
sem esforço, e também que a	correspondente alteração dos
existência de leis não implica,	costumes no corpo social".

necessariamente, a	 Leia mais à página 8.
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Projetos sobre
Projetos do	 administrativa
aovemador

Cemig e reforma
são recebidos

DATA S

'

A Assembléia recebeu, na
tarde de ontem, projeto de lei
e proposta de emenda à
Constituição encaminhadas
pelo governador do Estado
tratando da Cemig. O proje-
to trata da desverticalização
da empresa, e a proposta de
emenda estabelece, entre ou-
tras, a determinação de que
a desestatização da Cemig e
da Copasa dependerão de lei
complementar e posterior
aprovação em referendo po-

pular (plebiscito), convocado
através de decreto legisla-
tivo. As mensagens contendo
as proposições foram lidas
em Plenário, na Reunião Or-
dinária de ontem à tarde.
Tramitação - A Proposta de
Emenda à Constituição (PEC),
que recebeu o número 50/
2001, será apreciada por Co-
missão Especial antes de ser
votada pelo Plenário em dois
turnos. Os partidos têm cin-
co dias úteis para indicar os

parlamentares que vão com-
por a Comissão, e a Presidên-
cia designa os integrantes,
posteriormente, em Plenário.
No caso do Projeto de Lei
(PL), que recebeu o número
1.416/2001, ele será aprecia-
do pelas Comissões de Cons-
tituição e Justiça, de Adminis-
tração Pública e de Fiscaliza-
ção Financeira e Orçamentá-
ria antes de ser apreciado
pelo Plenário em 10 turno.
Leia mais às páginas 6 e 7

Reorganização de Secretarias
O governador Itamar

Franco enviou à Assem-
bléia, também ontem, men-
sagem que contém o pro-
jeto de lei que, em 120 ar-
tigos, trata da reorganiza-
ção de secretarias de Esta-
do e cria o Instituto de
Terras do Estado de Minas

Gerais (Iter) e o Instituto
de Desenvolvimento do Nor-
te e do Nordeste de Minas
Gerais (Idene). A Secretaria
de Estado da Casa Civil e Co-
municação Social é desmem-
brada em três secretárias, de
acordo com o projeto: Se-
cretaria de Estado da Casa

Civil, Secretaria de Estado
da Comunicação Social e Se-
cretaria de Estado de Go-
verno. O projeto extingue e
cria cargos e promove uma
ampla reforma administrati-
va no Estado
Leia mais sobre os proje-
tos à página 9

Dia Internacional da Mulher Rodrigo Dias

9 horas
Reunião de Debates

(Plenário)

A Assembléia mineiro prestou,
ontem, sua homenagem ao Dia

Internacional do Mulher. A
Reunião Especial lotou o Plenário

com mulheres representando
diversos segmentos (fofos) e foi
marcada, também, pela entrega

de placas comemorativas a
12 agraciadas, pelas quatro

deputadas da atual legislatura.
A deputada Elaine Matozinhos
(PSB), autora do requerimento

de realização da Reunião
Especial, lembrou os "caminhos
da luta feminina pela cidadania
e igualdade". Segundo ela, o

evento serve para "nos lembrar
que direitos não se adquirem



Os vereadores Sílvio Ravaioni, Rogério Ghedin Servidei e Lofaiete Àndrado

CPI recebe documentos
Respondendo a questio- plementar os valores das

namento do deputado AIHs (Autorização de
Alberto Bejani (PFL), Rogé- Internação Hospitalar).
rio Ghedin informou que um Lafaiete Andrada repassou
aparelho de ressonância à CPI um dossiê com ações
magnética, doado pelo Mi- judiciais pedindo a interven-
nistério da Saúde à Santa ção do Ministério Público
Casa, está desativado, se- para conseguir internações.
gundo ele, em função da bai- O deputado Adelmo
xa remuneração aos profis- Carneiro Leão (PT) ressaltou
sionais que o operavam e do que os problemas enfrenta-
alto custo para a instituição, dos pelo Município de Juiz
A Santa Casa limitou a rea- de Fora, com relação à San-
lização do exame e, quando ta Casa, como a falta de re-
necessário, paga a clínicas cursos e o atendimento pre-
particulares. O vereador não cário à população, repetem-
tinha informações sobre o se em todo o Estado. Segun-
convênio de doação do apa- do ele, Juiz de Fora é a cida-
relho. Assim como ele, o ve- de que proporcionalmente
reador Lafaiete Andrada mais recebe recursos do SUS
(PSL) criticou a proposta da em Minas Gerais. O depu-
Prefeitura de criar o Hospi- tado defendeu a fiscalização
tal Municipal Silveira Ra- pública dos recursos repas-
mos. Para eles, o dinheiro sados a instituições privadas
aplicado em pagamento de e disse que a discussão de-
aluguel e reforma do prédio verá prosseguir na Comissão
deveria ser usado para com- de Saúde da Assembléia.

Secretário e provedor serão ouvidos
Alair Vieira

O secretário municipal de
Saúde de Juiz de Fora, José
Carlos Coelho; o vereador
Antônio Jorge Marques, que
participa do Conselho Muni-
cipal de Saúde; e o provedor
da Santa Casa, José Carlos
Teixeira, também serão ouvi-
dos pela CPI. Requerimento
nesse sentido foi apresenta-
do pelo deputado Marco
Regis (PPS) e aprovado pela
Comissão. A CPI também
aprovou requerimento do de-
putado Alberto Bejani (PFL)
para que seja enviado ofício
ao delegado da Polícia Fede-
ral em Juiz de Fora, pedindo
informações sobre o anda-
mento de inquéritos policiais
sobre desvio de filmes de
raio-X e fios cirúrgicos do
SUS, que estariam sendo ven-
didos em farmácias da cida-
de, e o nome dos envolvidos.

Minas corre risco de epidemia

Os deputados Alberto Bejoni, Edson Rezende, HeIy Tarqüínio e Adelmo
Carneiro Leão no reunião de ontem, pela manhã

Presenças
Participaram da reunião de ontem os deputados Hely
Tarqümnio (PSDB) - presidente; Edson Rezende (P58) -
relator; Adelmo Carneiro Leão (PT); Alberto Bejani (PFL);
Marco Regis (PPS); Márcio Kangussu (PPS) e Sebastião
Costa (PFL), e também o vereador Silvio Ravaiani.
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Vereadores de Juiz de
Fora participaram, ontem,
de reunião da CPI da Saú-
de e criticaram a gestão da
saúde pela administração
municipal. O vereador Ro-
gério Ghedin Servidei
(PMN) citou, entre outros
pontos, a falta de leitos hos-
pitalares para atendimento
pelo Sistema Único de Saú-
de (SUS). Ele relatou a situ-
ação da Santa Casa, que tem
o maior número de leitos
para atendimento pelo SUS
- 190 dos 309 leitos -, e dis-
se que a instituição gasta
cerca de R$1,4 milhão e re-
cebe, em contrapartida, cer-
ca de R$700 mil. A Prefeitu-
ra de Juiz de Fora, informou,
não subvenciona os atendi-
mentos, alegando que a ta-
bela do SUS é responsabili-
dade do governo federal.

Rogério Ghedin defen-
deu o aumento dos repasses
pela Prefeitura para a San-
ta Casa e a busca de convê-
nios com outros hospitais.
Dessa forma, a Santa Casa
ficaria com os casos de maior
complexidade, deixando
para outras instituições os
casos crônicos. Segundo o
vereador, falta diálogo entre
a instituição e a Secretaria
Municipal de Saúde. Ques-
tionado pelo deputado
Adelino Carneiro Leão (PT),
ele informou que a Santa
Casa de Juiz de Fora tem
administração particular e
não é fiscalizada pelo Conse-
lho Municipal de Saúde. O ve-
reador informou que a cida-
de recebe, por mês, R$ 5 mi-
lhões de repasses pelo SUS.

Minas Gerais não tem um
programa de saúde para com-
bater as zoonoses. A revelação
é do médico veterinário Fran-
cisco Leopoldo Lemos, segun-
do depoente a ser ouvido pela
CPI na quarta-feira (dia 7). Ele
responde pela Coordenadoria
de Zoonoses do Estado há
dois meses, tendo sido contra-
tado pela Secretaria da Saúde
por um prazo de seis meses.
Ele disse que há risco de den-
gue em 538 municípios minei-
ros, sendo que 170 são consi-
derados de alto risco com re-
lação à possibilidade de epide-
mia de dengue e casos de den-
gue hemorrágica.

Com relação à febre ama-
rela, ele disse que os casos
registrados na Região Centro-
Oeste, que já causaram mais de
uma dezena de mortes, são de
"febre amarela silvestre", e
que o grande risco é a urbani-
zação da epidemia. Nesse caso,
a doença poderia ser transmi-
tida pelo mesmo mosquito
transmissor da dengue, o aedes

aegypti. Francisco Lemos
enfatizou que o combate ao
mosquito vem sendo feito se-
gundo as normas do Ministé-
rio da Saúde. O controle
vetorial fica a cargo de cada
município, e a Secretaria de
Estado da Saúde é responsá-
vel pela coordenação.

O coordenador disse que,
no último dia 10 de janeiro, o
Estado recebeu do Ministério
da Saúde o produto "Meto-
prene", um biorregulador pro-
duzido com o hormônio do
mosquito, que impede o de-
senvolvimento da larva. No
entanto, sua distribuição foi
suspensa porque as embala-
gens indicavam que o produ-
to era válido até 31 de janeiro.
"Fizemos contato com o Minis-
tério e nos asseguraram que,
bem acondicionado, o produ-
to é eficaz por mais um ano".
Ele disse, ainda, que o labora-
tório cubano que vendeu o
larvicida "Bactivec" para a
Funed decidiu repor 4.700 li-
tros do produto e que 1.128

litros já foram entregues. Com
relação a outras zoonoses, Fran-
cisco Lemos afirmou que os ca-
sos de leishmaniose no Esta-
do têm aumentado e que, na
Região Metropolitana de Belo
Horizonte, o quadro da do-
ença calabar também é moti-
vo de preocupação. "O Esta-
do não tem condições de fa-
zer o controle vetorial do
calabar", alertou.

Para o deputado Adelmo
Carneiro Leão, o depoimento
do coordenador deixou claro
que o Estado não tem um pro-
grama de saúde consistente,
nem diretrizes administrativas
para se evitar epidemias e
combater doenças transmis-
síveis. "Isso é grave demais; e
a população é quem perde",
analisou. Finalizando a reu-
nião, os deputados aprovaram
vários requerimentos apresen-
tados pelo relator da CPI, de-
putado Edson Rezende (PSB),
solicitando a diversos órgãos
públicos que enviem docu-
mentos à Comissão.

I;t:flittLJ
Participaram da
reunião de quarta-
feira os deputados
Hely Tarqüinio
(PSDB), Edson
Rezende (P58),
Adelmo Carneiro
Leão (P11. Alberto
Bejani (PFL), Marcelo
Gonçalves (PDT,
Marco Regis (PPS) e
Doutor Viana
(PMDB). Como
depoentes,
participaram o
superintendente da
Fhemig, Fausto
Ferrer Fróes, e o
coordenador de
Zoonoses do
Secretaria de Estado
da Saúde, Francisco
Leopoldo Lemos.



Comissão opina pela derrubada
parcial de veto

Comissões Permanentes elegem
presidentes e vices Comissões

Permanentes

Alair Vieira

Os deputados Antônio Carlos Androdo, relator do veto;
Ivoir Nogueira e Fábio Avelar
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Comissão Especial
Veto à Proposição
14.632

a

O veto do governador ao
artigo que trata da necessida-
de de licença prévia para a
perfuração de poços tubulares
no Estado atingiu uma das
grandes inovações da Propo-
sição de Lei 14.632, que dis-
põe sobre a administração, a
proteção e a conservação das
águas subterrâneas de domí-
nio do Estado. A opinião é do
deputado Antônio Carlos
Andrada (PSDB), relator da
Comissão Especial que apre-
cia o Veto Parcial à Proposi-
ção de Lei 14.632 (ex-Projeto
de Lei 645/99, do deputado
Fábio Avelar (PPS)), enviado
ao Legislativo no final do ano
passado. A Comissão reuniu-
se ontem e o deputado opi-
nou pela rejeição do veto ao
artigo 18 e pela manutenção

Todos os prefeitos e pre-
sidentes de câmaras munici-
pais empossados em janeiro
receberão uma correspondên-
cia da CPI do Fundef relatan-
do os trabalhos da Comissão
desde a sua criação. Decisão
nesse ser tidp foi tomada on-
tem, na i .união da Comissão.
A carta, sugerida em reque-
rimento pelo deputado Antô-
nio Carlos Andrada (PSDB),
esclarece ainda os objetivos
da CPI e informa sobre os
meios que prefeitos, vereado-

do veto aos parágrafos 20 e
3° do artigo 19 da mesma pro-
posição, pois tratam de ma-
téria já convenientemente
contemplada em outra lei. O
parecer foi aprovado.

Ressaltando que a propo-
sição complementa as leis de
recursos hídricos federal e
estadual, que têm muitas la-
cunas no que diz respeito à
gestão desses corpos d'água,
o deputado Antônio Carlos
Andrada (PSDB) argumentou
que "ao contrário do que se
alega nas razões do veto, a
licença prévia não represen-
tará um simples entrave bu-
rocrático, mas dotará o Esta-
do de um mecanismo funda-
mental para implementar o
Sistema Estadual de Informa-
ções de Recursos Hídricos, es-
pecialmente no que diz respei-
to às águas subterrâneas".
Poços tubulares - Minas Ge-
rais possui mais de 30 mil

res e o público em geral dis-
põem para encaminhar suas
críticas, sugestões e denún-
cias sobre a má aplicação
dos recursos do Fundo de
Manutenção e Desenvolvi-
mento do Ensino Funda-
mental e Valorização do Ma-
gistério (Fundef).

No requerimento, apro-
vado pela Comissão, o depu-
tado Antônio Carlos Andra-
da - relator da Comissão -
solicita, ainda, maior divulga-
ção do número do "Disque-

poços tubulares em seu terri-
tório, sobre os quais, pratica-
mente, não há nenhum con-
trole sobre a produção e uso.
Cerca de 40% dos municípios
mineiros são abastecidos, to-
tal ou parcialmente, por ma-
nanciais subterrâneos. Diante
desse quadro, o relator consi-
dera que é imprescindível,
para o Estado, a existência de
ferramentas que modernizem
a administração, proteção e
conservação dessas águas.

O deputado Antônio
Carlos Andrada (PSDB) de-
fendeu ainda que a licença pré-
via para a perfuração dos po-
ços é medida que protege o
cidadão, pois impede o início
dessas obras em locais onde
existam conflitos de uso, im-
pedimentos legais ou super-
explotação de água, evitando
a aplicação de recurso finan-
ceiro em obra que não poderá
receber outorga de uso.

Denúncia", que estará à dis-
posição da CPI para receber
as informações do público.

Presenças
Participaram da reunião
os deputados Cristiano
Canêdo (PTB),
presidente; Sebastião
Costa (PFL), Antônio
Carlos Andrada (PSDB) e

:,._1vairNogueira (PMDB).

Onze das 14 Comissões
Permanentes da Assem-
bléia reuniram-se ontem
para eleger seus presiden-
tes e vice-presidentes, e al-
gumas definiram também
os dias que irão se reunir e
temas de trabalho. A Co-
missão de Educação, Cul-
tura, Ciência e Tecnologia
elegeu presidente o depu-
tado Paulo Piau (PFL) e
vice-presidente o deputado
Antônio Carlos Andrada
(PSDB). Os trabalhos fo-
ram programados para
ocorrer às quartas-feiras,
às 10 horas da manhã. O
deputado Paulo Piau fez
duas sugestões, acatadas
pelos membros presentes:
que seja feito um levanta-
mento dos nomes das ins-
tituições, públicas e priva-
das, relacionadas às áreas
ligadas à Comissão, para
que seja mantido contato
com as mesmas; e que os
membros da Comissão
participem, na próxima
terça-feira (13), de mani-
festação em Divinópolis em
defesa da UFMG, a convi-
te da Universidade.

Paulo Piau falou, ain-
da, sobre dois "problemas
crônicos" aos quais a Co-
missão deve se dedicar: a
falta de regularidade no
repasse da verba do Esta-
do à Fundação de Ampa-
ro e Pesquisa (Fapemig) e
a atual indefinição nos pro-
cessos de incorporação e
estruturação da Uemg.
Participou da reunião tam-

bém o deputado José
Henrique (PMDB).

Reuniram-se ainda as
seguintes Comissões:

o de Administração
Pública, que elegeu os de-
putados Eduardo Brandão
(PMDB) para presidente e
Hely Tarqüínio (PSDB)
para vice-presidente. As
reuniões ordinárias serão
às quartas-feiras, às 10 ho-
ras. Participaram da reu-
nião os deputados: Cabo
Morais (PL); Cristiano
Canêdo (PTB); Eduardo
Brandão (PMDB); Hely
Tarqüínio (PSDB) e Sar-
gento Rodrigues (PSB);

de Constituição e
Justiça, que elegeu o depu-
tado Geraldo Rezende
(PMDB) presidente e o
Agostinho Silveira (PL)
como vice-presidente. A
Comissão se reunirá às
quintas-feiras, às 10 horas.
Participaram da reunião
os deputados Ermano Ba-
tista (PSDB), Agostinho
Silveira (PL), Geraldo
Rezende (PMDB), Márcio
Kangussu (PPS) e Sebas-
tião Costa (PFL);

• de Direitos Huma-
nos, que elegeu os deputa-
dos Edson Rezende (PSB) e
Durval Ângelo (PT) para
presidente e vice-presidente,
respectivamente. Ficou deci-
dido que a Comissão se reu-
nirá ordinariamente às
quartas-feiras, às 9h30. Par-
ticiparam da reunião os de-
putados Edson Rezende
(PSB) Durval Ângelo (PT)

e Ermano Batista (PSDB);
de Fiscalização Fi-

nanceira e Orçamentária,
que elegeu o deputado
Mauro Lobo (PSDB) para
a presidência e o deputa-
do Ivair Nogueira (PMDB)
para a vice-presidência. As
reuniões ordinárias da Co-
missão acontecerão às
quintas-feiras, às 10 ho-
ras. Participaram da reu-
nião os deputados An-
derson Adauto (PMDB),
Gil Pereira (PPB), Ivair
Nogueira (PMDB), Mauro
Lobo (PSDB) e Rogério
Correia (PT);

• de Meio Ambiente e
Recursos Naturais, que
elegeu o deputado José
Milton (PL) como presi-
dente e o deputado Fábio
Avelar (PPS) como vice-
presidente. A Comissão se
reunirá todas as terças-fei-
ras, às 15 horas. Participa-
ram da reunião os deputa-
dos Antônio Andrade
(PMDB), Fábio Avelar
(PPS) e José Milton (PL);

• de Política Agrope-
cuária e Agroindustrial, ele-
gendo os deputados João
Batista de Oliveira (PDT) e
Sávio Souza Cruz (PSB), res-
pectivamente, presidente e
vice-presidente da Comis-
são, que se reunirá todas as
quartas-feiras às 14h30. Par-
ticiparam da reunião os de-
putados Jorge Eduardo de
Oliveira (PMDB), João Batis-
ta de Oliveira (PDT), Kemil
Kumaira (PSDB) e Paulo
Piau (PFL).

do

Presenças

Participaram da reunião os deputados Ivair Nogueira
(PMDB), Fábio Avelar (PPS) e Antônio Carlos Andrada
(PSDB). Concluído a votação, o presidente da Comissão,
deputado Ivair Nogueira (PMDB}, deu por cumprida a sua
finalidade e encerrou os seus trabalhos.

CPI do Fundef	CPI do Fundef vai divulgar seus trabalhos no interior
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Saúde vai debater febre amarela	Justificativa do governador

o

Os deputados Marco
Regis e José Braga foram
eleitos, respectivamente,
presidente e vice-presiden-
te da Comissão de Saúde. O
novo presidente falou sobre
a importância da Comissão
e da necessidade de atender
às reivindicações da popula-
ção das pequenas cidades,
encaminhando as demandas
e propondo soluções para os
problemas de saúde pública.
O deputado Adelmo Carnei-
ro Leão (PT) sujeriu que a
pauta da próxima reunião
seja um debate sobre os ca-
sos de febre amarela em Mi-
nas Gerais e o programa de
combate à doença. Ele pe-
diu também que o orçamen-
to do Estado para a Saúde
seja analisado o mais rápi-
do possível. As reuniões or-
dinárias da Comissão serão
às quintas-feiras, às 9 h30.

A PEC 50/2001 altera a re-
dação do artigo 14 da Consti-
tuição, com os objetivos de in-
troduzir a exigência de quorum
especial para votação de lei
autorizativa da venda de
ações que garantam o contro-
le direto e indireto, pelo Es-
tado, em sociedades de eco-
nomia mista e empresas pú-
blicas; de exigir que a lei
autorizativa de uma priva-
tização fixe condições e me-
tas a serem cumpridas pelo
novo controlador da empre-
sa estatal privatizada; de in-
cluir, claramente, a cisão
como operação que deva ser
previamente autorizada pela
Alemg; e de prever a apro-
vação, mediante referendo
popular, da lei complementar
que aprovar a desestatização
da Cemig e da Copasa.

Segundo a proposta, o
inciso II do parágrafo 4° do

Participaram da reunião os
deputados José Braga
(PMDB), Carlos Pimenta
(PSDB), Marco Regis
(PPS), Adelmo Carneiro
Leão (PT), Márcio Kangus-
su (PPS) e Jorge Eduardo
de Oliveira (PMDB).

Reuniram-se ainda, as
seguintes Comissões:

do Trabalho, Previ-
dência e Ação Social, que
elegeu presidente e vice-pre-
sidente, respectivamente, os
deputados Dalmo Ribeiro
Silva (PSD) e Bené Guedes
(PDT). As reuniões ordiná-
rias serão realizadas todas
as terças-feiras, às 10 horas.
Compareceram à reunião
os deputados Marco Regis
(PPS), substituindo o depu-
tado Luiz Menezes (PPS), e
os deputados Dalmo Ri-
beiro Silva (PSD) e Bené
Guedes (PDT);

artigo 14, acrescido este dos
parágrafos 9°, 10 e 11, passa a
vigorar com nova redação.
Desta forma, a PEC determina
que depende de lei a autoriza-
ção para instituir, cindir e extin-
guir sociedade de economia mis-
ta e empresa pública, e para ali-
enar ações que garantam o con-
trole dessas entidades pelo Es-
tado. Hoje, a redação determi-
na que depende de lei "a autori-
zação para instituir e extinguir
sociedade de economista mis-
ta e empresa pública e para
alienar ações que garantam,
nestas entidades, o controle
pelo Estado".

O inciso 9 0 determina
que a alienação de ações de
sociedade de economia mis-
ta e de empresa pública que
garantam o controle direto
ou indireto dessas entida-
des pelo Estado, bem como
a cisão ou qualquer tipo de

• de Transporte, Comu-
nicação e Obras Públicas,
que elegeu para presidente
o deputado Arlen Santiago
(PTB) e para vice-presiden-
te o deputado Bilac Pinto
(PFL). Participaram da reu-
nião os deputados Arlen
Santiago (PTB), Bilac Pinto
(PFL), Ermano Batista
(PSDB) - substituindo o de-
putado João Leite (PSDB) -
e o deputado Doutor Viana
(PMDB);

• de Turismo, Indústria
e Comércio, sendo eleita
presidente a deputada Ma-
ria Olívia (PSDB) e vice-pre-
sidente o deputado Gil Pe-
reira (PPB). A Comissão irá
se reunir todas as quartas-
feiras, às 15 horas. Compa-
receram à reunião os depu-
tados Gil Pereira (PPB), Fá-
bio Avelar (PPS) e a depu-
tada Maria Olivia (PSDB).

alteração em sua estrutura
societária, dependem de
autorização em lei específi-
ca aprovada por maioria
absoluta dos membros da
Assembléia(39 deputados).
O inciso 10 determina que a
lei que autorizar a alienação
das ações deverá estabele-
cer as condições da venda e
fixar o cumprimento, pelo
adquirente, das metas de
qualidade do serviço públi-
co que atendam os objetivos
sociais ins-piradores da cons-
tituição da entidade.
Plebiscito - O inciso 11 esta-
belece, ainda, que a desesta-
tização da Cemig e da Com-
panhia de Saneamento de Mi-
nas Gerais (Copasa) depende
de lei complementar e poste-
rior aprovação em referendo
popular, convocado através de
decreto legislativo.

O governador Itamar
Franco remeteu à Assem-
bléia, juntamente com a PEC
50/2001, uma longa justifica-
tiva para a apresentação da
proposta. Segundo ele, a pro-
posta "não pretende consa-
grar a indisponibilidade das
ações que assegurem o con-
trole pelo Estado das empre-
sas estatais, nem privar o Po-
der Executivo e o Poder
Legislativo do exercício nor-
mal de suas atribuições
institucionais, mas exigir, por
meio do instrumento da lei
complementar, que está dota-
da de um quorum qualificado,
a discussão em profundidade
de eventuais privatizações,
protegendo a sociedade mi-
neira contra erros e precipi-
tações irremediáveis".

O Executivo faz, na justi-
ficativa, defesa da presença
do Estado no que diz respei-
to aos recursos hidro-
energéticos. Segundo o go-
vernador, além dos empeci-
lhos jurídicos "da mais alta
relevância", os resultados das
privatizações já ocorridas não
são bons. "A maior queixa que
se tem ouvido dos especialis-
tas no setor é que a pri-
vatização não induziu novos
investimentos, principalmen-
te no parque gerador. Ora,
como a economia do País tem,
inobstante grandes dificulda-
des, crescido, a falta de inves-
timentos na geração de ener-
gia é questão emblemática, na
medida em que corremos o
risco de enfrentar crise idên-
tica àquela vivida pelo Esta-
do da Califórnia, que detém
a maior economia dos Esta-
dos Unidos e cujo modelo
energético é rigorosamente
idêntico ao adotado pelo go-
verno federal".

Na opinião do governador
Itamar Franco, caso a Cemig
venha ser privatizada, o seu
novo controlador - que, na
avaliação do Executivo, certa-
mente será uma empresa es-
trangeira - não terá nenhum
comprometimento com o Es-
tado, seja quanto à eletrifica-
ção das áreas carentes e dos
programas sociais hoje desen-
volvidos pela Cemig, seja no
que diz respeito ao parque in-
dustrial mineiro. "O seu com-
promisso será, seguramente,
com o lucro, pois este é o obje-
tivo da empresa privada".

O PL 1.416/2001 dá nova
redação ao artigo 2° da Lei
8.655/84, que dispõe sobre
mudança de denominação da
Centrais Elétricas de Minas
Gerais S.A. para Companhia
Energética de Minas Gerais
(Cemig) e sobre ampliação de
seu objetivo social. O objeti-
vo é adaptar a lei de regência
da Cemig ao novo modelo
institucional do setor elétrico
nacional, concebido pelo go-
verno federal e imple-mentado
pela Lei Federal 9.648/98. O
modelo escolhido, informa a
mensagem, sugere a criação de
empresas subsidiárias inte-
grais, a serem constituídas na
forma do que dispõem os ar-
tigos 251 e seguintes da Lei das
Sociedades por Ações, Lei Fe-
deral 6.404/76, que serão juri-
dicamente independentes,
para as atividades de geração,
transmissão, distribuição e
comercialização.

O governador explica
que, em face de contratos de
concessão, o Estado obrigou-
se, ainda na gestão anterior,
a organizar e administrar se-
paradamente os contratos de

Quanto à Copasa, o governa-
dor informa que a empresa
atua em regiões onde a ativi-
dade é lucrativa e em outras,
principalmente as cidades de
pequeno porte, em que o for-
necimento de água, bem como
a coleta e o tratamento de es-
goto, são serviços altamente
deficitários. "Com efeito, mais
de 80% das cidades mineiras
têm menos de 20 mil habitan-
tes, ou seja, nessa grande mai-
oria, o serviço é deficitário e
deve ser compensado com o
superávit oriundo dos gran-
des centros", acrescenta.

concessão, de distribuição, de
transmissão e de geração, in-
clusive no que refere à conta-
bilidade, gestão de ativos e
compromissos contratuais,
nos seguintes prazos: con-
tábil, até 31 de dezembro de
1997; ativos, compromissos
contratuais e administrativos,
até 31 de dezembro de 1998;
reorganização socie-tária, até
31 de dezembro de 2000, com
a constituição de empresas ju-
ridicamente independentes
destinadas a explorar, sepa-
radamente, os serviços de
geração, transmissão e distri-
buição de energia elétrica.
Pedido de reconsideração - O
Poder Executivo enfatiza, ain-
da, que a Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) mani-
festou-se contrária à pretensão
do Estado de Minas Gerais,
que queria prorrogar o prazo
contratual a que se obrigou. O
governador acrescenta que o
pedido de reconsideração, for-
mulado em 25 de janeiro pela
Procuradoria-Geral do Esta-
do, em face do indeferimento
da prorrogação, ainda não
teve resposta.

Comissões
Permanentes
(continuação)

Reunião Ordinária -
Projetos da Cemig
(continuação da
copa)

Itamar avalia riscos

Desestatização, só com plebiscito

Desverticalização da Cemig

-

Reunião Ordinária -
Projetos da Cemig

(continuação)



Tenente-Coronel Luciene Magalhães Albuquerque, deputados Maria José
Houeisen e Elaine Matosinhos, presidente Antônio Júlio, deputados Elbe

Brandão e Maria Olivia, delegada Noemy Bernardes e deputado J. Barreto, do
Moto Grosso

cia, ainda, às trabalhadoras ais e muitas vezes penaliza-
rurais presentes no Plenário das por não terem nem mes-
- carentes dos direitos soci- mo carteira assinada.

Homenageadas recebem placas
As mulheres homenagea- pela deputada Elbe Brandão);

das foram as seguintes:	• Elguita Starick Wnuk,
• Prefeita de Minas Novas, vereadora em Teófilo Otoni;

Teima Blandina Wenceslau; a a prefeita de Araçuaí, Maria
presidente do Sindicato dos do Carmo Ferreira da Silva;
Trabalhadores nas Indústrias e a juíza da Vara da Infância e
da Panificação de Belo Hori- da Juventude de Teófilo
zonte, Contagem e região, Otoni, Reneuda de Alencar
Maria Lúcia Alves Dias; a di- Bezerra Moreira (placas entre-
retora-executiva da Comuni- gues pela deputada Maria José
dade Batista Shalom Interna- Haueisen);
cional, Sandra Terezinha de • Prefeita de Santo Antô-
Mello Rocha (placas entre- nio do Amparo, Abigail Lei-
gues pela deputada Elaine te Valadão Andrade; Maria
Matozinhos);	 Bernadete Guimarães, ex-

• Pedrelina Alcântara de vereadora em São Lourenço; e
França, artesã de Gorutubana; a líder comunitária de Dores do
Geni Maria Gonçalves, serven- Indaiá Doracy Fiúza de Assis
te de limpeza da Assembléia (placas entregues pela deputa-
mineira;aouvidorade Polícia do da Maria Olivia - à exceção de
Estado de Minas, Maria do Ro- Abigail Andrade, que não pôde
sário Caiafa (placas entregues comparecer ao evento).
I[-1ii'jFJ

Ao final da Reunião Especial, Sueli Constância recitou poema para
marcar a homenagem. Compuseram a Mesa dos trabalhos, além
do presidente Antônio Júlio (PMDB) e das deputadas Elaine
Mafozinhos (P58), Elbe Brandão (PSDB), Maria José Haueisen (P1) e
Maria Olivia (PSDB), os seguintes convidados: delegada Noemy
Barros Guimarães Bernardes, chefe da Divisão de Polícia
Especializada de Mulheres, representando a Polícia Civil; tenente-
coronel Luciene Magalhães Albuquerque, representando a Polícia
Militar; Umbelino Lopes, defensora pública da Delegacia de
Mulheres; e deputados Nico Baracat, 1°-vice-presidente da
Assembléia Legislativa de Mato Grosso, e J. Barrela.
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Reunião Especial -
Dia Internacional da
Mulher (continuação
da copa)

Morte de operárias originou a data
Rodrigo Dias

A deputada Elaine Mato-
zinhos lembrou ainda a ori-
gem desta comemoração, ins-
tituída pela Organização
das Nações Unidas (ONU)
em 1975. A instituição da
data, lembrou a parlamentar,
"tem seus antecedentes no
Dia das Mulheres norte-ame-
ricano, que assinalava o as-
sassinato, em 1857, de 129
operárias de Nova lorque,
queimadas no interior da fá-
brica de tecelagem em que
trabalhavam, por terem rea-
lizado uma greve cujo obje-
tivo seria a redução da jor-
nada de trabalho de 14 para
10 horas diárias, bem como
a concessão de licença-ma-
ternidade". O presidente
Antônio Júlio (PMDB) des-
tacou a crescente importân-
cia da participação da mu-
lher no mundo atual, em to-
dos os ramos de atuação.
"Sem a solidariedade femi-
nina, as alegrias e as dores
teriam para nós, homens, ou-
tra dimensão", afirmou.

As deputadas Maria
Olivia (PSDB), Elbe Brandão
(PSDB) e Maria José Haueisen
(PT) também usaram a Tribu-
na para falar sobre a data. A
deputada Maria Olívia
(PSDB) ressaltou que a As-
sembléia mantém a tradição
de homenagem nesta data,
elogiou a presença dos ho-
mens em Plenário e incenti-
vou as mulheres a se filiarem
aos partidos políticos. Elbe
Brandão ressaltou a necessi-
dade de consolidação de po-
líticas públicas, bem como sua
execução, e destacou a luta
pelos direitos humanos, que
ultrapassa o "ser mulher".

A deputada Maria José
Haueisen afirmou que a ho-
menagem é um momento
também de conscientização,
com a apresentação de exem-
plos de luta, dignidade, vida
e conquista. Ela fez referên-
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Projeto cria órgãos e extingue cargos
O Instituto de Desenvol-

vimento do Norte e do Nor-
deste de Minas Gerais (Idene)
é resultante da transformação
da Comissão de Desenvolvi-
mento do Vale do Jequi-
tinhonha (Codevale) e da ab-
sorção das funções da Superin-
tendência de Desenvolvimen-
to do Norte de Minas
(Sudenor), que integram a Se-
cretaria de Estado do Planeja-
mento e Coordenação Geral
(Seplan), à qual o Idene estará
subordinado. O projeto trata
ainda da estrutura orgânica
daquela Secretaria.

O Iter tem por finalidade
o planejamento, a coordenação
e a excução da política agrária

e fundiária do Estado, "pro-
movendo ações destinadas à
democratização do acesso e à
fixação do homem à terra, de
acordo com as prerrogativas
do desenvolvimento sustentá-
vel e do Governo do Estado",
segundo o projeto.

O projeto trata ainda do
Sistema Estadual de Planeja-
mento, que tem por finalida-
de o estudo e o planejamento
da ação governamental, bem
como a definição de critérios
técnicos, econômicos, sociais
e administrativos para o es-
tabelecimento de suas priori-
dades. As atividades daque-
le sistema são organizadas na
forma dos subsistemas de Pla-

nejamento Econômico-Social,
Planejamento Institucional,
Programas Multissetoriais e
Subsistema de Orçamento. As
unidades administrativas
setorias e seccionais, nas áreas
organizadas como subsiste-
mas, subordinam-se, admi-
nistrativamente, aos secretá-
rios de Estado e, tecnicamen-
te, à Seplan. A extinção de
cargos em praticamente todas
as secretarias de Estado e
em diversas autarquias
também foi incluída no
projeto, que trata, ainda,
da extinção da Agência Es-
tadual de Regulação de Ser-
viços Públicos de Minas Ge-
rais (Arsemg).

Projeto sobre
Reforma

Administrativa
(continuação da capa)

Uemg em Passos
Alair Vieira

OpresklenleckAssembléia
LegodeMnas, deputado

Mtô,n,oJúlk, (PMDB), recebeu ontem,
no Salão Nobre, uma comrhvode

ftiseAtitápolisdeMinos,
por

PSDBePFLedascômrasmundpais
das duas cidades. Objefivoki

oiopambockdeve10
de' Executiva a uma emenda do
Orçamento do Estado que prevê

reair para a unidade da
UniversiciadedoEstadodeMjnas

GaisdeFbssos. P&ioparom ainda
doenccxihoosdepukidos Rogério
CorieiaekoJosé, ambos do PT, e

Fbulo Mau (PFL).

Presidente recebe comitiva do Mato Grosso Marcelo Metzker
O presidente Antônio Júlio recebeu

ontem visita de uma comitiva da
Assembléia Legislativa do Estado

do Moto Grosso, que conheceram
as instalações da lVAssembléia e
a Área de Comunicação Social. "A
Assembléia de Minas Gerais é a

mais avançada do país em
discussão dos problemas da

sociedade e no atendimento nos
gabinetes e ao público", afirmou o

secretário de Imprensa da
Assembléia Legislativa do Mato

Grosso, MriôngeloAntunes.
Integraram a comitiva os deputado

Nico Baracat (PMDB), 19-vice
presidente da Assembléia do Mato

Grosso; Hermínio J. Barreto (PL) e
os servidores Adriôn gelo Antunes e

Wanderley Oliveira. Antunes
afirmou que, no encontro anual da

União Nacional dos Legislativos
Estaduais (Unale), que será em

junho, no Rio de Janeiro, o
presidente da Assembléia do Mato

Grosso, deputado Humberto
Bosaico (PPS), que é o vice-

presidente da Unale, irá propor
revisão da legislação que rege as

telecomunicações, para regularizar
a concessão de canal aberto aos

legislativos. A Assembléia do Maio
Grosso deverá implantar seu canal

de W nos próximos meses.



Presidente Antônio Jú lio e deputados recebem representantes
do funcionalismo

Origem JtCUCC)
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Visita ao TCMG	
Marcelo Metzker

7h30 - Repórter Assem-
bléia (reprise)
8h -Agência Procon (ao
vivo) -Em destaque a
odulteroçôo de combustíveis
o  pesquisa de preços da
gosalina
8h30 - Horário reservado é
Câmara Municipal de 8H
9h30 - Plenário (ao vivo)
- Reunião de Debates
12h30 - Repórter Assem-
bléia (reprise)
13h10 -Assembléia
Debate (reprise)
14h20-Plenário
(reprise)
11h -Visão Parlamentar
(reprise) - Entrevistas com
deputados estaduais
17h30 -Assembléia
Entrevista (reprise) - O
gerente do Sebroe, Bruno
Quick, falo sobre programa
em parceria com a Secreta-
nade Estado do Justiça
18h - Horário reservado à
Câmara Municipal de BH
19h -Agência Procon
(reprise)
19h30 - Repórter Assem-
bléia (ao vivo) - Noticiário
sobre o que acontece na
Assembléia e repercussão
dos principais fatos políticos
20h - Sala de Imprensa
(reprise) - Participação do
vice-presidente do BDMG,
Murilo Badaró
21 h - Plenannho
(reprise)
21h30 -Visão Parlamen-
tar(reprise)
22h - Resenha (reprise) -
22h45 -Assembléia
Entrevista (reprise) - O
secretário municipal de
Direito de Cidadania,
Fernando Alves, fala sobre o
serviço Disque Cidadão
23h20 - Teatro Assem-
bléia (reprise) -
Reapresentoção do Grupo
Flor de Abacate
OhlO-Pinga Fogo
(reprise) - Pronunciamen-
tos dos deputados da Tribuna
1h20 -Resenha (reprise)
- Destaques da Semana
2h - Encerramento

• Essa grade está sujeita a
alteraçôes•

A Mesa da Assembléia visitou,
ontem, o Tribunal de Contas do

Estado. Os deputados foram
recebidos pelos conselheiros José

Ferraz, presidente do TC; Elmo
Braz; pelo assessor da presidência,
Luciano Ferraz e pelo diretor geral

do Tribunal, Walace Oliveira.
Participaram da visita o presidente
daAiemg, deputado Antônio Júlio

(PMDB);o 12-vice-presidente,
Alberto Pinta Coelho (PPB);o 2-
vice-presidente, Woiosé (PT);o 1
secretário, Maun Torres (PSDB);o

2-secretáno, Wonder!eyAwla
(PPS),o 39 secretório, Alvaro
Antônio (P01) e o assessor

executivo de Planejamento e
Controle, João Franco.

O presidente Antônio Jú-
lio (PMDB), recebeu, ontem,
representantes do funciona-
lismo público e da Frente Con-
tra a Destruição do Serviço
Público. No encontro, foi des-
tacada a importância da con-
tinuidade do diálogo entre o
Poder Legislativo e o funcio-
nalismo - intensificado na
gestão anterior e foram dis-
cutidas questões como a
seguridade social e os proble-
mas relativos à aposentado-
ria dos detentores de cargos
de recrutamento amplo e da
função pública.

O presidente sugeriu o
nome do deputado Ivo José
(PT), 2°-vice-presidente, co-
mo interlocutor da Mesa jun-
to ao funcionalismo. Antônio
Júlio destacou que a Assem-
bléia "é a caixa de ressonância
da sociedade" e mencionou a
realização do ciclo de debates
sobre a desvertica-lização da
Cemig, no próximo dia 15,
como exemplo disso. Lem-
brou, ainda, que o funciona-
lismo público vive, atualmen-
te, um de seus momentos mais
complicados, tendo em vista
a edição das Emendas Fede-
rais 19 e 20 (Reformas Admi-
nistrativa e da Previdência). O

presidente defendeu que se co-
bre do governo a solução do
problema e informou que a As-
sembléia também está buscan-
do alternativas.

Indagado pelos servido-
res sobre a Proposta de
Emenda à Constituição
(PEC) 39/2000, de sua auto-
ria, que trata dos detento-
res de cargo de função públi-
ca, Antônio Júlio afirmou que a
proposição voltará a ser discuti-
da pelos parlamentares. Renato
Barros, da Coordenação Sindi-
cal, solicitou, ainda, o apoio da
Assembléia para a discussão de

temas como a Lei de Responsa-
bilidade Fiscal e o veto do go-
vernador ao Conselho Delibe-
rativo do Ipsemg (Codei).

Participaram do encontro
os deputados Alberto Pinto
Coelho (PPB), 1°-vice-presi-
dente; Ivo José (PT), 2°-vice-
presidente; Paulo Piau (PFL),
Rogério Correia (PT) e Irani
Barbosa (PSD), além do as-
sessor executivo de Planeja-
mento e Controle, João Fran-
co e do representante dos
servidores efetivos e do Gru-
po de Execução da Assem-
bléia, Adilson de Brito.

Presidente recebe representantes
do funcionalismo público

Marcelo Metzker


