; Paulo Roberto de Araújo, diretor da Superin-
tendência Central de Orçamento (Sucor), da Secretaria de
Estado do Planejamento e Coordenação Geral (Seplan). E
Ana Clara Bemordes de Oliveira, ex-diretora da Superin-
tendência Central de Orçamento e atual diretora de Pro-
gramação Orçamentário dos Setores Social e de infra-Es-
truturo da Secretaria de Estado do Planejamento e Coorde-
nação Geral (Seplon)

15h30
• Comissão Especial criada para analisar indicação paro o

Conselho Estadual de Educação (Auditório) - ouvira  indicada
para integrar o Conselho, professara Maria Aparecida
Carvalhais de Oliveira e apreciar o parecer do relator

16h30
• Comissão Especial das Taxas (Plenarinho 1) - discussão e

votação de proposições da Comissão

w.-
7h30 - Repórter Assem-
bléia (reprise)
8h - Horário reservado à
Câmara Municipal de Belo
Horizonte
9h - Plenário (ao vivo) -
Reunião Extraordinária
12h30 - Repórter
Assembléia (reprise)
13h15 - Assembléia
Debate (reprise) - Em
debate o descaso com o
meio ambiente
14h15 - Plenário
(reprise) - Reunião
Ordinária, com pronuncia-
mentos, discussão e votação
de proposições
18h - Horário reservado à
Câmara Municipal de Belo
Horizonte
1 9h - Agência Procon
(reprise) - Em destaque os
contratos imobiliários
19h30 - Repórter
Assembléia (ao vivo) -
Noticiário sobre o que
acontece na Assembléia e
repercussão dos principais
fatos políticos do Estado
20h1 5—Comissão do
Trabalho (inédito) -
Compacto da reunião que
discutiu o Projeto de Lei que
trata da implantação de
valores do piso salarial
21h—Assembléia Debate
(inédito) - em debate os
destaques da mídia
22h - Repórter Assem-
bléia (reprise)
22h30 - Assembléia
Entrevista (inédito) -
Participação de Nataniel
Diniz Nogueira, secretário
executivo da Câmara
Estadual de Agrotóxico
23h - Plenário (reprise) -
Reunião Ordinária do tarde
1h20 - Repórter Assem-
bléia (reprise)
2h - Encerramento

• Essa grade está sujeita
a alterações-


