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mim_______ PL que propõe extinção do Fundo Somma
tem discussão encerrada em Plenário

L
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Foi encerrada ontem, na
reunião ordinária de Ple-
nário, a discussão do Pro-
jeto de Lei (PL) 1.271/
2000, do governador, que
propõe a revogação da Lei
11.085/93, extinguindo o
Fundo Som-ma. O encerra-
mento ocorreu porque, de
acordo com o artigo 274 do
Regimento Interno, um
projeto em regime de ur-
gência não pode permane-
cer na fase de discussão,

em Plenário, por mais de
quatro reuniões consecuti-
vas. No decorrer da dis-
cussão, foram apresenta-
dos quatro substitutivos e
15 emendas ao projeto.
Páginas 6 e 7
Rotary - O presidente do
Rotary Internacional,
Frank J . Devlyn, irá parti-
cipar hoje da reunião or-
dinária de Plenário, às 14
horas, a requerimento do
deputado Márcio Cunha

(PMDB). Frank Devlyn
está no Brasil para partici-
par da Conferência Latino-
Americana sobre Popula-
ção e Desenvolvimento,
promoção do Rotary Club
que será realizada em
Brasília, de 15 a 18 de mar-
ço. Depois de proferir pales-
tra no Plenário, o presiden-
te do Rotary Internacional
concederá entrevista coleti-
va, na Sala de Imprensa do
Plenário às 15h30.

Comissão que analisa veto ao orçamento reúne-se hoje
O deputado Márcio
Kangussu (PPS) foi
designado ontem relator da
Comissão Especial que vai

emitir parecer sobre o veto à
Proposição de Lei 14.696,
que contém o orçamento do
Estado para 2001.

A Comissão reúne-se
hoje, às 16 horas, para
analisar o parecer.
Páginas 3 e 10

Medalha da Inconfidência será entregue a 90 pessoas
Rodrigo Dias

Membros do Conselho de
Medalhas do Poder Executivo

reuniram-se ontem, pela
primeira vez, com o presidente
da Alemg, deputado Antônio

Júlio (PMDB), para estabelecer
• número de agraciados com
• Medalha da Inconfidência,
bem como a data de entrego

das indicações. Ficou
estabelecido que o número
de agraciados deverá ser de

90 pessoas e que o prazo
para entrega das listagens

com os nomes dos
homenageados vai até o dia
26 deste mês. A Medalha do

Inconfidência é entregue
anualmente, no dia 21 de
abril, em solenidade que
acontece em Ouro Preto.

Aureliano Chaves, chanceler do Conselho de Medalhas, e o
secretário de Estado da Cultura, jornalista Angelo Oswaldo,

estavam presentes à reunião, no Salão Nobre.
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COMISSõES Analisado projeto de lei que
Constituição e Justiça institui o Dia do Defensor PúblicoMarcelo Metzker

Márcio Kangussu é designado relator
do veto ao orçamento do Estado

como vice, o deputado Luiz ção, referentes a emendas
Fernando Faria (PPB).	que realocam parcelas de re-

O governador vetou o ar- cursos destinados ao Fundo
ligo 5° e seu parágrafo único, de Incentivo à Industrializa-
que estabelece a destinação ção (Find), ao Fundo de De-
de receitas do Estado para as senvolvimento de Indústrias
ações e serviços públicos de Estratégicas (Fundiest) e ao
saúde no exercício de 2001; 37 Fundo Estadual de Saneamen-
incisos do Anexo VI, a que se to Básico (Fesb), além de 10
refere o artigo 8° da proposi- outros incisos do Anexo VI.

Participaram da reunião os deputados Mauro Lobo
(PSDB), Márcio Cunha (PMDB), Márcio Kangussu (PPS) e
Luiz Fernando Fana (PPB)
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A Comissão de Constitui-
ção e Justiça aprovou ontem
parecer favorável ao Projeto
de Lei (PL) 1.290/2000, do
deputado Ambrósio Pinto
(PTB), que tramita em turno
único e institui o Dia do De-
fensor Público no Estado de
Minas Gerais. Relatado pelo
deputado Agostinho Silveira
(PL), o projeto recebeu a
emenda n° 1, que dá nova re-
dação ao artigo 1°, para aten-
der à técnica legislativa. O Dia
do Defensor Público, caso o
projeto seja aprovado, será
comemorado anualmente, em
19 de maio.

Outros pareceres aprova-
dos são favoráveis aos se-
guintes projetos:

• PL 269//99, que tramita
em 1° turno e autoriza o Exe-
cutivo a doar ao município de
Elói Mendes o imóvel que
menciona. Do deputado Se-
bastião Navarro Vieira (PFL),
o projeto foi relatado pelo
deputado Ermano Batista
(PSDB), que apresentou o
substitutivo n° 1. O imóvel é
constituído de três áreas que
totalizam mais de 3,6 mil m2,
onde funciona uma escola,
hoje municipalizada.

• PL 1.321/2000, que tra-
mita em 1° turno e autoriza o
Executivo a doar ao
Paulistano Futebol Clube,
com sede em Muriaé, o imó-

Membros da Comissão
do Trabalho, da Previdên-
cia e da Ação Social reuni-
ram-se ontem para discu-
tir e votar proposições que
dispensam a apreciação do

Os deputados Geraldo Rezende (PMDB) e Agostinho Silveira (PL), no reunião

vel que especifica. Dos depu- Futebol Clube.
tados Cristiano Canêdo (PTB) O deputado Dilzon Melo
e José Henrique (PMDB), a (PTB) solicitou, ainda, prazo
proposição também foi rela- regimental para emitir pare-
tada pelo deputado Ermano cer sobre o PL 54/99 (ex-PL
Batista (PSDB). O imóvel, 1.965/98), que tramita em 1°
onde já funciona o clube, está turno. A proposição, do de-
em área urbana e possui mais putado Sebastião Navarro
de 38 mil m2 . Ele se destinará Vieira (PFL), autoriza a rever-
à implantação do Programa são ao domínio do município
Educação, Esporte e Lazer de Ibitiúra de Minas do imó-
para Todos, por intermédio vel que menciona.
das Secretarias Municipais de Foram, ainda, aprovadas 22
Trabalho e Ação Social e da proposições que dispensam a
Educação, da Fundação de apreciação do Plenário e tratam,
Cultura e Artes de Muriaé entre outros assuntos, de deda-
(Fundarte) e do Paulistano ração de utilidade pública.

Presenças

Participaram da reunião os deputados Geraldo Rezende
(PMDB), presidente; Agostinho Silveira (PL), vice-
presidente; Dilzon Meio (PTB), Ermano Batista (PSDB) e
Márcio Kangussu (PPS).

Plenário da Assembléia. 14f1iI.1
Foram aprovados, em tur-
no único, um Projeto de
Lei que declara entidade
de utilidade pública e qua-
tro requerimentos. 

deputados Dalmo Ribeiro Silva

Guedes PDT) - vice-presidente
e Luiz Menezes (PPS).

Participaram da reunião os

(PSD) - presidente; Bené

O deputado Márcio Kan-
gussu (PPS) foi designado
relator da Comissão Especial
encarregada de emitir pare-
cer sobre o veto parcial à Pro-
posição de Lei 14.696 (ex-PL
1.216/2000, do governador),
que estima as receitas e fixa
as despesas do orçamento fis-
cal do Estado e do orçamen-
to de investimentos das em-
presas controladas para o
exercício de 2001. A Comissão
reuniu-se ontem e elegeu
como presidente o deputado
Márcio Cunha (PMDB) e

Comissão Especial das Multas

A Comissão Especial cria-
da para, no prazo de 60 dias,
examinar o Sistema de Apli-
cação e Arrecadação de Mui-
tas que está sendo implanta-
do nas rodovias federais do
Estado vai pedir à Polícia Fe-
deral e ao Ministério Público
que indiquem representantes
para acompanhar os trabalhos
da Comissão e participar de
suas diligências. Requerimen-
tos nesse sentido foram apre-
sentados pelo deputado
Alberto Bejani (PFL) e apro-
vados na reunião de ontem.
Os pedidos serão encaminha-
dos ao superintendente re-
gional da Polícia Federal,
Roberto Camarco Saclise, e
ao procurador-geral de Jus-
tiça do Estado, Nedens
Ulisses Vieira.
Indústria - O deputado
Alberto Bejani voltou a de-
nunciar o que chamou de "in-
dústria de multas" - a atitu-
de dos fiscais escondidos em
matagais, nas margens das

rodovias, para multar os
motoristas. Para ele, essa
prática deixa de ser educa-
tiva para transformar-se em
punitiva. O deputado exibiu
diversas fotos que compro-
vam a denúncia e afirmou,
também, que somente o Es-
tado de Minas Gerais man-
tém os radares móveis uti-
lizados nas rodovias.

Bejani afirmou ainda que,
de acordo com a legislação
vigente, todos os radares ins-
talados por prefeituras em
trechos urbanos de rodovias
federais são irregulares. Ele
citou o caso de equipamentos
instalados na BR-381 (Rodo-
via Fernão Dias), no municí-
pio de Contagem, que deve-
riam estar vinculados ao De-

partamento Nacional de Es-
tradas de Rodagem (DNER).
CPI - Para o presidente da
Comissão Especial, deputado
Ambrósio Pinto (PTB), a "in-
dústria de multas" implanta-
da no Estado já faz por mere-
cer a instauração de uma co-
missão parlamentar de inqué-
rito (CPI). O deputado Mauro
Lobo (PSDB) reclamou da fal-
ta de placas com sinalização
para velocidade de 110 Km,
permitida pela legislação.

No encerramento da reu-
nião, o deputado Alberto
Bejani revelou que a Comis-
são Especial deverá divulgar,
nas próximas reuniões, no-
mes de entidades e de políti-
cos envolvidos com o sistema
da indústria de multas.

,

Comissão Especial -
Veto

Veto parcial
O veto parcial à

Proposição de Lei
14.696 foi

publicado no
Diário do

Legislativo no dia 3
de fevereiro.

Segundo o
Regimento Interno,

após a publicação,
o veto é distribuído

a uma comissão
especial,

	

constituída pelo	0

	

presidente do	o

	

Legislativo, para,	C2
no prazo de 20

dias, receber

	

parecer. O Plenário	o

	

deve decidir sobre	o
a manutenção ou

rejeição do veto no
prazo de 30 dias

contados da data

	

de publicação.	a

Esses prazos não

	

são contados	1
durante o recesso

legislativo.
Portanto, a

Assembléia tem
até a próxima
sexta-feira, 16,

para votar esse
veto, ou ele será

incluído na ordem
do dia do Plenário

com prioridade
para votação.Trabalho. Previdência e Ação Social

Aprovadas proposições que dispensam
apreciação do Plenário

Comissão vai pedir apoio ao Ministério
Público e à Polícia Federal

Presenças

Participaram da reunião os deputados Ambrósio Pinto
(PTB) - presidente; Alberto Be lani (PFL) - que pediu a
criação da Comissão; e Mouro Lobo (PSDB).
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Os deputados João Paulo (PSD), Rernolo Alo:se (PFL), António Carlos Androdo
(PSDB) e Durvol Angelo (PT), no reunião

IMiirJ
Participaram da reunião os deputados Rêmolo Aloise (PFU,

presidente da CPI; João Paulo (PSD}, relator; Anderson Adauto
(PMDB), Luiz Fernando Faria (PPB), Luiz Tadeu Leite (PMDB),
Antônio Carlos Andrada (PSDB) e Durval Angelo (P1).
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• Deputados querem saber se houve
transação com títulos do Fundo Somma CPI do Fundo Somma

Alair Vieira

COMISSÕES Rogério Correia será relator de
Comissão Especial - tres vetos totais a proposiçoes
Veto

Comissão Especial

lo

Comissão Especial -
PEC 46/2000

Participaram da reunião
os deputados João Leite
(PSDB), presidente da
Comissão; Sebastião
Costa (PFL), vice; Bené
Guedes PDT) e Fábio
Avelar, autor da PEC.

A Comissão Especial en-
carregada de emitir parecer
sobre o veto total às Propo-
sição de Lei 14.689 e Propo-
sições de Lei Complementar
64 e 65 se reuniu ontem para
eleger o presidente, o vice-
presidente e designar o
relator. Para ocupar os cargos,
foram eleitos os deputados
Dalmo Ribeiro Silva (PSD) e
Luiz Tadeu Leite (PMDB),
respectivamente. O deputado
Rogério Correia (PT) foi de-
signado relator.

A Proposição de Lei
14.689 (ex-PL 1.165/2000, da
bancada do PT) acrescenta
dispositivos à Lei 13.414, de

Os deputados Dimas
Rodrigues (PMDB) e Carlos
Pimenta (PSDB) foram eleitos
presidente e vice-presidente,
respectivamente, da Comis-
são Especial que vai analisar
e emitir parecer sobre os ve-
tos às Proposições de Lei
14.687, 14.691 e 14.692. O de-
putado Bilac Pinto (PFL) será
o relator das matérias.

As três proposições foram
integralmente vetadas pelo
governador Itamar Franco. A
Proposição de Lei 14.687 ori-
gina-se do ex-Projeto de Lei

Foi aprovado ontem,
após leitura e discussão, o
parecer de 1° turno, do de-
putado Bené Guedes (PDT),
sobre a Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) 46/
2000. A proposta foi anali-

23/12/1999, que cria o Conse-
lho Deliberativo do Ipsemg-
Codei, para que o Codei tenha
representantes dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judi-
ciário, do Ministério Público e
um do Tribunal de Contas e
para que o Conselho Diretor
do Ipsemg seja extinguido.

A Proposição de Lei Com-
plementar 64 (ex-PL 21/1999,
do governador do Estado)
dispõe sobre a concessão de

sada por Comissão Especial
e acrescenta o parágrafo 3°
ao artigo 232 da Constitui-
ção do Estado, vedando a
alienação de ações perten-
centes ao Estado e necessá-
rias à garantia do controle

benefícios securitários aos po-
liciais civis e militares, aos mi-
litares do Corpo de Bombei-
ros e aos agentes penitenciá-
rios do Estado e a Proposi-
ção de Lei Complementar 65
(ex-PLC 29/2000, do deputa-
do Paulo Piau) altera dispo-
sitivo da Lei 6.624, de 18/07/
1975, para acrescentar às atri-
buições da Polícia Florestal o
policiamento ostensivo do
meio rural.

acionário da Companhia de
Saneamento de Minas Ge-
rais (Copasa-MG). O pare-
cer foi aprovado com a abs-
tenção do deputado Sebasti-
ão Costa (PFL), que argumen-
tou coerência partidária.

A Comissão Parlamentar
de Inquérito (CPI) criada
para apurar as possíveis irre-
gularidades na execução de
obras municipais financiadas
com recursos do Fundo
Somma (Programa de Sanea-
mento Ambiental, Organiza-
ção e Modernização dos Mu-
nicípios) reuniu-se ontem e
aprovou requerimento. Diri-
gido ao secretário de Estado
da Fazenda, o requerimento,
de autoria dos membros da
Comissão, pede que informa-
ções sobre a existência de al-
guma transação comercial
com títulos do Fundo Somma
e, em caso positivo, qual a
base legal para tal procedi-
mento, os valores dos recur-
sos do Fundo aplicados em
títulos e quais os números
dos respectivos títulos.

As Comissões de Redação,
Defesa do Consumidor e Assun-
tos Municipais e Regiona-
lização elegeram ontem seus
presidentes e vice-presidentes.
O deputado Glycon Terra Pin-
to (PPB) foi reeleito presiden-
te da Comissão de Redação.
Como vice-presidente, foi elei-
too deputado Paulo Pettersen
(PMDB). Os deputados deci-
diram que a Comissão vai se
reunir ordinariamente às
quintas-feiras, às 14h30. Par-
ticiparam da reunião os de-
putados Glycon Terra Pinto

A Comissão Especial de
Meio Ambiente e Recursos
Naturais reuniu-se ontem e
discutiu as providências a se-
rem tomadas quanto aos re-
cursos hídricos e quanto ao
saneamento no Estado este
ano. O deputado José Milton
(PL) afirmou que Minas Ge-
rais é a caixa d'água do Bra-

(PPB), Amilcar Martins
(PSDB), Paulo Pettersen (PMDB)
e Marcelo Gonçalves (PDT).
Defesa do Consumidor - A
deputada Maria José Hauesein
(PT) foi eleita presidente da
Comissão de Defesa do Con-
sumidor e o vice-presidente
será o deputado João Paulo
(PSD), que presidiu a Comis-
são nos últimos dois anos. A
decidiu que as reuniões ordi-
nárias acontecerão todas as
quartas-feiras às 9h30min. Par-
ticiparam da reunião a depu-
tada Maria José Hauesein (PT)

sil e que esse é um assunto de
enorme delicadeza. Os depu-
tados defenderam a criação
do Fundo Nacional de Sane-
amento, a revitalização do
Rio São Francisco e a recupe-
ração da Lagoa da Pampulha.
A Comissão aprovou, ainda,
proposições que dispensam a
apreciação do Plenário.

e os deputados Bené Guedes
(PDT), João Paulo (PSD) e
Ailton Vilela (PSDB).
Assuntos Municipais - Os
deputados Dimas Rodrigues
(PMDB) e Ailton Vilela foram
eleitos presidente e vice-pre-
sidente da Comissão de As-
suntos Municipais e Regio-
nalização. As reuniões ordiná-
rias irão acontecer todas as ter-
ças-feiras, às 15 horas. Compa-
receram à reunião os deputa-
dos Ailton Vilela, Ambrósio
Pinto (PTB), Dimas Rodrigues
e Pedro Pinduca (PPB).

resenças

Compareceram à reunião
os deputados José Milton
(PL), Fábio Avelar (PPS),
Miguel Martini (PSDB) e a
deputada Maria José
Haueisen (PT).

IiiFJ
Participaram da reunião os deputados Dalmo Ribeiro Silva
(PSD), Luiz Tadeu Leite (PMDB) e Rogério Correia (PT).

Bilac Pinto é escolhido relator de três
vetos reunião será realizada hoje

997/2000, do deputado do; e a Proposição de Lei
Anderson Adauto (PMDB), 14.692 é fruto do ex-PL 1.006/
que cria o Fundo Estadual de 2000, do deputado Carlos Pi-
Segurança Pública (Fesp) e dá menta, que acrescenta pará-
outras providências. A Pro- grafo ao artigo 2° da Lei
posição de Lei 14.691 origina- 13.496, de 05/04/2000, que
se do ex-Projeto de Lei 88/ dispõe sobre a implantação
99, do deputado Hely do Projeto Serviço Integrado
Tarqüínio (PSDB), que insti- de Administração Financeira
tui o parcelamento de multas - Siafi-Cidadão. A reunião
em atraso decorrentes de in- para análise dos pareceres
frações de trânsito no Esta- deve acontecer hoje, às 14h30.

Participaram da reunião os deputados Carlos Pimenta
(PSDB), Dimas Rodrigues (PMDB) e Paulo Piau (PFL).

Proposta veda alienação de ações que
garantem controle da Copasa

Três comissões elegem presidente e vice

Deputados discutem importância dos
recursos hidricos

Comissões
Permanentes

Meio Ambiente e
Recursos Naturais

Fq



AL INFORMA /quarta-feira - 6	 AI INFORMA /quarta-feira - 7

4 4 Indicações para comissões temporáriasPL do Fundo Somma recebe
Reunião Ordinário quatro substitutivos e 15 emendas Reunião Ordinária

(continuação)

r

1-

ri
a

o

e

Foi encerrada, na reu-
nião ordinária de Plenário
de ontem a discussão do Pro-
jeto de Lei (PL) 1.271/2000,
do governador, que propõe
a revogação da Lei 11.085/
93, extinguindo o Fundo
Somma. O encerramento
ocorreu porque, de acordo
com o artigo 274 do Regi-
mento Interno, um projeto
em regime de urgência não
pode permanecer na fase de
discussão, em Plenário, por
mais de quatro reuniões con-
secutivas. No decorrer da

Na mesma reunião, fo-
ram designados os deputa-
dos que irão integrar as Co-
missões Especiais encarre-
gadas de emitir pareceres
sobre as Propostas de
Emendas à Constituição
(PECs) 49/2001 e 50/
2001. A PEC 49/2001, do
deputado Sávio Souza
Cruz (PSB), altera a reda-
ção dos parágrafos 1° a 4°
do artigo 128 da Constitui-
ção do Estado e do artigo 22
de seu Ato das Disposições
Constitucionais Transitóri-
as, unificando as procura-
dorias do Estado e alteran-
do a denominação da Pro-

Foram lidos, ainda, co-
municados informando so-
bre a substituição de alguns
deputados em Comissões
Permanentes. O PSDB subs-
tituiu o deputado Amilcar

discussão, foram apresenta-
dos quatro substitutivos e 15
emendas ao projeto.

O substitutivo n° 3 foi
apresentado pelo deputado
Gil Pereira (PPB); o subs-
titutivo n° 4, pelos deputa-
dos Sebastião Costa (PFL) e
outros; e o substitutivo n° 5,
pelos deputados Miguel
Martini (PSDB) e outros.
As emendas foram apre-
sentadas pelos deputados
Márcio Kangussu (PPS) e
Carlos Pimenta (PSDB)
(emenda n° 1); Mauro

curadoria-Geral da Fazenda
Estadual para Subprocu-
radoria Fiscal, subordinan-
do-a à Procuradoria-Geral
do Estado. A Comissão Es-
pecial que irá analisar a PEC
49/2001 será integrada pelos
deputados Doutor Viana
(efetivo) e José Braga (su-
plente), pelo PMDB; Antô-
nio Carlos Andrada e
Ermano Batista, pelo PSDB;
Dinis Pinheiro e José Milton,
pelo PL; Gil Pereira e Glycon
Terra Pinto, pelo PPB; e
Márcio Kangussu e Fábio
Avelar, pelo PPS.

A PEC 50/2001, do go-
vernador, altera a redação

Martins por João Leite,
como efetivo na Comissão
de Trabalho; João Leite por
Ermano Batista, como efeti-
vo na Comissão de Trans-
porte; Agostinho Patrús por

Lobo (PSDB) (emendas n°
2 a 4); Adelmo Carneiro
Leão (PT) (emendas n° 5 a
7); Irani Barbosa (PSD)
(emenda 8); Dinis Pinhei-
ro (PL) (emenda 9); Rogé-
rio Correia (PT) (emendas
10 a 12); Carlos Pimenta
(PSDB) (emenda 13); João
Batista de Oliveira (PDT)
(emenda 14); e Márcio Cu-
nha (PMDB) (emenda 15).
Para emitir parecer sobre
as emendas foi designado
o deputado Antônio
Andrade (PMDB).

do artigo 14 da Constitui-
ção do Estado, estabelecen-
do a exigência de lei com-
plementar e de referendo
popular para a desestati-
zação da Cemig e da
Copasa. A Comissão Espe-
cial que irá analisá-la será
composta pelos deputados
Márcio Cunha (efetivo) e
Geraldo Rezende (suplen-
te), pelo PMDB; Ermano
Batista e Hely Tarquínio,
pelo PSDB; Chico Rafael e
Edson Rezende, pelo PSB;
Irani Barbosa e Antônio
Genaro, pelo PSD; e Rogé-
rio Correia e Maria José
Haueisen, pelo PT.

Miguel Martini, como efeti-
vo na Comissão de Meio
Ambiente; e Maria Olívia
por Amilcar Marfins, como
suplente da Comissão de
Educação.

Também foram lidas as se-
guintes comunicações sobre
indicações para comissões
temporárias:

o Do líder do PMDB, depu-
tado Paulo Pettersen, indicando
o deputado José Braga para su-
plente na Comissão Especial da
PEC 37/2000; e o deputado
Doutor Viana para substituir o

Foram deferidos pela Pre-
sidência os seguintes requeri-
mentos:

• Do deputado Mário Cunha
(PMDB), solicitando que  primei-
ra parte da reunião ordinária do
dia 14 de março seja interrompi-
da para receber o presidente do
Rotary Clube Internacional;

Cemig
O deputado Antônio Carlos
Andrada (PSDB) falou do
afastamento da procuradora geral
do Estado, Mizabel Derzi, que
aconteceu nesta terça-feira. Ele
criticou o governo e a Cemig no
processo de licitação para serviços
de cobrança de créditos da estatal,
onde, entre tantos concorrentes,
apenas o escritório de advocacia
Sacha Calmon foi habilitado. O
deputado solicitou aos seus
colegas de bancada documentação
para que seja instalada uma CPI
para analisar os procedimentos da
Cemig nos dois últimos anos. Em
aparte, o deputado João Leite
(PSDB) complementou o discurso
de Antônio Andrada, dizendo que
existem várias outras
irregularidades do governo
estadual que são desconhecidas,
COMO contratos com dispensa de
licitação.

Congratulações
O deputado Dalmo Ribeiro Silva
(PSD) parabenizou o jornal
"Estado de Minas", que vai
completar 76 anos de fundação.
Ele elogiou a solenidade que
aconteceu no Palácio da Liberdade
no último dia 8, que teve como
objetivo colher assinaturas para
convênios de educação ambiental
em escolas Dalmo Ribeiro
também falou de sua preocupação
com a cafeicultura mineira. Ele
lembrou da audiência pública que

deputado Antônio Júlio como
membro efetivo das Comissões
Especiais das PECs 6, 8, 21, 33,
39 e 43, da Comissão Especial
de Veto sobre a Proposição de
Lei 14.634; e como suplente nas
Comissões Especiais das PECs
2, 15 e 22.

Do líder do VI, deputado
Adelino Carneiro Leão, indican-

• Do deputado Chico
Rafael (PSB), pedindo que seja
incluído da ordem do dia do
Plenário o PI- 702/99, de sua
autoria, que dispõe sobre o
procedimento para concessão
de isenção de IPVA a pessoas
portadoras de deficiência;

• Do deputado Durval

aconteceu no ano passado, em
Ouro Fino, e reuniu diversos
produtores da região, para discutir
a situação do café no Sul de Minas.
Em aparte, o deputado Dinis
Pinheiro (PL) concordou com as
palavras de Dalmo Ribeiro Silva e
aproveitou para elogiar o diretor
geral do DER/MG, Flávio
Menicucci, exonerado do cargo.

Projeto Som-ma
O deputado Márcio Cunha
(PMDB) criticou o projeto que
extingue o Fundo Somma.
Segundo ele, apesar da intenção
do governo em se adequar às leis
federais vigentes, não se pode
simplesmente extinguir o Fundo,
determinando que suas receitas
sejam absorvidas pelo caixa único
do Estado. Ele disse que obras
financiadas pelo Fundo Somma,
como o prolongamento da
avenida Pedro II, na capital, não
podem ser interrompidas. Márcio
Cunha também fez elogios ao ex-
diretor geral do DER/MG, Flávio
Menicucci, destacando-o como
realizador de trabalhos
Importantes. O deputado pediu
também a seus colegas que
compareçam ao Plenário nesta
quarta-feira para receberem o
presidente do Rotary
Internacional, Frank J. Devlyn.
Em aparte, o deputado Bené
Guedes (PDT) elogiou as palavras
de Márcio Cunha sobre Flávio
Menicucci.

do o deputado Durval Ângelo
para substituir o deputado Ivo
José como membro efetivo das
Comissões Especiais das PECs
5 e 25, da Comissão Especial
do BNDES e da CPI do Fundo
Somma; e como suplente das
Comissões Especiais das PECs
2, 3 e 42, da CPI das Licitações
e da CPI da Saúde.

Ângelo (PT), solicitando que
seja incluído na ordem do dia
do Plenário o PL 926/2000, de
sua autoria, que dispõe sobre
a prestação de assistência re-
ligiosa nas entidades civis e
militares de internação cole-
tiva das redes pública e pri-
vada do Estado.

Procuradora do Estado
O deputado Amilcar Martins
(PSDB) criticou o governo Itamar
Franco, falando da má conduta da
procuradora geral do Estado,
Mizabel Derzi, que, mesmo saindo
da sociedade do escritório Sacha
Calmon, deixou em seu lugar sua
filha, Paula Machado de Abreu
Derzi. "Mais urna vez, o governador
só tomou providências depois que o
problema aconteceu", disse. Em
aparte, o deputado Rogério Correia
(P1) apoiou as acusações de Amilcar
Martins e acrescentou dizendo que é
necessário também investigar a
conduta, nessa licitação, do
presidente da Cemig Iialma Morais.

Unimontes
O deputado Doutor Viana (PMDB)
falou do 29" fórum da Associação
Mineira de Reitores Estaduais e
Municipais, que está sendo realizado
pela Unimontes, esta semana, em
Montes Claros. O fórum irá tratar,
como tema central, da interiorização
do ensino superior no País. Ele
lembrou, ainda, que a Unimontes
está ocupando hoje a 1  posição
entre as 32 universidades estaduais.
"São mais de 11 mil alunos
matriculados e destaque no provão
com conceito A nos cursos de
Administração e Letras",
acrescentou. Em aparte, o deputado
Dinis Pinheiro (PL) elogiou as
palavras do Doutor Viana sobre a
Unimontes e aproveitou para fazer
uma crítica ao deputado Amilcar

Designação de Comissões Especiais

Mudanças em Comissões Permanentes

Requerimentos deferidos



Concurso público da Assembléia
tem mais de 10 mil inscritos

A Fundação de Desenvol-
vimento e Pesquisa (Fundep),
organizadora do concurso
público que a Assembléia re-
aliza a partir de 8 de abril, di-
vulgou na semana passada os
números parciais das inscri-
ções feitas para os diversos
cargos. Não foram computa-
dos os números relativos às
inscrições com pedido de
isenção de taxa, que estão ain-
da sendo analisados, daí a
parcialidade do número de
inscrições. Considerando esse
fato, são 10.022 candidatos
inscritos, assim divididos:

• para o cargo de Procurador,
1005 inscritos para três vagas;

• Analista de Sistemas (de-
senvolvimento), 512 inscritos
para cinco vagas;

• Analista de Sistemas (su-
porte), 87 inscritos para uma
vaga;

• Bibliotecário, 583 inscri-
tos para cinco vagas;

• Jornalista, 1070 inscritos
para 10 vagas;

• Relações Públicas, 459
inscritos para três vagas;

• Consultor/área 1
(Constitucionalismo e Cons-
tituição, Direito Tributário,
Direito Administrativo,
Municipalismo e Direito mu-
nicipal e edílico, Direito elei-
toral e partidário), 415 ins-
critos para duas vagas;

• Consultor/área II (Eco-
nomia, finanças e orçamentos
públicos, ciência da adminis-
tração., Direito Tributário,
administração pública e Direi-
to Administrativo), 209 ins-
critos para duas vagas;

• Consultor/área III (Po-
líticas agropecuária e
agroindustrial, História dos
setores minerais brasileiro e
mineiro, Meio Ambiente, as-
suntos relativos à ordem eco-
nômico-financeira à luz das
Constituições da República e
do Estado, microeconomia),
185 para duas vagas;

• Consultor/ área IV
(Saúde e doença, organização

institucional da saúde no Bra-
sil, ações de saúde pública,
seguridade social, saúde e
assistência social), 175 inscri -
tos para uma vaga;

Consultor/área V (fun-
damentos históricos, filosófi-
cos, sociológicos e políticos
da educação; recursos huma-
nos e financeiros para a edu-
cação; políticas públicas de
educação física e desporto;
cultura, bens culturais e
patrimônio cultural, ciência e
tecnologia em Minas Gerais),
99 inscritos para uma vaga;

• Consultor/área VI (Esta-
do e sociedade no mundo con-
temporâneo, desenvolvimento
social, direitos humanos, violên-
cia e crimina-lidade, história po-
lítica do Brasil), 712 inscritos
para quatro vagas;

• Engenheiro eletricista,
163 inscritos para uma vaga;

• Redator-revisor, 4154
inscritos para 16 vagas;

• Taquígrafo, 197 inscritos
para 12 vagas.

Mesa da Câmara Municipal visita Assembléia
Dndrio Dias

LJ presiciente cio Assembléia Legislativa,
deputado Antônio Júlio (PMDB), recebeu
ontem o visita do presidente da Câmara

Municipal de Belo Horizonte, Sérgio
Ferrara (PDT). O diretor de

Administração e Finanças, Luiz Fernando
Reis, e os vereadores que compõem o

Mesa da Câmara, João Gualberto Filho
(PMDB), Roberto Carvalho (PT) e Ronaldo

Gontijo (PPS), também acompanharam
Ferrara na visita a Antônio Júlio. O

encontro foi no Salão Nobre.

ACMinas comemora 100 anos
O presidente da

Assembléia, deputado
Antônio Júlio (PMDB),
participou, no última

segunda-feira (12), das
comemorações dos 100

anos da Associação
Comercial de Minas Gerais.

Na solenidade, realizado

no Palácio das Artes, a ACM mas
homenageou 10 empresas com

o Troféu "Empresa
Centenário". Na foto, o

presidente da Associação,
Artur Lopes Filho; o presidente

Antônio Júlio; e o vice-
presidente da ACMinas,

Eduardo Bernis.

Rodrigo Dias

L
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Reunião Extraordinária (9 e 20 horas)

Apreciação da matéria constante da reunião or-
dinária, com exceção dos requerimentos.

Reunião Ordinária (14 horas)
RQN 1.631/2000

Da deputada Elaine Matozinhos, solicitando ao
secretário da Fazenda informações sobre o re-
passe ao Tribunal de Justiça de Minas dos valo-
res recolhidos ao Tesouro do Estado na quali-
dade de taxa de fiscalização

RQN 1.65312000
Do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita
informações ao governador acerca do convênio ce-
lebrado entre o Estado de Minas Gerais e o Banco
do Brasil com a finalidade de cobrança da dívida
ativo estadual e demais informações que especifica

RQN 1.654/2000
Do deputado Miguel Martini, em que solicita
ao secretário da Caso Civil a relação das aero-
naves do Governo, com especificação da ori-
gem, destino e duração de cada missão, no
período correspondente aos últimos três meses

RQN 1.689/2000
Da Comissão de Fiscalização Financeira, solici-
tando ao presidente do BDMG o envio a esta
Casa de cópias dos contratos e anexos referen-
tes a verbas destinados e verbas liberadas atra-
vés do Fundo Somma para a cidade de Caratinga

PL 1.271/2000
Do governador do Estado, que propõe a revogação
da Lei 11.085, de 30/4/93, extinguindo a Fundo
Somma. Votação em turno único (faixa constitucional)

Veto Total
A Proposição de Lei Complementar n°61 , que acres-
centa parágrafo ao art. 152 da Lei n° 869, de 5/7/
1952, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado de Minas Gerais. Discussão
em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial
A Proposição de Lei n° 14.607, que dispõe sobre a
propagando e a publicidade promovidas por órgão
ou entidade sob o controle direto ou indireto do Esta-
do. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial
A Proposição de Lei n° 14.631, que dispõe so-
bre o registro e a divulgação de dados relativos
à violência e à criminalidade no Estado. Discus-
são em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial
A Proposição de Lei n° 14.632, que dispõe
sobre a administração, a proteção e a con-
servação das águas subterrâneos de domínio
do Estado e dá outras providências. Discus-
são em turno único (faixa constitucional)

Veto Total
A Proposição de Lei n° 14.604, que dispõe so-
bre procedimentos especiais para prevenção e
detecção de casos de LER - Lesão por Esforço
Repetitivo. Discussão em turno único (faixa cons-
titucional)

Veto Total
A Proposição de Lei n° 14.605, que dispõe so-
bre o Programa Permanente de Renda Mínima
para a família que se responsabilizar pela guar-
da de criança ou adolescente abandonados.
Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total
À Proposição de Lei n° 14.609, que dispõe so-
bre a impressão do calendário de vacinação in-
fantil nas embalagens de leite tipos C e B. Dis-
cussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial
A Proposição de Lei n° 14.634, que altera dis-
positivos das Leis n

o
s 12.730, de 30/12/97,

13.243, de 23/6/89, 12.989, de 30/7/98 e
6.763, de 26/12/75, e dá outras providências.
- Remissão de Créditos Tributários. Discussão
em turno único (faixa constitucional)

PRE 754/99
Do deputado Luiz Tadeu Leite, que aprova acor-
do celebrado entre os Municípios de Juvenília e
Montalvônia para modificação de limite territorial.
Votação em 1° turno

P1 498/99
Da Comissão de Política Agropecuária, que dis-
põe sobre as políticas florestal, de proteção à
biodiversidade e do uso alternativo do solo no
Estado. Votação em 1° turno

P1 1.172/2000
Do deputado Sargento Rodrigues, que altera a
redação da art. 2° da Lei n° 12.644, de 17110/
97, que autoriza a Codeurb a doar à Cohab/
MG o imóvel que especifica. (A proposta eleva
de 3 para 5 anos o prazo findo o qual o imóvel
objeto da autorização contido na referida lei,
casa não se tenha cumprido o objetivo da doa-
ção, será revertido ao patrimônio do entidade
doadora). Votação em 1° turno

PL 900/2000
Do deputado Antônio Júlio, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Carmo da Mata
o imóvel que especifica. Votação em 2 0 turno

PRE 1.410/2001
Da Mesa da Assembléia, que modifica a estru-
tura administrativa da Secretaria da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais. Discus-
são em 1° turno

PL 605/99
Do deputado Agostinho Silveira, que autoriza o
Poder Executivo a fazer reverter imóvel que espe-
cifica ao Município de Santo Antônio do Monte.
Discussão em 1° turno

PL 718/99
Do deputado Paulo Piau, que autoriza o Estado de
Minas Gerais, por intermédio da Companhia de Ha-
bitação do Estado de Minas Gerais )Cohab/MG), a
renegociar dívidas e promover liquidação oriundas
de operações creditícias realizadas entre a Cohab e
mutuários. Discussão em 1° turno

PL 719/99
Do deputada Dinis Pinheiro, que autoriza o Po-
der Executivo a doar ao Município de Sarzedo
imóvel que menciona. Discussão em 1° turno

PL 909/2000
Do deputado Jorge Eduardo de Oliveira, que
dispõe sabre fabricação de medicamentos gené-
ricos pela Fundação Ezequiel Dias. Discussão
em 1° turno

PL 930/2000
Do deputado Paulo Piou, que cria o Certificado
Ambiental da Propriedade Agrícola - ISO Agrí-
cola. Discussão em 1 0 turno.
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9 horas
ACONTECE	• Reunião Extraordinária (9 horas)

HOJEj9h30
Comissão de Direitos Humanos (Auditório) - discu-
tir e votar proposições que dispensam a apreciação
do Plenário

10 horas
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia )Plenarinho 1) - discutir e votar parecer
sobre o PL 1.238/2000, do deputado Luiz Menezes,
que autoriza o Poder Executivo a denominar o ano
de 2002 como sendo o Ano de Carlos Drummond
de And rade

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho III)
- discutir e votar proposições que dispensam a apre-
ciação do Plenário

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenarinho III) - a primeira parte

da reunião ordinária será interrompida para receber
o presidente do Rotary Internacional, Frank J. Devlyn

14h30
• Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

(Plenarinho II) - discutir e votar proposições que
dispensam a apreciação do Plenário

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras
Públicas (Plenarinho III) - discutir e votar parecer
sobre o PI- 1.276/2000, do deputado Alencar da
Silveira Júnior, que torna obrigatória a afixação de
placas de sinalização informando a presença de
"pardais", a partir de 200 metros retroativos

15 horas
• CPI da Saúde (Plenarinho IV) - ouvira ex-superin-

tendente da Fhemig, João Batista Magro Filho
• Comissão de Turismo (Plenarinho 1) - discutir e

votar parecer sobre o PL 493/99, do deputado Chico
Rafael, que dispõe sobre a colocação de produtos
em sacos plásticos por comerciantes varejistas; e

sobre emendas apresentadas em Plenário ao PL 1.189/
2000, do deputado Miguel Martini, que dispõe sobre as
empresas de asseio e conservação
Comissão Especial (Auditório) - emitir parecer sobre o
veta parcial á Proposição de Lei 14.655 (ex-PL 58/99),
que dispõe sobre o controle e o licenciamento dos empre-
endimentos e das atividades geradoras de resíduos peri-
gosos no Estado; veta total ô Proposição de Lei 14.661
(ex-PL 745/99), que dispõe sobre a estruturação e a orga-
nização de sistema de referência hospitalar; veto total à
Proposição de Lei 14.662 (ex-PL 789/2000), que dispõe
sobre o Programa Estadual de Saúde Vocal; e sobre o veto
parcial á Proposição de Lei 14.665, que institui o Progra-
ma de Higiene Bucal na rede estadual de ensino funda-
mental. Eleger presidente e vice e designar relatores

15h15
Comissão Especial (Auditório) - emitir parecer sobre o
veto parcial ô Proposição de Lei Complementar 66 (ex-
Projeto de Lei Complementar 17/99, do Tribunal de Jus-
tiça), que contém a organização e a divisão judiciárias do
Estado de Minas Gerais. Eleger o presidente, o vice-presi-
dente e designar o relator

15h30
• Entrevista coletiva do presidente do Rotary Internacional,

Frank J. Devlyn (Sala de Imprensa do Plenário)
• Visita do embaixador do Líbano, lshaya El Khoury (Salão Nobre)
16 horas
• Comissão Especial (Plenannho III) - emitir parecer sobre o veta

parcial á Proposição de Lei 14.696 (ex-PL 1.216/2000), que esti-
ma as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado de
Minas Gerais e do orçamento de investimentos das empresas
controladas pelo Estado para o exercido de 2001. Apreciar o pare-
cerde turno único do relatoç deputado Márcio Kangussu

17 horas
• Visita da Mesa da Assembléia ó Fiemg
20 horas
• Reunião Extraordinária )Plenário)

7h30 - Repórter Assembléia (reprise)
8h - Horário reservado à Câmara Municipal
de Belo Horizonte
9h10 - Plenário (ao vivo) -Reunião
Extraordinária, com pronunciamentos,
discussão e votação de proposições
12h30 - Repórter Assembléia (reprise)
13h15 -Assembléia Debate (reprise) -
Em debate o trabalho infantil
14h10 - Plenário (ao vivo) - Reunião
Ordinária, com pronunciamentos, discussão e
votação de proposições
18h - Horário reservado à Câmara Municipal
de Belo Horizonte
19h - Assembléia Entrevista (reprise) - O
representante da Fundação João Pinheiro,
José Oswaldo Lasmar, falo sobre o levanta-
mento feito pelo Fundação e que mostro um
crescimento desordenado de algumas
regiões da Grande BH
19h30 - Repórter Assembléia (ao
vivo) - Noticiário sobre o que acontece

na Assembléia e repercussão dos principais
fatos políticos do Estaoo
20h10 - Plenário (ao vivo) - Reunião Extraordi-
nária, com pronunciamentos, discussão e votação
de proposições
21 h - Assembléia Debate (reprise) - Em debate
os dez anos do Código de Defesa do Consumidor
22h - Repórter Assembléia (reprise) - Noticiário
sobre o que acontece no Assembléia e repercus-
são dos principais fatos políticos do Estado
22h30 - Assembléia Entrevista (inédito) - O
professor Anor Luciano da UFMG, fala sobre os
acontecimentos envolvendo a gravação de um CD
sobre o Hino Nacional
23h - Plenário (reprise) - Reunião Ordinário
da tarde
1h20 - Repórter Assembléia (reprise) -
Noticiário sobre o que acontece na Assembléia e
repercussão dos principais fatos políticos do Estado
2h - Encerramento

• Essa grade está sujeita a alterações-


