
Cerco de 1,5 mil produtores rurais lotaral o Hall das Bandeiras

A ASSEMBLÉIA ji flr ima1 N' 2017 30109osto/2001 quinta-feira	 1	1

NAQ/

1 II Produtores rurais fazem
a favor da CPI do Leite

manifestação

Marcelo Metzker

Um ato público realizado
no Hall das Bandeiras, a en-
trega de um documento pela
Faemg ao presidente Antônio
Júlio e uma entrevista coleti-
va na Sala de Imprensa mar-
caram ontem a reivindicação
dos produtores rurais para a
instalação da CPI do Leite.
Cerca de 1,5 mil produtores
de sindicatos rurais de todo

o Estado participou da mani-
festação. A Comissão Parla-
mentar de Inquérito foi cria-
da para apurar os mecanis-
mos de formação do preço do
leite na indústria e no comér-
cio e investigar indícios de
cartelização no setor. Os in-
tegrantes da CPI foram indi-
cados na última terça-feira
(28) e ontem, na primeira reu-
nião, o deputado João Batis-
ta de Oliveira (PDT) foi elei-
to presidente e o deputado
Paulo Piau (PFL), vice-presi-
dente. O deputado Luiz
Fernando Faria (PPB) foi de-
signado relator, tendo corno
co-relator o deputado Márcio
Kangussu (PPS). Hoje a CPI
tem reunião marcada para as
14h30, no Plenarinho IV, para
programar os trabalhos.
Agradecimento - O presiden-
te da Federação da Agricul-
tura (Faemg), Gilrnan Viana
Rodrigues, entregou ao pre-
sidente Antônio Júlio docu-

mento agradecendo a insta-
lação da CPI. O documento,
lido por lideranças rurais du-
rante a manifestação, ressal-
ta que o período atual - de
entressafra - é, geralmente, a
época em que os preços se
recuperam, com patamares
remuneratórios compen-
sadores. Contraditoriamente,
os preços caíram, o que induz
a receios de manipulação. A
Faemg ressalta que é preciso
conhecer os estoques e as
margens de ganho de produ-
tores, cooperativas e indústri-
as. Segundo a federação, a
partir de julho - em plena
entressafra - os preços ao pro-
dutor começaram a cair. Em
Minas, as cotações saíram de
um patamar médio de R$ 0,45
para até R$ 0,25 por litro. As
indústrias alegam excesso de
oferta, mas não há queda de
preços ao consumidor, con-
clui a federação.
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Conferências e oficias serão oferecidas hoje
no Fórum "Minas por um outro mundo"

O Fórum "Minas por um
Outro Mundo", promovido
pelo Comitê Mineiro do Fórum
Social Mundial, pela PBH, com
apoio da Assembléia e de cer-
ca de 120 entidades, foi aberto
ontem à noite, no Plenário. O
objetivo do evento é criar um
maior envolvimento por par-
te da sociedade civil nas ques-
tões mais relevantes do País e
desenvolver articuladamente
as ações planejadas para o
Fórum Social e Mundial em
2002, em Porto Alegre.

As diversas atividades te-
rão como eixo a "Produção da
Riqueza e Reprodução Social".
Hoje, pela manhã, haverá con-
ferências sobre o tema "Glo-
balização, Neoliberalismo e
Financeirização do Capital", às
8h30, no Plenário, com César
Benjamim, Samuel Pinheiro,
João Pedro Stédile e João An-
tônio de Paula, seguida de de-
bate com o público.

A tarde estarão funcionan-
do 30 oficinas, que tratarão de
temas como auditoria cidadã

da dívida, economia popular
solidária, ética e dívida públi-
ca, o apagão e as alternativas
energéticas, conselhos e parti-
cipação popular, poder local, a
questão urbana e o estatuto da
cidade, cultura, educação,
transgênicos, questão agrária e
agrícola, tributação e distribui-
ção da renda, campanha do ple-
no emprego, comunicação co-
munitária, internet, inclusão
social e outros. A noite haverá
atividades culturais.
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0 jortichsta Jose Cieves (o direita, na frentej e forniares
acompanharam a reunião

tranhou "o jornalista não ter ele, isso indica que José Cleves
solicitado umhabeãscoipuspara está mentindo e que ele é o
trancar o inquérito". Segundo real autor do crime.

Jornalista aponta negligência
Marcelo Metzker

Marcelo Metzker
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Delegado
inquérito

A Comissão de Direitos
Humanos ouviu ontem o de-
legado Edson Moreira, que
presidiu o inquérito sobre o
assassinato de Fátima Apa-
recida de Abreu, esposa do
jornalista José Cleves da Sil-
va, ocorrido no dia 10 de de-
zembro do ano passado. O
delegado falou sobre as pos-
síveis contradições existentes
no inquérito, de dois volumes
e com mais de 500 páginas,
que aponta como responsá-
vel pelo crime o jornalista,
desmentindo a versão de
José Cleves, de que o casal
teria sido vítima de dois as-
saltantes. Segundo o delega-
do, Fátima Abreu foi vítima
de um crime premeditado.
Ele afirmou achar estranho o
fato de os bandidos terem
atingido a mulher do jorna-
lista deixando-o vivo. Edson
Moreira disse que, em casos
de latrocínio, os marginais
não costumam deixar teste-
munhas e afirmou que os fa-
tos contidos no inquérito re-
presentam "a mais pura ver-
dade".

A pedido do deputado
João Leite (sem partido), foi
exibida uma fita com a
reconstituição do crime, feita
por um programa de televi-
são. Segundo ele, os fatos ex-
postos, tanto na fita, quanto
no inquérito policial, de-
monstram claras distorções e
contradições. João Leite dis-
se que não está convencido
do resultado das investiga-
ções que levaram ao indicia-
mento de José Cleves. Ele es-
pera que as investigações se-
jam aprofundadas. O delega-
do Edson Moreira disse que
"há fartura de provas" e que
o inquérito é perfeito. Para
ele, se houvesse alguma irre-
gularidade, o inquérito teria
sido questionado pelo Minis-
tério Público. Disse, ainda,
estar tranqüilo quanto às in-
formações contidas no do-
cumento, todas baseadas em
laudos técnicos periciais e es-

Presente à reunião, o jor-
nalista acusou o delegado de
ter sido negligente na apura-
ção dos fatos, não levando em
conta, desde o princípio, a
possibilidade de o casal ter
sofrido o assalto. Segundo
José Cleves, o delegado Ed-
son Moreira baseou o inqué-
rito no depoimento de um
militar que estava sendo in-
vestigado pelo jornalista para
uma matéria sobre a venda ile-
gal de armas. Esse militar afir-
mou ter vendido a arma do
crime, um revólver calibre 38,
para Cleves. O jornalista dis-
se, ainda, que houve várias
falhas na apuração dos fatos,
entre elas a não realização do
retrato falado dos bandidos e
o não recolhimento das im-
pressões digitais na bolsa da
vítima, apesar de no momen-
to Cleves ter solicitado ao pe-
ritos que o fizessem. O jorna-
lista discorda, ainda, quanto
ao número de disparos. Se-
gundo ele, teriam sido três e
não quatro os tiros que mata-
ram sua esposa. O quarto tiro
pegou de raspão, causando um
ferimento superficial na mão
da vítima.

Ao final da reunião, o fi-
lho do casal, Cleves Henrique,

O delegado Edson Moreira presidiu
o inquérito sobre o assassinato de

Fátima de Abreu
revoltado, criticou o delega-
do Edson Moreira por ter sido
negligente no inquérito e dis-
se que ele destruiu sua famí-
lia, "execrando o nome do
meu pai no Brasil inteiro".
Presenças - A comissão apro-
vou um projeto de lei que de-
clara entidade de utilidade
pública e dispensa a aprecia-
ção do Plenário. Participaram
da reunião os deputados Ed-
son Rezende (sem partido),
Durval Angelo (PT), vice-pre-
sidente; Marcelo Gonçalves
(PDT); Adelmo Carneiro Leão
(PT); Rogério Correia (PT); e
João Leite (sem partido).

A Comissão de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia
aprovou ontem dois parece-
res sobre proposições sujeitas
à apreciação do Plenário. O
deputado Antônio Carlos
Andrada (PSDB), vice-presi-
dente da comissão, foi o
relator de ambas as proposi-
ções. O Projeto de Lei (PL)
1.255/2000, do deputado
Dalmo Ribeiro Silva (PSD),
recebeu parecer favorável,
para 2" turno, na forma do
vencido no 1' turno. O proje-
to visa garantir aos portado-
res de deficiência sensorial,
física e motora a igualdade de
condições na participação dos
processos seletivos de ingres-
so no ensino superior no Es-
tado. O parecer do deputado
Antônio Carlos Andrada ex-
põe que a maior parte dos
recursos a serem aplicados na
implementação das medidas
propostas serão de origem
privada, pois, das 23 institui-
ções que integram o Sistema
Estadual de Educação, ape-
nas duas são criadas e
mantidas pelo Estado, sendo
que a Universidade do Esta-
do de Minas Gerais (Uemg)
é mantida parcialmente pelos
cofres públicos.
Medalha - O PL 1.359/2001,
que institui a Medalha do
Mérito Vivaldi Moreira, rece-
beu parecer favorável, em
turno único, com a emenda
n°1. A emenda tem como ob-
jetivo adequar melhor a pro-
posição aos objetivos propos-
tos e institui a medalha como
homenagem anual destinada
a seis pessoas físicas e jurídi-
cas com o reconhecimento do
poder público estadual por
sua destacada atuação nas ati-
vidades literárias no Estado
de Minas Gerais. O projeto é
do deputado Dalmo Ribeiro
Silva (PSD).

Foram aprovadas ainda 12
proposições de deliberação
conclusiva da Comissão. Dois
requerimentos, ambos de au-
toria do deputado Dalmo Ri-
beiro Silva (PSD), também
receberam a aprovação dos
parlamentares. O primeiro
pede audiência pública para
debater o PL 1.160/2000, do
deputado Edson Rezende
(PSB), que estabelece requisitos
para a criação, a autorização de
funcionamento, o acompanha-
mento, a avaliação e o reconhe-
cimento dos cursos de nível
médio, pós-médio e superior na
área da Saúde e das instituições
de educação integrantes do Sis-
tema Estadual de Educação de
Minas Gerais. O outro reque-

rimento apresentado solicita
a realização de debate sobre
a decisão do Governo Fede-
ral que questiona a legalida-
de da vinculação do ensino
superior ao Sistema Estadual
de Educação.

IÍ34iIJ
Estiveram presentes
na reunião os
deputados Paulo Piou
(PFL), presidente da
Comissão; Antônio
Carlos Andrada (PSDB),
vice-presidente; Dolmo
Ribeiro Silva PSD), João
Pinto Ribeiro (PTB) e
José Henrique (PMDB).

reafirma conclusões de
	

Parecer é favorável a projeto que
sobre assassinato
	 beneficia deficientes físicos

1COMISSõES
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Ciência e Tecnologia



Lindomar Lopes, Geraldo Rezende, João Batista de Oliveira. Jorge Eduardo
de Oliveira, Paulo Piau e Aguinaldo Diniz Filho
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A Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira e Orçamentá-
ria aprovou ontem parecer
favorável, na forma do ven-
cido em 1° turno, sobre o Pro-
jeto de Lei (PL) 252/99, de
autoria do deputado Amilcar
Martins (PSDB), que dispõe
sobre o prazo para devolu-
ção de multas de trânsito pelo
Estado de Minas Gerais. O
objetivo do projeto é obrigar
o Estado a restituir aos con-
tribuintes que tiveram seus

O presidente da Comis-
são, deputado Mauro Lobo
(PSDB), determinou conver-
ter em diligência ao autor o
Projeto de Lei Complementar
(PLC) 37/2001, que retorna do
município de Piedade do Rio
Grande, da Comarca de Bar-
bacena, para a Comarca de
Andrelândia, entre outras
mudanças, que alteram o ane-
xo da Lei Complementar 59/
2001. O pedido de diligência

A Comissão de Defesa do
Consumidor aprovou ontem
requerimento da deputada
Maria José Haueisen (PT), so-
licitando a realização de reu-
nião conjunta das Comissões
de Defesa do Consumidor e de
Saúde, para debater a Medida
Provisória 2.177/44, que mo-
difica a legislação nacional de
regulamentação dos planos de
saúde. Para a reunião serão
convidados o superintenden-
te Paulo Muradas, do Comitê
de Integração de Entidades
Fechadas de Assistência à Saú-
de em Minas Gerais (Ciefas/

recursos deferidos pela Jun-
ta Administrativa de Recur-
sos de Infrações do Detran
(Jari) os valores provenientes
de multa de trânsito.

A Comissão de Constitui-
ção e Justiça concluiu pela
antijuridicidade do projeto,
inconstitucionalidade e ilegali-
dade. O parecer foi rejeitado
pelo Plenário e o projeto enca-
minhado à Comissão de Fisca-
lização Financeira e Orçamen-
tária, que deu parecer favorá-

ao autor, do Tribunal de Jus-
tiça, foi formalizado pelo
relator do projeto, deputado
Rêmolo Aloise (PFL).
Requerimento - Foi aprova-
do ainda, durante a reunião,
o requerimento do deputado
Rogério Correia (PT) solici-
tando à Secretaria de Estado
da Fazenda (SEF), à Secreta-
ria do Planejamento e Coor-
denação Geral (Seplan) e ao
Departamento de Estradas de

MG); o presidente da Associa-
ção Brasileira de Medicina de
Grupo, José Fernando Rossi; o
diretor presidente da Agência
Nacional de Saúde Comple-
mentar, Januário Montone; o
diretor da Federação Nacional
dos Médicos e do Sindicato dos
Médicos de Minas Gerais,
Márcio Costa Bichara; o presi-
dente do Conselho Regional de
Medicina, Francisco Reis; e o
presidente da Associação Mé-
dica de Minas Gerias, José
Guerra Lages.

Foi aprovado pedido do
deputado Agostinho Patrús

vel, na forma do substitutivo
n° 1. Em Plenário, o projeto foi
aprovado em 10 turno, na for-
ma do substitutivo n" 1, que
fixa o prazo de 30 dias, a con-
tar da data de publicação do
deferimento, quando não hou-
ver interposição de recurso,
para a devolução dos valores
das multas de trânsito pagas
pelo motorista. O deputado
Rogério Correia (PT) foi o au-
tor do parecer aprovado, de 2
turno, sobre o PI- 252/99.

Rodagem (DER-MG) o Termo
de Entendimento, que funda-
mentou a negociação entre a
Fazenda Pública Estadual e o
Sindicato da Indústria da
Construção Pesada (Sicepot-
MG) sobre a dívida pública
com as empresas desse setor.
O deputado pede informa-
ções sobre o valor negociado
com as empreiteiras e o valor
dos imóveis que fizeram par-
te da transação.

(PSDB) para que o Projeto de
Lei (PL) 1.553/2001, do depu-
tado Dinis Pinheiro (PL), fos-
se retirado de pauta. O proje-
to pretende alterar os critérios
de cobrança em conta telefôni-
ca, de ligações ocorridas há mais
de 30 dias. O deputado Bené
Guedes (PDT) foi designado
relator do PL 932/2000, do de-
putado Carlos Pimenta (PSDB),
e solicitou prazo regimental
para emissão do parecer. O PI-
institui o percentual da tarifa de
esgoto a ser cobrada pela Com-
panhia de Saneamento de Mi-
nas Gerais (Copasa-MG).

A produção de algodão
de Minas Gerais sofreu que-
da de 40% em 2001, compa-
rando com o ano passado. A
falta de subsídios, incentivos
fiscais e técnicos, preços jus-
tos e benefícios para essa cul-
tura foram destacados ontem
pelo deputado Geraldo Re-
zende (PMDB) em audiência
pública da Comissão de Polí-
tica Agropecuária e Agroin-
dustrial. A crise do setor e a
agilização da imple-mentação
do Programa de Apoio à Re-
tomada da Cultura do Al-
godão em Minas Gerais
(Proalminas) foram discutidas
na reunião, solicitada por Ge-
raldo Rezende.

"E um grande desafio
para os produtores de algo-
dão permanecerem insistindo
num ramo castigado e sofri-
do", afirmou o deputado.
Geraldo Rezende disse que é
preciso sensibilizar o gover-
no mineiro para os problemas
do produtor, impedindo que
os cotonicultores se transfi-
ram para outros estados. Se-
gundo o parlamentar, a pro-
dução de algodão tem cres-
cido em estados como Goiás
e Mato Grosso. Ele e o depu-
tado Paulo Piau (PFL) vão
elaborar um relatório sobre
a situação da cotonicultura no
Estado, com base nos temas
discutidos na reunião.
Proalminas -0 assessores~
pecial da Secretaria de Esta-
do da Agricultura, Lindomar
Antônio Lopes, afirmou que a
produção do algodão está
desaquecida em Minas Gerais
desde 1991, "o que leva a um
desastre econômico e social".
Segundo ele, o Estado é um
dos maiores consumidores de
algodão e tem boas condições
físicas para produzir. Ele citou
vários entraves para a co-
tonicultura mineira, como a alta
carga tributária, falta de uma
política de incentivo à produ-
ção, escassez do crédito rural e
guerra fiscal. Lindomar Lopes
afirmou que o governo tem

participado de programas re-
gionais para a retomada da
produção e que o Proalminas
está prestes - a ser im-
plementado. "E compromis-
so da Secretaria induzir a ge-
ração de renda e criação de
novos empregos".

Segundo o c000rdenador
do Proalminas, Luiz Afonso
Vaz de Oliveira, Minas Gerais
tem o mais alto custo de pro-
dução do algodão no mundo,
o que tira o Estado do mer-

O representante do Sindi-
cato da Indústria Têxtil,
Aguinaldo Diniz Filho, afir-
mou que Minas Gerais é o mai-
or mercado consumidor de al-
godão do País - 150 mil tone-
ladas por ano, produzindo
apenas 30 toneladas. "E pre-
ciso vontade política e traba-
lho conjunto para que o Esta-
do retome sua produção",
enfatizou. O presidente da
Associação Mineira de Co-
tonicultores, Nelson Schi-
neider, pediu contribuição do
governo para criação de um
fundo financeiro de apoio ao
pequeno produtor de algo-
dão. Segundo ele, é necessá-
rio acompanhamento não só
financeiro, mas técnico aos
produtores. Edvaldo Fer-

cado internacional.. Ele afir-
mou que é preciso buscar no-
vas técnicas de produção,
melhorando a tecnologia, bai-
xando custos e preservando
o meio ambiente. A represen-
tante da Companhia Nacional
de Abastecimento (Conah),
Teima Ferreira Silva, disse
que o governo federal tem
defendido um preço mínimo
para o produtor, oferecendo
recursos e suporte técnico
sempre que possível.

reira, representante da Secre-
taria de Estado da Fazenda,
disse que estão sendo feitos
estudos para isentar de impos-
tos o algodão produzido em
Minas Gerais.
Parecer - Ainda na reunião, foi
aprovado parecer favorável,
de 2" turno, ao PI- 930/2000,
deputado Paulo Piau, que cria
o certificado ambiental da pro-
priedade agrícola (1S0-Agríco-
la). O relator foi o deputado
Jorge Eduardo de Oliveira
(PMDB). O objetivo do projeto
é criar mecanismos de incentivo
ao produtor rural que observa
os preceitos do desenvolvimen-
to sustentável e que busca con-
ciliar, de maneira equilibrada, a
produção agropecuária com a
proteção do meio ambiente.

Fiscalização
Financeira e
Orçamentária

Participaram da
reunião os
deputados Mauro
Lobo (PSDB),
presidente da
Comissão, Ivair
Nogueira (PMDB),
Rêmolo Aloise
(PEI), Rogério
Correia (PT) e
Márcio Kangussu
(PPB).

Presenças

Participaram da
reunião os
deputados Maria
José Haueisen
(P1), presidente da
Comissão,
Agostinho Patrús
(PSDB), Bené
Guedes (PDT), e
Ivair Nogueira
(PMDB).

Projeto define prazo para Estado	Produtores de algodão pedem
devolver multas de trânsito	 incentivos e benefícios	

Rodrigo Dias
Política Agropecuária

e Agroindustrial

Participaram da
reunião os
deputados João
Batista de Oliveira
(PDT), presidente;
Jorge Eduardo de
Oliveira (PMDB),
Paulo Piou (PFL) e
Geraldo Rezende
(PMDB), além de
agricultores,
representantes de
associações de
cotonicultores e
políticos.

PLC retorna ao Tribunal de Justiça

Defesa do	 Comissões vão debater legislação que
Consumidor	regulamenta planos de saúde

Estado é o maior consumidor
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Criação do
favorá-veln

Idene recebe parecerol
LO 1 turnoAdministração Pública
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Projeto aprimora Conselho da
Comunidade Negra	 Administração Pública

(continuação)

A Comissão de Adminis-
tração Pública aprovou on-
tem parecer de 1° turno fa-
vorável ao Projeto de Lei
(PL) 1.422/2001, do gover-
nador do Estado, que dispõe
sobre a criação do Instituto
de Desenvolvimento do
Norte e Nordeste de Minas
Gerais (Idene) e dá outras
providências. De autoria do
deputado Eduardo Brandão
(PMDB), o parecer foi apro-
vado na forma do subs-
titutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com
as emendas n

o
s 5 a 7, que o

relator apresentou, e pela
rejeição das emendas n

o
s 1

a 4, da Comissão de Política
Agropecuária e Agroin-
dustrial, e da proposta de
emenda do deputado José
Henrique (PMDB).

O parecer destaca que a
criação do Idene atende a
uma necessidade funda-
mental do Estado de Minas
Gerais e que o órgão será o
interlocutor do Estado jun-
to ao governo federal e à
Agência de Desenvolvimen-
to do Nordeste (Adene), su-
cessora da Sudene, na exe-
cução de planos, programas
e ações, bem como na fisca-
lização da aplicação dos re-
cursos financeiros nas áreas
onde a agência atua. A
Adene foi criada pela Medi-
da Provisória 2.154-4/2001.
As emendas n°s 5 a 7 visam
promover a adequação da
área de atuação do Idene
àquela da Adene. As emen-
das com parecer pela rejei-
ção buscam a ampliação da
área de abrangência do

Idene para as microrregiões
de Governador Valadares,
Aimorés, Manteria e Cur-
velo, pertencentes aos Vales
dos Rios Doce, São Francis-
co e São Mateus.

A emenda n° 5 estabele-
ce que a área de atuação do
Idene é idêntica à da Adene,
com a inclusão de quatro
municípios - Riachinho,
Santa Fé, São Romão e
Urucuia, únicos da região
Norte que não fazem parte
da Agência, mas que apre-
sentam as mesmas caracte-
rísticas dos demais municí-
pios do Norte de Minas.
Nesse sentido, o parecer de-
fende que a Assembléia rei-
'indique do governo federal
a inclusão dos quatro na

Em 2° turno, foi apro-
vado parecer favorável
ao PI- 774/99, do depu-
tado Sebastião Navarro
Vieira (PFL), na forma do
vencido em 1° turno, O
projeto estabelece critéri-
os para o controle da or-
dem cronológica dos pa-
gamentos dos contratos
administrativos. A pro-
posição foi aprovada em
1° turno, com as emen-
das n°5 1 e 4, sendo rejei-
tadas as emendas n°s 2,
3 e 5. O projeto altera a
redação do artigo 110 da

próxima reedição da medi-
da provisória que dispõe so-
bre o assunto. A mesma
emenda trata da redistri-
buição da estrutura admi-
nistrativa do Instituto, com
a necessária flexibilização
dos municípios que abriga-
rão as sedes das coor-
denadorias, que passam a
ser definidas no regulamen-
to da lei. A emenda n° 6 es-
tabelece a possibilidade de
opção para os servidores da
Sudenor integrarem o qua-
dro de pessoal da nova ins-
tituição. A emenda n° 7 de-
corre da exigência constitu-
cional que determina que
pelo menos um cargo de di-
reção superior seja de recru-
tamento limitado.

contratos

Lei 9.4444, de 1987, que
dispõe sobre as licitações
e contratos da administra-
ção centralizada e au-
tárquica do Estado de Mi-
nas Gerais, a fim de se es-
tabelecerem, no texto da
lei, critérios para a estrita
observância da ordem
cronológica nos paga-
mentos das obrigações
contratuais assumidas
pelas diversas unidades
da administração públi-
ca. O relator da matéria
foi o deputado Hely Tar-
qüínio (PSDB).

A Comissão de Adminis-
tração Pública aprovou
também parecer favorável à
emenda n° 8 e pela rejeição
das emenda n° 9, apresen-
tadas em 1° turno, em Ple-
nário, ao PL 819/2000, das
deputadas Maria Tereza
Lara (PT) e Elaine Mato-
zinhos (PSB). O projeto, re-
latado pelo deputado E-
duardo Brandão (PMDB),
dispõe sobre o Conselho de
Participação e Integração
da Comunidade Negra, de-
fine políticas e dá outras
providências. O Conselho
foi criado em 1988 e, de
acordo com o projeto, pas-
sa a denominar-se Conse-
lho de Participação e Desen-
volvimento da Comunidade
Negra de Minas Gerais. O
projeto amplia e aprimora
as atribuições e competênci-
as do órgão e foi elaborado
juntamente com represen-
tantes da Comunidade Ne-
gra no Estado.
Ampliação das competên-
cias - A emenda n° 8, de au-
toria da deputada Elaine
Matozinhos (PSB), recebeu
parecer pela aprovação
com as subemendas nos 1 e
2, apresentadas pelo relator,
deputado Eduardo Brandão
(PMDB). A emenda incide
sobre o artigo 2° do projeto,
que dispõe sobre as compe-
tências do Conselho, e pro-
põe a ampliação de sua atu-
ação e uma nova redação do
referido artigo, integrando
em seu texto as modifica-
ções propostas pela Comis-
são de Constituição e Justi-
ça, por meio das emendas n°

1, 3, 4 e 5. De acordo com a vê que o Conselho será com-
emenda n° 8, o Conselho posto de 32 membros, desig-
passa a ter, também, com- nados pelo governador do
petência para orientar e as- Estado, entre membros da
sessorar os Conselhos já cri- comunidade negra do Esta-
ados com vistas à integração do. Segundo parecer, a
do movimento negro; para emenda, além de aumentar
apoiar a realização de inter- o número de participantes do
câmbio entre as instituições Conselho, retira a paridade
ligadas à promoção da cul- prevista anteriormente, uma
tura negra e para exercer vez que eles só poderão ser
outras atividades que lhe fo- escolhidos entre os membros
rem atribuídas pelo gover- da comunidade negra. O
nador. As subemendas n

o
s 1 relator defendeu a participa-

e 2 visam sanar irregulari- ção do poder público no Con-
dades apontadas pelo selho, uma vez o órgão é vin-
relator no texto da emenda. culado ao Poder Executivo e

A emenda n° 9 recebeu responsável pela elaboração
parecer pela rejeição e pre- de políticas públicas.

Ministério Público deverá
priorizar conclusões de CPIs

Também foi aprovado 30 dias, das remessa das
parecer de 1° turno sobre o conclusões, sobre as provi-
PL 1.550/01, do deputado dências adotadas ou a justi-
João Leite (sem partido), que ficativa da omissão. Dispõe
dispõe sobre a prioridade também que, se instaurado
nos procedimentos a serem inquérito decorrente das
adotados pelo Ministério Pú- conclusões de CPIs, deverá
blico Estadual e por outros ser feita comunicação se-
órgãos a respeito das con- mestral ao Legislativo sobre
clusões das comissões paria- o seu andamento, até a sua
mentares de inquérito. O conclusão. Estabelece ainda
parecer, do deputado Hely que os processos ou proce-
Tarqüínio (PSDB), foi pela dimentos decorrentes das
aprovação da matéria com Comissões terão priorida-
as emendas n

o
s 1 e 2, da de sobre quaisquer outros,

Comissão de Constituição e com exceção dos pedi-
Justiça. O projeto estabele- dos de "habeas corpus",
ce o procedimento a ser ado- "habeas data" e mandado
tado pelas autoridades às de segurança e, ao final,
quais forem encaminhadas determina que o descum-
as conclusões das CPIs. Pre- primento de suas normas
vê que a Assembléia deverá sujeita a autoridade às san-
ser informada, no prazo de ções legais.

Pagamentos de
administrativos



Comissão de Inquérito é instalada
apos manifestação de produtores CPI do Leite
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Pregão para aquisição de bens e serviços

Comissão Especial
do Ensino Superior

O PL 1.501/2001, do de-
putado Mauro Lobo (PSDB),
também teve parecer favorá-
vel aprovado pela Comissão
de Administração Pública,
em 1° turno. Relatado pelo
deputado Sebastião Navarro
Vieira (PFL), o projeto visa
instituir, no âmbito do Es-
tado de Minas Gerais, a mo-
dalidade de licitação deno-
minada pregão, para aquisi-

A requerimento do autor,
deputado Alencar da Silveira
Júnior (PDT), foi retirado da
pauta da reunião o PL 1.159/
3000, que dispõe sobre a ex-
ploração e fiscalização de lo-
terias de bingo pela Loteria do
Estado de Minas Gerais e dá
outras providências. O proje-
to tramita em 20 turno.
Requerimentos - Foram apro-

A Comissão Especial do
Ensino Superior decidiu ontem
que vai realizar suas reuniões
ordinárias às quintas-feiras,
às 9h30. A Comissão aprovou
dois requerimentos do depu-
tado Márcio Cunha (PMDB).
No primeiro, o deputado
pede prorrogação por mais
30 dias, além dos 60 fixados,
para proceder a estudos so-

A Comissão de Turismo,
Indústria e Comércio apro-
vou, nesta quarta-feira (29/
8/2001), parecer favorável
sobre o Projeto de Lei (PL)
1.392/2001, do deputado
Wanderley Ávila (PPS). A
proposição, que tramita em 1"
turno, declara o trecho minei-

ção de bens e serviços co-
muns. O pregão se constitui
em nova modalidade de lici-
tação instituída pela Medi-
da Provisória n° 2.026, de
maio de 2000, sendo pos-
teriormente regulamentada
pela MP n° 2.108, que se en-
contra na 14" reedição.
Voluntário - O PL 1.219/
2000, do deputado Dalmo
Ribeiro Silva (PSD), tam-

vados os seguintes requeri-
mentos: do deputado Mauro
Lobo (PSDB), solicitando rea-
lização de audiência pública
com a presença dos secretári-
os de Estado de Recursos
Humanos e Administração e
do Planejamento e Coordena-
ção Geral, para continuidade
da discussão sobre a situação
atual da carreira do Adminis-

bre a Política de Educação Su-
perior do Estado de Minas Ge-
rais. No outro requerimento, o
deputado solicita que sejam
convidados o reitores das
Universidades Federais e Es-
taduais de Minas Gerais; e o
presidente da Fundação de
Amparo à Pesquisa do Esta-
do de Minas Gerais (Fapemig),
Daison Olzany Silva, para fa-

ro do rio São Francisco, de
sua nascente até a divisa com
o estado da Bahia, patrimônio

bém teve parecer favorável
aprovado, em 20 turno, na
forma do vencido em 1° tur-
no, O projeto tem o objeti-
vo de autorizar o Estado a
admitir a prestação de ser-
viço voluntário em seus ór-
gãos e entidades, por meio
de incentivos à prestação de
serviço voluntário e campa-
nhas educativas com essa fi-
nalidade.

trador Público; do deputado
Sargento Rodrigues (PSB), so-
licitando dirigir ofício ao Co-
mandante-Geral da Polícia
Militar do Estado de Minas
Gerais para que encaminhe
relação nominal com os valo-
res recebidos pelos militares
a título de ajuda de custo e di-
árias referentes aos exercícios
de 1997 e 1998.

lar sobre a situação do Ensino
Superior do Estado.

Na próxima quinta-feira (6),
a comissão vai se reunir excep-
cionalmente, às 9 horas, para
eleger o seu vice-presidente.
Presenças - Compareceram à
reunião os deputados Márcio
Cunha (PMDB) - presidente;
Edson Rezende (sem partido);
e Maria José Haueisen (P1).

paisagístico e turístico. O
relator do projeto foi o depu-
tado Gil Pereira (PPB).

A Assembléia instalou
ontem a CPI do Leite, criada
para apurar os mecanismos
de formação do preço do lei-
te na indústria e no comércio
e investigar indícios de
cartelização no setor. Os in-
tegrantes da comissão parla-
mentar de inquérito foram
indicados na última terça-fei-
ra (28) e ontem, na primeira
reunião da CPI, o deputado
João Batista de Oliveira
(PDT) foi eleito presidente e
o deputado Paulo Piau (PFL),
vice-presidente. O deputado
Luiz Fernando Faria (PPB) foi
designado relator, tendo como
co-relator o deputado Márcio
Kangussu (PPS). Hoje a CPI tem
reunião marcada para as 14h30,
no Plenarinho IV, para progra-
mar os trabalhos.

A primeira reunião da CPI
ocorreu em Plenário, após a
realização de um ato público
no Hall das Bandeiras que
contou com a participação de
cerca de 1,5 mil produtores
de sindicatos rurais de todo
o Estado, além de diversos
deputados estaduais, do pre-
sidente da Casa, deputado
Antônio Júlio (PMDB), e do
presidente da Federação da
Agricultura (Faemg), Gilman
Viana Rodrigues. Antes de
comparecer ao ato público,
pela manhã, o presidente
Antônio Júlio recebeu parla-
mentares da CPI do Leite e
representantes dos produto-
res rurais, no Salão Nobre.
Eles pediram o apoio e a
infra-estrutura da Casa para
o desenvolvimento dos tra-
balhos da comissão parlamen-
tar de inquérito, que deverá
percorrer o interior de Minas
em reuniões itinerantes nas
áreas produtoras de leite.
Cartelização - Antônio Júlio
defendeu a definição de uma
política para o setor, lembran-
do que, agora, na
entressafra, quando seria o

momento de recuperação
econômica para os produto-
res, houve queda no preço do
leite, o que poderia indicar
cartelização no segmento.
Antônio Júlio ressaltou tam-
bém a importância do traba-
lho parlamentar e do Poder
Legislativo, citando como
exemplo o debate sobre o lei-
te. Deputados da CPI do Lei-
te e o presidente da Faemg
concederam, ainda, entrevis-
ta coletiva na Sala de Impren-
sa da Assembléia.

Em Plenário, durante a
reunião da CPI, o deputado
João Batista de Oliveira,
agradeceu o apoio e a confi-
ança dos colegas e disse que
solicitará ao governador
Itamar Franco uma audiência
para discutir o problema do
leite. Ele enfatizou que é ne-
cessária uma mobilização per-
manente para dar sustenta-
ção política à CPI. "A indús-
tria escraviza o produtor e o
leva à desmobilização", opi-
nou. O vice-presidente eleito,
deputado Paulo Piau, afirmou
que a CPI tentará realizar um
trabalho à altura dos produ-
tores rurais de Minas. Segun-
do ele, é preciso desvendar,
entre outras questões, por
que os preços pagos ao pro-
dutor e os pagos pelo consu-
midor têm uma diferença de
cinco vezes.

Segundo o relator desig-
nado, deputado Luiz Fer-
nando Faria, os integrantes
da Comissão são ligados à
classe rural e conhecem bem
as dificuldades dos produto-
res. Já o co-relator, deputado
Márcio Kangussu, informou
que agendará uma reunião na
Região Nordeste de Minas
para discutir, com produtores

O presidente António Júlio, acompanhado de diversos deputados,
falou aos produtores rurais do Tribuna Popular

e consumidores, a formação
do preço do produto. "Essa
CPI tem por finalidade abrir
a caixa-preta do leite branco",
finalizou.

"A intenção da CPI é aju-
dar o pequeno e médio pro-
dutor rural", completou o
deputado Cristiano Canêdo
(PTB). Ele informou que a
pecuária leiteira é responsá-
vel por lO% dos empregos em
Minas Gerais. Outro integran-
te da Comissão, deputado
Kemil Kumaira (PSDB), elo-
giou, em seu discurso em Ple-
nário, a atuação da Faemg,
enfatizando que não foram
tomadas providências nem
pelo governo nem pelos par-
lamentares para resolver o
problema. "O preço do leite
hoje é uma punição para aque-
les que lutam com tanta difi-
culdade", afirmou.
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Participaram da reunião da CPI do Leite,
realizada no Plenário, os deputados João
Batista de Oliveira (PDT), presidente; Paulo
Piau (PFL), vice-presidente; Luiz Fernando
Faria (PPB), relator; Márcio Kangussu (PPS),
co-relator; Cristiano Canêdo (PTB), Kemil
Kumoira (PSDB) e Antônio Andrade (PMDB).

Administração Pública
(continuação)

Participaram da
reunião os
deputados
Eduardo Brandão
(PMDB), Hely
Tarqümnio (PSDB),
Cabo Morais (PL),
Cristiano Cando
(PTB), Sargento
Rodrigues (P58) e
Sebastião Navarro
Vieira (PFL).

Projeto sobre bingo sai da pauta

Deputados vão ouvir reitores de
universidades federais e estaduais

Turismo, Indústria e Rio São Francisco pode ser declarado
Comércio patrimônio paisagistico e turistico

Presenças

Participaram da reunião os deputados Gil Pereira
(PPB), que a presidiu, Fábio Avelar (PPS

Deputados defendem
pequeno produtor
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Críticas ao Governo Federal

*

O Fórum foi aberto ontem á noite, no Plenário
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Transporte,
Comunicação e
Obras Públicas

para verificar o estado de con-
servação da pista que, apesar
de recém-construída e não
inaugurada, já apresenta uma
deterioração do pavimento e
cobrar do DNER a situação
do projeto de duplicação do
trecho que liga Sete Lagoas
ao trevo da BR-135.

O deputado Luiz Tadeu
Leite (PMDB) solicitou, por

redistributiva e assessorar o
Estado técnica e financeira-
mente. Para Rezende, o Esta-
do e os municípios estão fa-
zendo a sua parte, faltando
ao governo federal a respon-
sabilidade com a educação de
Minas, determinada pela
Constituição Federal.

O deputado Sávio Souza
Cruz (PSB) disse que para
cada R$1,00 destinado aos
municípios, R$3,00 vão para
o Estado e R$20,00 para a
União, que centraliza mais de
80% dos recursos públicos.
De acordo com o deputado,
desses 80%, 60% são destina-
dos ao pagamento da dívida
externa, quintuplicada no atu-
al governo, passando de
R$150 bilhões para R$620 bi-
lhões. A deputada Maria José
Haueisen (PT) disse que edu-
cação e descentralização dos
recursos públicos são pressu-
postos do processo democrá-
tico e criticou a nucleação es-
colar, que "prejudicou a esco-
la na zona urbana, mas muito
mais na zona rural".

Riqueza e Reprodução Social".
Pela manhã haverá con-

ferências sobre o tema "Glo-
balização, Neolibe-ralismo e
Financeirização do Capital", às
8h30, no Plenário, com César
Benjamim, Samuel Pinheiro,
João Pedro Stédile e João An-
tônio de Paula, seguida de
debate com o público.

A tarde estarão funcionan-
do 30 oficinas, que tratarão de
temas como auditoria cidadã
da dívida, economia popular
solidária, ética e dívida públi-

Transporte
discutido ei

Prefeitos, secretários de
Educação, diretores de esco-
las e vereadores de diversos
municípios do Estado lotaram
o Auditório ontem para dis-
cutir, em audiência pública
promovida pela Comissão de
Transporte, Comunicação e
Obras Públicas, o transporte
escolar público. O secretário
da Educação, Murílio Hingel,
convidado a participar da
reunião, foi representado
pelo subsecretário de Admi-
nistração do Sistema de Edu-
cação, Gilberto Rezende.

O governo federal foi
apontado, por todos os par-
ticipantes, como responsável
pelos problemas relativos ao
transporte escolar público. O
deputado Arlen Santiago
(PTB), presidente da Comis-
são, ressaltou que não basta
o governo federal comprar e
oferecer, aos municípios, bens
e serviços, sendo necessária
sua manutenção. Ele citou a
compra de computadores
para uma escola, que teria
que gastar com professores
especializados em informá-
tica e com a manutenção dos
equipamentos.

O deputado Dinis Pinhei-
ro (PL), que pediu a reunião,
disse que se sente desconten-
te com a falta de compromis-
so e de responsabilidade do
governo federal para com o
Estado. Ele criticou, também,
o ministro da Educação, Pau-
lo Renato, convidado a parti-
cipar da reunião, por não man-
dar representante "para tra-
çar diretrizes que amenizem
os problemas". O parlamentar
falou sobre as dificuldades de
municípios para a aquisição e
manutenção do transporte es-
colar, considerando "rarís-
simos" aqueles com capacida-
de administrativa e financei-
ra para custear o aluguel.

O representante do secre-
tário da Educação, Gilberto
Rezende, falou sobre a preo-
cupação da Secretaria com o
"educando de Minas Gerais".
Para ele, o tema deve ser tra-
tado conjuntamente pelo Es-
tado, Município e União. O
subsecretário de Administra-
ção do Sistema de Educação
criticou o Governo Federal
pela não participação no Fun-
do de Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério
(Fundef). Segundo Rezende,
a União deve ao Estado R$
735 milhões, dos quais 40%
poderiam ser direcionados
ao financiamento do trans-
porte escolar, já que 60% de-
veriam ser destinados à va-
lorização do magistério.

O acréscimo de receita do
Estado, anterior à criação do
Fundef, era de R$ 148 mi-
lhões, e, até o momento, o
déficit chega a R$ 140 mi-
lhões, de acordo com o subse-
cretário. Ele explicou que a
União deve ter função

A Comissão de Transporte
aprovou três requerimentos.
Do deputado Rêmolo Aloise
(PFL), solicitando ao DER/MG
informações sobre os motivos
pelos quais o trecho da rodovia
que liga São Sebastião do Paraí-
so a Jacuí está sendo construído
pela empresa Egesa, não parti-
cipante do processo licitatório,
vencido pela empresa Convasp-
Engenharia de Obras S.A., além
de todas as medições já
efetuadas pela atual construto-
ra e planilha de preços.

O requerimento do depu-
tado Arlen Santiago define a
realização de uma visita ao
trecho da rodovia BR-040,
que liga BH a Sete Lagoas,

O Fórum "Minas por um
Outro Mundo", promovido
pelo Comitê Mineiro do
Fórum Social Mundial, pela
Prefeitura de Belo Horizonte,
com apoio da Assembléia
Legislativa e de cerca de 120
entidades, foi aberto ontem à
noite, no Plenário, pelo depu-
tado Ivo José (PT), que repre-
sentou o presidente Antônio
Júlio (PMDB). O primeiro pa-
inel do Fórum foi coordena-
do pelo deputado Gil Pereira
(PPB) e teve a presença, na
Mesa, do assessor chefe da
Secretaria de Estado da Fazen-
da e assessor especial do go-
vernador, Cláudio Gontijo; do
secretário Municipal dos Di-
reitos da Cidadania, Fernando
Almeida Alves a representan-
te da Coordenação do Comi-
tê Mineiro do Fórum Social
Mundial, Dirlene Marques e
do secretário da CUT, José
Maria de Almeida, entre ou-
tras autoridades.

As diversas atividades te-
rão como eixo a "Produção da

meio do requerimento
2.466/2001, providências ao
DNER para viabilizar a re-
dução de velocidade, com
saliência na pista ou radar
eletrônico, na BR-365, na
altura do Km 138, próximo
à curva, considerada peri-
gosa, situada no distrito de
Barra de Guaicuí, no muni-
cípio de Várzea da Palma.

ca, o apagão e as alternativas
energéticas, conselhos e par-
ticipação popular, poder local,
a questão urbana e o estatuto
da cidade, cultura, educação,
transgênicos, questão agrária
e agrícola, tributação e dis-
tribuição da renda, campa-
nha do pleno emprego, co-
municação comunitária,
internet, inclusão social e
outros. A noite haverá ativi-
dades culturais, no Hall das
Bandeiras, com apresentação
de diversos grupos.

Transporte,
Comunicação e
Obras Públicas

(continuação)

escolar público é
	

Requerimento pede informações ao DER
pública

Marcelo Metzker
rn audiência

Participaram da reunião os deputados Arlen Santiago (PTB),
presidente da Comissão, Dinis Pinheiro (PL), Doutor Viana
(PMDB), Dalmo Ribeiro Silva (PSD), Sávio Souza Cruz (PSB),
Maria José Haueisen (PT) e Carlos Pimenta (sem partido),
além de prefeitos, secretários de Educação e diretores de
escolas de diversos municípios do Estado e vereadores.

Fórum "Minas por um outro mundo" é
aberto na Assembléia
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sobre transgênicos é
Reunião

.Exfroordinãria

Legislação
aprovada

O Plenário aprovou on-
tem, na reunião extraordi-
nária, em 1° turno, o Proje-
to de Lei (PL) 451/99, do
deputado Edson Rezende
(sem partido), que dispõe
sobre o controle de organis-
mos geneticamente modifi-
cados no Estado de Minas
Gerais. Considera-se orga-
nismo geneticamente modi-
ficado (OGM), para os efei-
tos desta lei, o alimento ou
produto agropecuário cujo
material genético tenha sido
modificado por qualquer
técnica de engenharia ge-
nética durante a sua pro-
dução. O Estado, segundo
o projeto, deverá adotar
medidas que assegurem a
integridade e a diversidade do
seu patrimônio genético e a fis-
calização das entidades que
pesquisam e manipulam ma-
terial genético, sediadas em
Minas. Elas terão prazo para
se adaptarem às disposições
do projeto, que estabelece nor-
mas complementares ao esta-
belecido na legislação fede-
ral que trata de pesquisa,
produção, comercialização,
armazenamento, transporte,
manipulação e liberação, no
meio ambiente, de organis-
mo geneticamente modifica-
do no Estado.

Por iniciativa da Comis-
são de Saúde, o projeto foi
debatido num Fórum sobre
transgênicos, e suas contri-
buições foram incorporadas
ao projeto, na forma do
substitutivo n° 2, que esta-
beleceu também normas
complementares à legis-
lação federal em vigor.

1° turno
Aprovado na forma do
substitutivo n°2, da Comissão
de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, o projeto recebeu
também quatro emendas, que

Foi aprovado também no
Plenário, em 1° turno, o PI-
1.421/2001, do governador,
que dispõe sobre a criação do
Instituto de Terras do Esta-
do de Minas Gerais (Iter). O
Instituto, criado na forma de
autarquia, absorverá as com-
petências da Superintendên-
cia Geral Fundiária - Institu-
to de Terras do Estado de
Minas Gerais, integrante da
estrutura orgânica da Secre-
taria de Estado do Planeja-
mento e Coordenação Geral
(Seplan). O Iter é uma enti-
dade autárquica, com auto-
nomia administrativa e finan-
ceira, personalidade jurídica
de direito público, prazo de
duração indeterminado, se-
de e foro na capital do Esta-
do e vincula-se à Seplan.

O projeto foi aprovado
com três emendas e duas
subemendas. A emenda n° 5,
da Comissão de Administra-
ção Pública, modifica o
"caput" do art. 60 da Lei
13.662, que passa a vigorar
com a seguinte redação: "O

Foi aprovado em 2° tur-
no o PL 1.322/00, do gover-
nador do Estado, que auto-
riza o Poder Executivo a
doar imóveis à Companhia
Mineradora de Minas Gerais

alteram pontos da regulamen-
tação da matéria e modificam
sua redação. A proposição será
analisada pela Comissão de
Meio Ambiente, em 2° turno.

Fomentar-Terra terá como
órgão gestor o Instituto de
Terras do Estado de Minas
Gerais (Iter) e como agente
financeiro o Banco de Desen-
volvimento do Estado de
Minas Gerais (BDMG)". Duas
submendas da mesma Comis-
são, que modificam a compo-
sição dos quadros de provi-
mento em comissão e de pro-
vimento efetivo do Instituto.
A emenda n° 6, determina a
transferência, para o Iter, de
todos os direitos e obrigações
relacionados aos procedi-
mentos administrativos ou
judiciais decorrentes da ges-
tão de contratos de arrenda-
mento relativos às terras
devolutas, rurais e urbanas,
celebrados pela Fundação
Rural Mineira - Colonização
e Desenvolvimento Agrário -
Ruralminas. A emenda n° 7
acrescenta às competências do
Instituto a de promover per-
muta de terras públicas,
devolutas ou arrendadas,
para cumprimento de seus
objetivos

(Comig). Os imóveis estão si-
tuados no Balneário de
Aguas Santas, no município
de Tiradentes. Eles destinam-
se à proteção e conservação
do Balneário.

UFV
O deputado Paulo Piau (PFL)
pronunciou-se sobre os 75
n mos de

\iStência da
L niversidade
Federal de
Viçosa (UFV),
completados

na ultima terça-feira. Segundo
o deputado, a instituição
colaborou muito com o
desenvolvimento do País, em
especial com o setor
agropecuário. "Atualmente a
universidade possui quase 10
mil alunos e cerca de mil
professores", lembrou. Ainda
em seu pronunciamento, Paulo
Piau lamentou as greves nas
universidades federais
brasileiras e o fato de muitos
jovens ainda não terem acesso
às universidades. "No Brasil
1100 dos jovens dos 18 aos 24
anos não estão cursando o
ensino superior", concluiu. Em
aparte, o deputado Bené
Guedes (PDT) apoiou as
palavras de Paulo Piau.

Unimontes
A ação direta de
inconstituciona lida de

impetrada pela
Procuradoria-
Geral da
República, a
partir de
solicitação do
ministro da

Educação, Paulo Renato,
considerando ilegal a criação
da Universidade Estadual de
Montes Claros (Unimontes) e
da Universidade do Estado de
Minas Gerais (Uemg), foi um
dos assuntos abordados pelo
deputado Luiz Tadeu Leite
(PMDB). Segundo ele, cabe à
Assembléia constituir uma
comissão de deputados em
defesa das universidades
estaduais. "Atualmente, a
Unimontes tem 12 mil alunos",
informou. O deputado falou
também sobre a superlotação
nas cadeias e penitenciárias de
Minas. "Mandados de prisão
não estão sendo cumpridos",

afirmou. Em aparte, os
deputados Márcio Cunha
(PMDB), Bené Guedes (PDT),
Alberto Bejani (PFL.) e Dalmo
Ribeiro Silva (PSD) apoiaram o
orador. Dalmo Ribeiro Silva
lembrou que a Comissão de
Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia aprovou ontem
requerimento para discutir,
em audiência pública, a
situação da Unimontes.

Ribeirão das Neves
O deputado Irani Barbosa
(Pc D) lembrou que, no

q

primeiro
emestre deste
mb, ocupou a
Tribuna para
denunciar o
que chamou
de desmandos

do Poder Judiciário e do
Ministério Público em
Ribeirão das Neves. Segundo
ele, o juiz e os promotores do
município jamais
promoveram fiscalização
nem apuração dos casos de
corrupção verificados na
cidade. "O município tem 20
mil processos paralisados",
afirmou. Na opinião de Irani
Barbosa, diante do que foi
apurado sobre o
comportamento do
Ministério Público em
Ribeirão das Neves, o
Legislativo mineiro precisa
aprofundar-se no assunto. O
deputado solicitou, ainda,
que seja encaminhado à CPI
da Saúde da Alemg o
relatório final de uma
comissão parlamentar de
inquérito instalada pela
Câmara de Ribeirão das
Neves para investigar os
integrantes do Conselho
Municipal de Saúde
daquela cidade.

CPI do Leite
A CPI do Leite, instalada
ontem para apurar os
mecanismos de formação do
preço do leite na indústria e
no comércio e investigar

indícios de
artelização

no setor, foi
*,.. assunto

abordado
pelo

deputado Bene Guedes
(PDT). Segundo ele, a
participação de vários
produtores rurais do Estado
em manifestação ocorrida na
Casa a favor da CPI reforça a
credibilidade do povo no
Parlamento mineiro. Bené
Guedes elogiou os
pronunciamentos do
presidente Antônio Júlio e do
presidente da Federação da
Agricultura (Faemg), Gilman
Viana Rodrigues, durante ato
público no H,711 das Bandeiras.
"Vamos trabalhar pelas
causas do produtor rural",
defendeu o parlamentar. Em
aparte, o deputado Dimas
Rodrigues (PMDB) elogiou o
discurso do deputado Bené
Guedes e lamentou a falta
de uma política agrícola
para o País.

Produtos maquiados
O deputado Carlos Pimenta
(PSDB) lamentou o que

chamou de

D

maquiagem
do peso de
produtos
vendidos nos
upermercados.
Isso é um

tui lo tio bolso da
população", afirmou. O
deputado disse que formulou
um requerimento para
instalação de uma CPI para
investigar essas
irregularidades. Ele defendeu,
ainda, o Movimento das Donas-
de-Casa de Belo Horizonte, que
está, segundo o parlamentai
lutando pelo direito do
consumidor. O deputado
lamentou também a ação da
Procuradoria-Geral da
República que contesta a
criação da Unimontes,
defendendo, ainda, a criação da
CPI do Leite.

em

PL transforma Iter
em autarquia

Doação de imóveis
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8h30
• Fórum "Minas por um outro mundo" (Plenário) -

discussão do tema "Globalização, Neoliberalismo
e Financeirização do Capital". Conferencistas:
César Benjamin, Samuel Pinheiro, João Pedro
Stédile; João Antônio de Paula

9h30
• Comissão de Saúde (Plenarinho II) - ouvir o diretor-

geral da Santa Casa de Misericórdia de Belo Hori-
zonte, Antônio Abrahão Caran Filho, sobre a
destinação dada ao imóvel do Cardiomínas, doa-
do ô Santa Casa de Belo Horizonte pelo Poder Exe-
cutivo Estadual nos termos da Lei 12.688/97

10 horas
• Comissão de Educação, Cultura, Ciência e

Tecnologia (Auditório) - discutir e votar pareceres
de 1° turno sobre o PL 1.214/2000, do governa-
dor, que dispõe sobre o acesso a recursos genéti-
cos nativos e seus produtos derivados, a proteção
do conhecimento tradicional a eles associado no
território do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências; e sobre o PL 1.442/2001, do depu-
tado Antônio Genaro, que dispõe sobre a proibição
de avaliação do ensino religioso nas escolas públi-
cos de ensino fundamental do Estado

• Comissão Especial (Plenarinho III) - apreciar o pa-
recer de 20 turno sobre a PEC 15/99, do deputado
Antônio Carlos Andrado e outros, que acrescenta

Reunião Ordinária (14 horas)
PEC 19/99

Do deputado Edson Rezende, que altera dispositivos
da Constituição referentes ao Conselho Estadual de
Educação (vincula o Conselho à Secretario de Estado
da Educação e determina que lei disponha sobre
suas competências e composição). Votação em 2° turno

PEC 22/99
Da deputada Elbe Brandão, que altera a Seção III
do Capítulo Ii da Constituição e acrescenta disposi-
tivo ao artigo 242, que dispõe sobre a política do
turismo no Estado (determina que o Estado inclua o
turismo como atividade educativa e promova a
conscientização pública sobre o turismo). Votação
em 2° turno

PEC44/2000
Do governador, que dá nova redação ao artigo 239
da Constituição (permite a estabelecimento não-
bancário receber receita pública estadual(. Votação
em 2° turno

Veto parcial
A Proposição de Lei 14.838, que altera dispositivos
da Lei 10.366, de 28/12/90, que dispõe sobre o
Instituto de Previdência dos Servidores Militares do

parágrafo ao artigo 36 da Constituição do Estado (assegu-
ra renúncia à aposentadoria de servidor público civil, ga-
rantindo o direito à contagem de tempo de serviço que
tenha dado origem ao benefício)
Comissão Especial (Plenarinho 1)— emitir parecer sobre os
Vetos Parciais á Proposição de Lei Complementar 67 e ás
Proposições de Lei 14.818, 14.838 e 14.840. Apreciar o
parecer sobre o Veto Parcial á Proposição de Lei 14.818
(ex-PL 358/99), que torna obrigatória a notificação ao
órgão executivo de trânsito sobre os recursos julgados
procedentes pela Junta Administrativa de Recursos e In-
frações (Jari)

• Comissão Especial do BNDES (Plenarinho IV) - desenvol-
ver ações junta ao Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômica e Social (BNDES) no sentido de que seja libe-
rada a verba decorrente da privatização da Companhia
Vale do Rio Doce destinado aos municípios sob influência
daquela empresa. Apreciar o relatório final da Comissão

10h30
• Comissão Especial (Plenarinho III) - emitir parecer sobre o

Veto Total à Proposição de Lei 14.827 (ex-PL 901/2000),
que dispõe sobre os custos de análise de pedidos de
licenciamento ambiental da atividade de suinocultura no
Estado de Minas Gerais

14 horas
Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
CPI do Leite )Plenarinho IV) - programaras trabalhos

Estado de Minas Gerais )IPSM) (na hipótese de reintegra-
ção de militar excluído do serviço público, será recolhida a
contribuição social relativa ao período em que ficou afas-
tado, contando-se esse tempo para todos os efeitos legais).
Votação em turno único

Veto parcial
A Proposição de Lei 14.840, que dispõe sobre a reorgani-
zação da Secretaria de Estado da Educação (será assegu-
rado ao servidor designado para o exercício de função
pública, nos contratos administrativos celebrados pelo Es-
tado para esse fim, o direito de recebimento das parcelas
remuneratórios correspondentes às férias anuais e ao dé-
cimo terceiro salário) Votação em turno único

PL 1.160/2000
Do deputado Edson Rezende, que estabelece requisitas
para o criação, o autorização de funcionamento, o acom-
panhamento, a avaliação e o reconhecimento dos cursos
de nível médio, pós-médio e superior na área do saúde
das instituições de educação integrantes do Sistema Esta-
dual de Educação. Discussão em 1° turno

PL 601/99
Do deputado Ivo José, que autoriza o Poder Executivo a
permutar imóvel de sua propriedade nas condições em
que especifica. Discussão em 2° turno

7h30 - Repórter Assembléia (reprise)
8h - Horário reservado á Câmara Municipal de
Belo Horizonte
9h - Plenário (ao vivo) - Fórum Minas por um
outro mundo— Produção de riqueza e reprodução
social
12h30 - Repórter Assembléia (reprise)
13h15 - Assembléia Debate (reprise) - Em
discussão a ética na imprensa e no política
14h15 - Plenário (ao vivo) - Reunião Ordinária
18h - Visão Parlamentar (reprise) - Entrevistas
com deputados estaduais sobre assuntos da atual
conjuntura
18h30 - Horário reservado à Câmara Municipal de
Belo Horizonte

19h30 - Repórter Assembléia (ao vivo) - Noticiário do
que acontece na assembléia e a repercussão dos princi-
pais fatos políticos do estado
20h15 - Comissão Especial "Lei Robin Hood" - Ouve
o ex-secretário-geral do governo Azeredo, José Henrique
Portugal
22h - Repórter Assembléia (reprise)
22h30 - Mídia e Poder (reprise) - Participação do
cineasta e escritor Sílvio Back
23h20 - Plenário (reprise)
1h20 - Repórter Assembléia (reprise)
2h - Encerramento

• Essa grade está sujeita a alterações.


