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Assembléia comemora centenário
o

de nascimento de Pedro Aleixo
A Alemg comemora, hoje,

com uma Reunião Especial em
Plenário, o centenário do nas-
cimento do político, advoga-
do, jornalista, escritor e aca-
dêmico Pedro Aleixo. O
evento, requerido pelo depu-
tado Bilac Pinto (PFL), será
realizado a partir das 14 ho-
ras e contará com a presença
do padre José Carlos Brandi
Aleixo, filho de Pedro Aleixo,
que receberá urna placa alu-
siva à comemoração e ao cen-
tenário de nascimento de seu
pai. Alunos da Escola Estadu-
al Pedro Aleixo comparece-
rão à solenidade, além de
outras autoridades e amigos
do homenageado.

Mineiro, nascido no distri-
to de São Sebastião (atual
Bandeirantes), município de

A Mesa emitiu ontem pa-
recer sobre mensagem do
governador que solicita licen-
ça para interrupção do exer-

:	' do u: funcúos, ,1 partir

Mariana, Pedro Aleixo foi um
dos fundadores e professor
da Faculdade Mineira de Di-
reito, hoje incorporada à
PUC-MG. Com Alvaro Men-
des Pirnentel e Juscelino Bar-
bosa, fundou, em 1927, o jor-
nal "O Estado de Minas" e o
"Correio do Dia". Durante
sua vida pública, iniciada em
1927, com sua eleição para o
Conselho Deliberativo de
Belo Horizonte, foi membro
da Aliança Liberal, partici-
pando da Revolução de 30.
Teve marcante atua ção em
1934, na Assembléia Nacional
Constituinte.

Em 1937, foi presidente da
Câmara dos Deputados até o
seu fechamento pelo golpe de
10 de novembro (Estado
Novo). Em 1943, ideali7ou,

de 30 de julho ate, no máxi-
mo, 10 de setembro. A Mesa
apresentou o Projeto de Re-
solução (PRE) 1.629/2001, que
tem apenas dois artigos e con-
cede a licença, determinando
a entrada em vigor na data
de publicação. A proposição
será publicada hoje, no Dia-
rio do Legislativo, e está na
pauta da Reunião Ordinária.
Na reunião de ontem, o de-
putado Antônio Andrade
(PMDB), líder do Governo,
apresentou requerimento so-
licitando que o projeto seja
analisado em regime de ur-

com outros, o "Manifesto dos
Mineiros", contra a ditadura
existente. Fundou a União
Democrática Nacional e foi o
primeiro presidente da seção
MG. Voltou a ser deputado
federal, de 1959 a 1967, quan-
do tomou posse como vice-
presidente da República.
Exerceu a presidência, por
quatro dias, na ausência do
presidente, durante o gover-
no Costa e Silva. Em 1972 in-
gressou na Academia Minei-
ra de Letras, na vaga de Mil-
ton Campos, seu amigo e cor-
religionário, em cujo gover-
no foi secretario de Estado
de Interior e Justiça. "Paz
para a liberdade" foram suas
últimas palavras antes de
morrer, em 3 de março de
1975.

gência, o que reduziria os pra-
zos de tramitação pela meta-
de. Colocado em votação, os
deputados João Leite, líder da
Minoria; Amilcar Martins e
Helv Tarqüínio, todos do
PSDB, ocuparam a tribuna e
encaminharam pela rejeição da
proposta. O requerimento, no
entanto, não foi votado, por
falta de quórum. Foi
convoca da reunião de Plenário
para hoje, às 9 horas, além da
ordinária, que será interrom-
pida para comemorar o cente-
nário de nascimento de Pedro
Aleixo.

Governo Costa e
Silva

Pedro Aleixo foi o
único membro do

Conselho de
Segurança Nacional a
manifestar-se contra o

Ato Institucional n° 5,
em 1968, afirmando

que ele
institucionalizaria a

ditadura. Embora voto
vencido, ficou ao lado
de Costa e Silva, que o
convocou, em julho de

1969, para presidira
comissão de juristas

incumbida de
preparara reforma
constitucional. Sua

atuação marcou-se
pela tentativa de

introduzir medidas
que desfizessem o
regime de arbítrio,

objetivando a
reabertura do

Congresso. Ele
defendia o fim do

bipartidarismo

Ro

Começa a tramitar projeto sobre
licença do governador



A iluminação responde por
15% da conta de energia

mensal da Assembléia. Opte
pela iluminação natural,

quando for possível, apagando
também as luzes de

dependências que não
estiverem em uso

AL INFORMA /quinta-feira - 2

1

AL INFORMA /quinta-feira - 3

Trânsito rodoviário será abordado
em reunlao com convidadosTransporte,

Comunicação e
Obras Públicos
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À Comissão de Transpor-
te, Comunicação e Obras pú-
blicas retomou Ontem seus
trabalhos, com o fim do re-
cesso parlamentar, e aprovou
sete requerimentos. O pri-
meiro, do deputado Arlen
Santiago (PTB), presidente da
Comissão, convida o cornar
dante-geral da PMMG, coro-
nel Alvaro Antônio Nicolau,
e o comandante da 7" Cia. de
Polícia Rodoviária Metropo-

O terceiro requerimento,
do deputado Ivair Nogueira
(PMDB), convida o diretor-
geral do DER/MG, Maurício
Guedes, e o sócio-proprietá-
rio e presidente da Igaratur
Transportadora Turística
Ltda., Geraldo Leocádjo de
Aguiar, para prestarem infor-
mações à Comissão a respei-
to da concessão das linhas
intermunicipais de: São Joa-
quim de Bicas/Igarapé e São
Joaquim de Bicas/Pedra
Branca/Nossa Senhora da
Paz. O objetivo é esclarecer
dúvidas existentes quanto aos
direitos da empresa conces-

A Comissão de Política
Agropecuária e Agroindus_
trial aprovou pareceres favo-
ráveis a dois Projetos de Lei
(PLs), em 1" turno. O PI-
1.421/2001, do governador,
que dispõe sobre a criação do
Instituto de Terras do Esta-
do (Iter), recebeu parecer fa-
vorável com a emenda n" 3,
da Comissão de Constituição
e Justiça; com a emenda n" 5
e as subemendas n"s 1 às
emendas ris 1 e 2, da Comis-
são de Administração Públi-
ca; e com as emendas n"s 6 e

litana do Estado, major An-
tônio de Carvalho Pereira,
para falarem sobre o fórum
de debates "Doutrina de
Trânsito Rodoviário", o 1
Seminário de Policiamento
de Trânsito Rodoviário" e a
"Semana em Comemoração
dos 30 anos do Policiamento
Rodoviário em Minas Ge-
rais".
Informações à Eletrobras -0

requerimento,requeriento, tam-

sionária, tendo em vista o
edital de concorrência públi-
ca divulgado pelo DER/MG,
que não considera o contrato
ainda em vigor.

A Comissão aprovou, ain-
da, três requerimentos. Dois
do deputado Bilac Pinto
(PFL) solicitando a pavimen-
tação do trecho que liga a BR-
116 ao município de Ttaipé e

7 e a subemenda n' i à emen-
da n" 4, apresentadas pelo
relator, deputado João Batis-
ta de Oliveira (PDT), que é
presidente da comissão.
Emendas ao Iter - Com a in-
trodução da emenda n" 6, o
relator sugere que seja acres-
centado parágrafo único ao
artigo 7", transferindo para o
Iter todos os direitos e obriga-
ções relacionados aos procedi-
mentos administrativos ou ju-
diciais decorrentes da gestão
de contratos de arrendamen-
to	relativos	às	terras

hém do deputado Arlen San-
tiago, pede informações ao
chefe do Departamento de
Distribuição Urbana e Rural
da Eletrobras, Fernando Luiz
Restum Pertusier, sobre os
recursos financeiros repassa-
dos à Cemig, nos últimos três
anos, destinados ao Progra-
ma de Eletrificação Urbana e
Rural, bem corno sobre quais
as condições firmadas visan-
do o retorno dos recursos.

desse município ao de Novo
Cruzeiro; e o outro, do de-
putado Doutor Viana
(PMDB), que cobra do DNER
o recapeamento de estradas.
Foi aprovado também reque-
rimento do deputado Sebas-
tião Navarro Vieira (PFL) de
solicitação de obra à Secreta-
ria de Estado de Transportes
e Obras Públicas.

devolutas, rurais e urbanas, ce-
lebradas dela Ruralminas. A
emenda ri" 7 acrescenta às com-
petências do Iter a promoção
de permuta de terras públicas,
dominiais, devolutas ou arren-
dadas, para a consecução de
sua finalidade institucional
(acrescenta ao artigo 3"o inciso
IX). A subemenda ri' 1 à emen-
da n" 4 trata do Conselho de
Administração, acrescentando
um representante da Assem-
bléia Legislativa e um repre-
sentante da Procuradoria-Ge-
ral de Justiça.

Propos"
quatro

O Projeto de Lei (P1.)
1.422/2001, que dispõe sobre
a criação do Instituto de De-
senvolvimento do Norte e
Nordeste de Minas Gerais
(Idene), recebeu parecer favo-
rável, na forma do subs-
titutivo ri" 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com as
emendas n"s 1 a 4 ao subs-
titutivo n" 1, apresentadas
pelo relator, deputado João
Batista de Oliveira (PDT). A
emenda n" 1 modifica a es-
trutura orgânica do Idene, no
que diz respeito às suas uni-
dades administrativas, acres-
centando as Diretorias Regi-
onais da Microrregião de
Curvelo e do Vale do São
Mateus. A emenda também
dá nova redação ao parágra-
fo 2" do substitutivo, infor-
mando que o Vale do Mucuri
terá suas duas coorde-
nadorias regionais com sedes
em Teófilo Otoni e Nanuque;
e que a Microrregião de
Cur-elo terá uma coor-
denadoria, com sede em
Curvelo.

A emenda n" 2 modifica a
composição do Conselho de
Desenvolvimento do Semi-
Ando Mineiro, aumentando
de três para cinco OS repre-

sentantes das Câmaras de Ve-
readores da área de atuação
do Idene e das associações
microrregionais, incluindo
uma pessoa da Microrregião
de Curvelo e outra do Vale
do São Mateus. Já a emenda
n" 3 modifica o número de
cargos comissionados no Qua-
dro Especial de Pessoal do
Idene, aumentando de cinco
para sete os cargos de dire-
tor e de 14 para 17 os cargos
de coordenador. A emenda
ri' 4 acrescenta o município

de Três Niarias na área de
abrangência do Idene.
Rejeição - A Comissão rejei-
tou proposta de emenda
apresentada pelo deputado
José Henrique (PMDB) ao
substitutivo ri" 1 ao PI- 1.422/
2001. A emenda pretendia in-
cluir municípios da região do
Vale do Rio Doce na área de
atuação do Idene. O deputa-
do João Batista de Oliveira
alegou que é necessário criar
um órgão específico para a
região leste do Estado.

cria Idene recebe
do relator

Concessão de linhas intermunicipais em debate

Participaram da reunião os deputados Arlen
Santiago (PTB), presidente da Comissão, BIloc Pinto
(PFL) e Doutor Viana (PMDB.

Política Agropecuária e Agroindustrial

Apreciados projetos do Iter e Idene

içao que
emendas

Comissão aprovou 15 requerimentos
A Presidência informou aprovados, ainda, 15 reque-

que deverá ser apresentado, rimentos, sendo dois pedi-
na próxima reunião, parecer dos de realização de audiên-
sobre o Projeto de Lei (PL) cia pública: um, do deputa-
1 .105/2000, do deputado do João Batista de Oliveira
Adelmo Carneiro Leão (PT), (PDT), para debater a fisca-
que dispõe sobre a habilita- lização sanitária e a inspeção
ção de estabelecimentos des- da produção do queijo Minas
tinados à produção e/ou ma- artesanal a partir do leite cru;
nipulação de alimentos des- e outro, do deputado Geral-
tinados à venda no comér- do Rezende (PMDB), com a
cio, elaborados no Estado, finalidade de discutir a situ-
por produtores artesanais e/ ação dos produtores de ai-
ou de agricultora familiar, godão do Estado e a
filiados a urna associação ou agilização da implementação
cooperativa,	 do Programa de Apoio à Re-
Requerimentos aprovados— tomada da Cultura do Algo-
Durante a reunião, foram	dão (Proalminas).

Política Agropecuária
e Agroindustrial

(continuação)



Vilela (sem partido ) , Cnst,ono Conédo (PTB) e Sargento Rodrigues (PSB)

AL INFORMA /quinta-feira - 4

Leite e relações de trabalho serão debatidos
Política Agropecuária
e Agroindustrial
(continuação)
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Projeto que concede licença ao
governador começa a tramitar na Alerng	Reunião OrdináriaA Comissão de Política

Agropecuária e Agroindus-
trial aprovou, ainda, OS se-
guintes requerimentos:

Dois, do deputado
Paulo Piau (PFL): o primei-
ro solicita reunião para dis-
cutir, com dirigentes da
Parmalat, o não recolhimen-
to de leite dos produtores
rurais das cidades de
Pedrinópolis, Perdizes, San-
ta Juliana e Iraí de Minas; o
segundo pede que seja apre-

Foram aprovados outros
requerimentos:

• Três, do deputado
Dimas Rodrigues (PMDB),
solicitando providências de
autoridades: o primeiro, en-
caminhado ao governador,
aos deputados e senadores da
bancada mineira no Congres-
so, solicita que intercedam
junto ao ministro da
Integração Nacional e ao pre-
sidente da Codevasf, para
que seja consolidado o Proje-
to Pirapora e iniciado o Pro-
jeto Jequitaí, na região Norte
de Minas. O segundo reque-
rimento, dirigido ao secretá-
rio do Meio Ambiente e ao
diretor-geral do Instituto Es-
tadual de Floresta (IEF), so-
licita o desenvolvimento de
um projeto de educação
ambiental no Parque Estadu-
al do Rio Preto. O terceiro
requerimento solicita ao pre-
sidente da Epamig e ao pre-

ciado pela Comissão o plei-
to formulado pela Faerng
com relação à isenção de
TCMS nas operações com lei-
te de cabra, autorizado pelo
convênio ICMS 63/00. O
mesmo pedido é formulado
ao secretário de Estado da
Fazenda, José Augusto
Trópia Reis.

• Do deputado Márcio
Kangussu (PPS), solicitando a
realização de reunião para
debater as relações de traba-

feito de Pirapora providênci-
as para a implantação do es-
critório da Epamig naquele
município.

• Do deputado Chico
Rafael (PSB), solicitando ao
governador a criação de uma
comissão para apresentar al-
ternativas de recuperação do
consumo de café no mercado
interno.

• Seis, do deputado
Dalmo Ribeiro Silva (PSD),
também solicitando providên-
cias a autoridades: avaliação
da securitização das dívidas
contraídas pelos cafeicultores
e a respectiva prorrogação
(di rigid o ao ministro da

lho que envolvem a Coope_
rativa dos Micro-produtores
e Trabalhadores Rurais d
Capelinha (Cotrecap), os pro-
dutores rurais de Capelinha
e de sua região de influência,
tendo em vista que o Minis-
tério do Trabalho e o Minis-
tério Público negam-se a re-
conhecer a legitimidade da
Cotrecap na prestação de ser-
viços de seus cooperados aos
produtores rurais na colhei-
ta de café.

Agricultura); assistência téc-
nica a cafeicultores e
viveristas e elaboração de pla-
no de renovação de cafezais
(ao secretário da Agricultu-
ra); liberação de talonário de
nota fiscal para os produto-
res rurais e apresentação, ao
Confaz, de proposta de redu-
ção da alíquota do ICMS iii-
cidente nas operações inter-
nas com cafés de qualidade
especiais e gourmets (ao secre-
tário da Fazenda); criação de
linha de financiamento para
implantação e aprimoramen-
to de máquinas e equipamen-
tos para preparo de café (ao
presidente do TIDMG).

A Mesa da Assembléia
emitiu, ontem, parecer sobre
a Mensagem n' 201/2001, do
governador do Estado, que
solicita licença para interrup-
ção do exercício de suas fun-
ções, a partir do dia 30 de ju-
lho de 2001 até, no máximo,
o dia 10 de setembro deste
ano. A Mesa apresentou o
Projeto de Resolução (PRE)
1.629/2001, que concede a li-
cença ao governador. O pro-
jeto tem apenas dois artigos,
concedendo a licença e deter-
minando a entrada em vigor
na data de publicação, e será
publicado hoje, no Diário do
Legislativo do jornal "Minas
Gerais", diário oficial do Es-
tado. O PRE 1.629/2001 será
discutido e votado pelo Ple-
nário, em dois turnos, com
maioria simples.

O parecer da Mesa expli-
ca que a mensagem do gover-
nador, para ser apreciada pela
Assembléia, deve ser conver-
tida em uma proposição for-

Na reunido ordinária de
Plenário de ontem, o deputa-
do Antônio Andrade
(PMDB), líder do Governo,
apresentou requerimento so-
licitando que o PRE 1.629/
2001 seja analisado em regi-
me de urgência, o que redu-
ziria os prazos de tramitação
pela metade. O requerimen-
to foi colocado em votação e
os deputados João Leite, lí-
der da Minoria; Amilcar
Martins e Hely Tarqüínio, to-
dos do PSDB, ocuparam a tri-
buna e encaminharam pela
rejeição da proposta. O reque-
rimento, no entanto, não foi
votado, por falta de quórum.
Foi convocada reunião extra-
ordinária de Plenário para
hoje, às 9 horas, além da reu-

mal, adequada ao processo
legislativo. Isso se faz por
meio de um projeto de reso-
lução de iniciativa privativa
da Mesa (artigo 79, inciso VII,
alínea "g" do Regimento In-
terno). "Trata-se, portanto,
de uma etapa preliminar ao
processo, que precede o exa-
me do mérito da solicitação,
o qual deverá ser, posterior-
mente, objeto de estudo, de-
bates e deliberação em Plená-
rio", diz o parecer.

nião ordinária, às 14 horas,
quando será retomada a dis-
cussão sobre o pedido de li-
cença do governador Itamar
Franco. A primeira parte da
reunião ordinária será desti-
nada a comemorar o centená-
rio de nascimento do políti-
co, professor e escritor Pedro
Aleixo.
Justificativa - O deputado
Rogério Correia (PT) também
questionou a Mesa sobre re-
querimento protocolado por

Mensagens do governador
- Foram lidas, ainda, na
reunião, 10 mensagens do
governador do Estado.
Duas delas encaminham
projetos de lei - um sobre o

OCC55O administrativo no
âmbito da administração
pública estadual, e outro
que dispõe sobre o estatuto
da Polícia Militar. As outras
mensagens referem-se a
proposições vetadas total ou
parcialmente.

ele, pedindo que seja envia-
do oficio para que o gover-
nador apresente as justifica-
tivas para o pedido de licen-
ça. O deputado Wanderlev
Ávila (PPS), 2-secretário da
Assembléia, que presidia a
reunião, respondeu que a pro-
posta seguirá a tramitação
prevista no Regimento Inter-
no, tendo sido despachada
pelo 1 "-secretário, deputado
Mauri Torres (PSDB), para
que a Mesa emita parecer.

Deputados pedem providências a autoridades

Participaram da reunião os deputados João Batista
de Oliveira (PDT), presidente; Kemil Kumaira )PSDB),
Paulo Piau (PFL), Sávio Souza Cruz (PSB) e Márcio
Kangussu (PPS).

Durante o dia, não desligue o gabinete do computador9	(CPU), pois o desligamento freqüente aumenta sua taxa de
defeitos. Sua colocação em modo de economia de energia
pode levar também a problemas de perda de conexão
com a rede em determinados casos. A adoção de medidas
como essas só será analisado no caso de haver necessidade
de racionamento ainda maior.

Requerimento de urgência é apresentado

Desliliação
Foi lida comunicação do deputado Ailton Vilela sobre sua

desfiliação do PSDB, a partir do dia 10 de julho de 2001.



R	fl

Deputados Mc,oc Cunac, de custas Djofio Doiz PSD
Eduardo Brondôo (PMDB), Alberto Bejons (PFL). AsIton Vi/elo (sem partido ) e

Durval Angelo (PT)

Os gerentes-gerais, gerentes operacionais e
coordenadores de área são os principais agentes de
comunicação do programa de racionalização do uso

de energia na Assembléia. Os servidores devem
procurá-los para esclarecer dúvidas e buscar

informações sobre as medidas de economia e como
se ajustar a elas
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INIM"- o~ PLC altera lei orgânica da Polícia Civil
Reunião Ordinária
(continuação)

Arquivamento - A Presidên-
cia determinou que seja arqui-
vado, por perda de objeto, o
Projeto de Resolução (PRE)
1.324/2000, da Mesa, que dis-

• do deputado Márcio
Kangussu (PPS), solicitando
que o Projeto de Lei (PL)
1.297/2000 seja encaminhado
à comissão seguinte à que foi
distribuído, urna vez que a
Comissão do Trabalho per-
deu o prazo para emitir seu
parecer. O projeto dispõe so-
bre a implantação e os valo-
res do piso salarial de que tra-
ta o artigo 7, inciso V da
Constituição da República;

• do deputado Ambrósio
Pinto (PTB), solicitando que
o PI- 1.478/2001 seja encami-
nhado à comissão seguinte à
que foi distribuído, uma vez

A Presidência da Assem-
bléia reformou despacho an-
terior, determinando que o
Projeto de Lei (PL) 1.601/
2001, do deputado Durval
Ângelo (PT), passe a tramitar
como Projeto de Lei Comple-
mentar (PLC) 42/2001, em
razão da natureza da maté-
ria. O projeto acrescenta dis-
positivos à Lei 5.406, de 16 de
dezembro de 1969, que con-
tém a Lei Orgânica da Polícia
Civil do Estado de Minas
Gerais (altera o regime disci-
plinar), e será analisado pe-
las Comissões de Constituição
e Justiça e de Administração
Pública.

Foram deferidos pela Pre-
sidência os seguintes reque-
rimentos:

do deputado Sávio Sou-
za Cruz (PSB) e outros, soli-
citando a realização de reu-
nião especial para homenage-
ar o município de Esmeralda
pela passagem de seu cente-
nário de emancipação políti-
co-administrativa;

o do deputado Durval
Angelo (PT), solicitando que
a primeira parte de uma reu-
nião ordinária de Plenário
seja destinada a homenagem
póstuma ao Cônego
Lafayette da Costa Coelho;

põe sobre o sistema de
gerenciamento e assessora-
mento da Secretaria da As-
sembléia Legislativa do Esta-
do de Minas Gerais.

que a Comissão do Trabalho
perdeu o prazo para emitir
seu parecer. O projeto cria o
índice Mineiro de Responsa-
bilidade Social;

do deputado João Batis-
ta de Oliveira (PDT), solici-
tando a retirada de
tramitação do substitutivo n'
1 ao PI- 1.327/2000, do depu-
tado Dimas Rodrigues
(PMDB). O projeto altera o
valor da taxa de expediente
para registro de mudas de
café e para comercialização
de agrotóxico (altera dispo-
sitivos das Leis 6.763/75; e
13.430/99).

Regulamentação
Requeri nento para
, -u 1 mentaç3 O da Lei

Estadual

rI 3.867/2001,
qu e institui o
Hrcelamento de
multas em
,itraso
Jecorrentes de
ntracões de

transito no V-.LiJo, foi
apresentado pelo deputado
Helv Tarqfiínio (PSDB). De
acordo com o deputado, se
regula rnenta da, a lei trará
muitos benefícios para os
cidadãos, mas o governo não
está tomando nenhuma
providência para que ISSO
ocorra. "O governo põe as leis
na gaveta e mio as
regulamenta", disse. Ele pediu
o apoio dos parlamentares
para que as normas aprovadas
pela Assembléia sejam
"instrumento social". "Fazer
lei é coisa séria. E preciso que
ela seja colocada em prática",
afirmou. A apresentação do
requerimento teve, em aparte, o
apoio do deputado João Leite
(PSDB). Helv Tarqümnio
criticou, ainda, o tempo
requisitado pelo governador
Itamar Franco (PMDB) para se
afastar do exercício de suas
funções, no pedido de licença
encaminhado á Alemg.
Falando como médico, o
parlamentar afirmou que, em
oito dias, Itamar Franco estaria
recuperado da cirurgia para
extração de vesícula a que se
submeteu. Os outros 30 dias,
na opinião de Helv Tarqfiínio,
serão gastos em articulações
Políticas. Isso, na sua opini3o,
demonstra a falta de interesse
do governador por Minas
Gerais. O deputado Kemil
Kumaira (PSDB), em aparte,
apoiou Tarqüínio em seu
pronunciamento sobre o pedido
de licença de Itamar Franco.

Ipsemg
Consideraçoes sobre a atuação
do pt'n.l.'nte do Instituto de

1' '' idencia dos
^^' rVidores do

tado de
.ln,p, (,t'rai',
1 p'.emg). João

1 l inii Finto
unior,Íoiam
feitas pelo

deputa do 1 )inia- Rodrigues

(PMDB). O parlamentar disse
que o presidente do lpsemg
pode ser considerado exemplo
de servidor público pela
administração do instituto. De
acordo com Dirnas Rodrigues,
a previsão da receita da
autarquia para este ano é de
RS 50 milhões, 100" a mais
que a do ano anterior. Foi ISSO
o que possibilitou, segundo o
deputado, a inclusão dos
cônjuges dos servidores como
beneficiários da assistência à
saúde. Atualmente, ainda
segundo o deputado, há total
gratuidade na assistência
médica para os servidores
públicos; a farmácia do lpsemg
fornece medicamentos a preços
acessíveis e são oferecidos 33k)
leitos hospitalares. Um breve
currículo de João Diniz foi
apresentado pelo deputado. Os
deputados Márcio Cunha
(PMDB) e Carlos Pimenta
(PSDB), apoiaram, em apartes,
o pronunciamento de Dimas
Rodrigues. Carlos Pimenta
falou da importância do
"Ipsemg Família" e defendeu a
descentralização das agências
regionais do instituto,
reivindicando urna unidade
em Janaúha. Dimas Rodrigues
falou ainda sobre o pedido de
licença do governador,
classificando o tempo
requisitado corno coerente.
Disse também que Itamar
Franco muito faz por Minas ai)
criar usinas energéticas.

Itamar Franco
O deputado Miguel Martini
(PSDB) d is orreu sobre o

pedido de
ienca de 43r	dias leito pelo
o ernador
Limar Franco.
egundo ele, o

pedido chegou
-	a Casa sem

justifiL)ti\ a 1-lo questionou,
ainIa, o fato de o governador
ter sido operado em São Paulo.
"Em Minas Gerais não
teríamos médicos e hospitais
capacitados para fazer uma
cirurgia que, a princípio, não é
tão complicada?", indagou. O
motivo real do afastamento por
mais de 30 dias, na opinião de
Miguel Martini, precisa ser
conhecido. "Esse tempo é para
continuar o tratamento ou para
fazer campanha para
presidência do PMDB ou da

República?", disse. Ele falou
também sobre o desestímulo
que os investidores estão tendo
em relação ao Estado de Minas
Gerais, atribuindo essa
situação à falta de segurança
gerada pela má administração
do governo. Críticas quanto à
mudanças constantes de
cargos nas secretarias de
Estado também foram feitas
por Martini. Ele falou ainda
sobre a importância da
implantação da CPI dos
cartórios. "Tem que haver selo
de fiscalização dos cartórios,
sim", afirmou. O deputado
João Leite (PSDB) o aparteou,
questionando também o
período de licença do
go ernador do Estado.

Segurança Pública
Às ameaias por parte do
ii i li L 1 nando Henrique

Cardoso, de

	

puni ções	 da
mais se\,eras

para os
policiais ci is e
militares que
fizerem gre es
foi o tema

1. b,itido pelo deputado
Sargento Rodrigues (PSB). O
deputado falou sobre os baixos
salários oferecidos aos oficia i s

e sobre o direito de

	

reivindicarem melhores	-
condições de trabalho e
aumento salarial. "Policial
também precisa comer. Se não
pode nem estar filiado a
partido político, quem vai falar
por ele?", disse. Segundo
Sargento Rodrigues, enquanto
há policiais no Brasil
recebendo RS 400,00, os
policiais norte-americanos, em
início de carreira, recebem USS
3 mil e são considerados classe
média. "Lá não faltai))
armamentos e viaturas. Aqui,
se o policial fala que está
passando fome, é executado",
disse. O presidente da
República, de acordo corri o
deputado, precisa se
preocupar com as causas e não
com os efeitos da crise das
polícias.. O deputado Edson
Rezende (PSB), em aparte,
julgou lastimável a posição de
Fernando Henrique Cardoso
frente aos policiais brasileiros.
Para Sargento Rodrigues, o
governo federal deveria criar
um fundo de segurança
pública para melhoria do setor.

Requerimentos deferidos
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Reunião Ordinária (14 horas)
PRE 1.629/2001

Da Mesa da Assembléia, que concede
cença ao governador do Estado para inter-
romper o exercício de suas funções. Dis-
cussão em 1° turno

PL 1.262/2000
Do deputado Chico Rafael, que altera o
artigo 8° da Lei 11.396/94, com a reda-
ção dada pelo artigo 31 da Lei 12.708/
97, introduzindo um representante da As-
sembléia Legislativa no grupo coordenador
do Fundo de Fomento e Desenvolvimento
Socioeconômico do Estado de Minas Ge-
rais (Fundese). Discussão em 1° turno

PL 1.398/2001

9 horas
Reunião Extraordinária (Plenário)

9h30
Comissão de Saúde (Plenarinho II) - dis-
cussão e votação de proposições que dis-
pensam a apreciação do Plenário

Do deputado Dinis Pinheiro, que autoriza rever-
são de imóveis que descreve ao município de José
de Meio. Discussão em 1° turno

PL 1.510/2001
Do governador do Estado, que autoriza o Po-
der Executivo a doar ao município de
Virginópolis o imóvel que especifica. Discus-
são em 1° turno

PL 1.415/2001
Do governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a doar imóvel que menciona ao muni-
cípio de Caxambu. Discussão em 2° turno

Reunião Extraordinária (9 horas)
Destina-se à apreciação da mesma pauta da Reu-
nião Ordinária, à exceção do PRE 1.629/2001

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Primeira parte - Reunião Especial em comemora-

ção do centenário de nascimento do professor Pedro
Aleixo (Plenário)

7h30 - Repórter Assembléia (reprise)
8h - Horário reservado à Câmara Munici-
pal de Belo Horizonte
9h - Plenário (ao vivo) -Reunião Extraor-
dinária
12h30 - Repórter Assembléia (reprise)
13h15 - Assembléia Debate (reprise) -
Em discussão a política de isenção fiscal
14h15 - Plenário (ao vivo) - Reunião
Ordinária que será transformada em Especi-
al para homenagear o centenário de
nascimento do prof. Pedro Aleixo
18h - Horário reservado à Câmara Munici-
pal de Belo Horizonte
19h - Plenário Aberto (reprise) - O
presidente do Legislativo Antônio Júlio falo
sobre as matérias em discussão e votação
no Plenário neste segundo semestre
19h30 - Repórter Assembléia (ao vivo) -

Noticiário sobre o que acontece no Assembléia e
repercussão dos principais fatos políticos do
Estado
20h - Mídia e Poder (reprise) - Participação
do vice-governador Newton Cardoso
20h30 - Em Pauta (reprise) - Participação dos
deputados Fábio Avelar e Agostinho da Silveira.
21h - Assembléia Debate (inédito) - Em
discussão as urnas eletrônicas
22h - Repórter Assembléia (reprise)
22h30 - Visão Parlamentar (reprise) - Entre-
vistas com deputados estaduais sobre assuntos
da atual conjuntura
23h - Plenário (reprise) - Reunião Ordinária
da tarde de hoje
1h20 - Repórter Assembléia (reprise)
2h - Encerramento

* Essa grade está sujeita a alterações*
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seu correio eletrônico e dique com o mouse no pasta pública do
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