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Plenário aprova em 1° turno projeto
sobre remuneração dos deputados

Marcelo Metzker
Cartilha
A Alemg lançou ontem
cartilha destinada a
pessoas e entidades
que se dedicam a
atividades de
promoção social,
como instituições
filantrópicas,
assistenciais,
associações, ONGs,
enpresas. Essa cartilha
contém informações
sobre fontes e formas
de captação de
recursos; deduções
legais para
contribuições a
programas culturais e
de promoção dos
direitos da criança e
do adolescente; e
elaboração de
projetos na área
social. A publicação
foi elaborada a partir
das exposições da 10

fase do Fórum
"Alternativas para o
Desenvolvimento
Social", realizado na
Alemg, em maio

O Plenário aprovou, em
turno, o Projeto de Resolução

(PRE) 7. 7391200 que trata da
remuneração dos deputados e

do pagamento de parcelas
indenizatórios. Ele determina

que o subsídio fixo será no valor
de R$ 2.250,00; o subsídio
variável, de R$ 3.750,00; o

auxílio-moradia, de R$
2.250,00. A ajuda de custo,

fixada em duas parcelas de R$
6.000,00, será paga no início e

no final de cada sessão
legislativa. Os membros da

Alemg receberão também, em
dezembro, a importância

correspondente ao subsídio fixo,
acrescido do subsídio variável,

em valor proporcional ao efetivo
exercício do mandato

parlamentar no ano. O projeto,
apreciado na Reunião

Foi aprovado parecer de
1° turno ao PL 1.683/2001, do
Tribunal de Justiça, que cria
cargos na estrutura orgânica
da secretaria do órgão. A ma-
téria foi analisada na Comis-
são de Fiscalização Financeira
e Orçamentária, e o relator foi
o deputado Mauro Lobo (sem
partido), que opinou pela
aprovação da matéria com as
emendas n" 1 e 2, que apre-
sentou. O projeto cria 204 no-
vos cargos na estrutura da
Secretaria do TJ, sendo 70 de
provimento efetivo e 134 car-
gos de provimento em comis-
são. Desses últimos, 6 são de
recrutamento limitado e 128

de recrutamento amplo.
A emenda n' 1 dá nova

redação ao artigo 3', estabe-
lecendo que, para atender às
despesas decorrentes do dis-
posto na futura lei, o Execu-
tivo fica autorizado a abrir
crédito suplementar até o li-
mite de R$2.337.900,00. O
projeto, originalmente, prevê
a abertura de crédito especi-
al de R$ 9.351.600,00, tendo
em vista que o projeto impli-
ca acréscimo da despesa de
pessoal não previsto no Or-
çamento. O relator pondera
que a redução dos valores
considera que o crédito foi
calculado para os 12 meses do

exercício de 2001 e, até a
transformação do projeto em
lei terão decorrido, pelo me-
nos, 3/4 desse período. Tec-
nicamente, trata-se de crédi-
to suplementar e não especi-
al, pois já existe dotação para
a atividade "pagamento de
pessoal", que terá que ser
suplementada em virtude do
acréscimo. Já a emenda n° 2
acrescenta novo artigo, deter-
minando que o provimento
dos cargos criados fica con-
dicionado ao cumprimento
dos limites e condições para
a criação ou aumento de des-
pesas estabelecidos na LRF.
Continua na página 6

Analisado projeto que cria cargos no TJ



Plenário aprova projeto de resolução
sobre remuneração dos deputados

Marcelo Metzker
Reunião

Extraordinária

-

Deputados Bilac Pinto (PFL), Eduardo Hermeto (PFL) e Olinto Godinho (PTB),
que presidiu a reunião
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A PEC 63/2001, da depu-
tada Elbe Brandão (PSDB),
foi analisada, ontem, quan-
do a Comissão Especial
aprovou parecer favóravel,
para 1° turno, sobre a maté-
ria. O parecer, do deputado
Sebastião Navarro Vieira
(PFL), acrescenta a emenda
n° 1 à PEC, estendendo sua
aplicação aos detentores de
função pública e servidores
designados para a área de
saúde do Executivo e para
os demais servidores que
prestam serviços na admi-
nistração direta de qual-
quer dos Poderes do Esta-
do, de autarquia e fundação
pública, bem como do Mi-
nistério Público e do Tribu-
nal de Contas.

A proposta original adi-
ciona dispositivo ao Ato das
Disposições Constitucionais
Transitórias (ADCT) da
Carta mineira, assegurando
aos detentores de função
pública designados para
prestarem serviços no setor
de educação, admitidos por
prazo determinado e que se
encontrem em pleno exercí-
cio de suas funções há mais
de três anos consecutivos,
os direitos, vantagens e con-
cessões inerentes ao exercí-
cio de cargo efetivo, excluí-
da a estabilidade.
Fundamentação - Na fun-
damentação do parecer, o
relator faz referência, inici-
almente, ao artigo 10 da Lei
10.254/90, que dispõe so-
bre o regime jurídico úni-
co do servidor público ci-
vil de Minas Gerais. O ar-
tigo determina que poderá
haver designação para o
exercício de função públi-
ca para suprir comprova-

da necessidade de pessoal,
nos seguintes casos: substi-
tuição, durante o impedi-
mento do titular do cargo;
cargo vago, e exclusivamen-
te até o seu definitivo provi-
mento, desde que não haja
candidato aprovado em
concurso público para a
classe correspondente.

Além disso, a designação
só poderá ocorrer quando

O relator explica tam-
bém, em seu parecer, que o
artigo 11 da Lei 10.254 pre-
vê a possibilidade de con-
tratação temporária por pra-
zo determinado, não supe-
rior a seis meses, sob a for-
ma de contrato de direito
administrativo, para aten-
der a necessidade temporá-
ria de excepcional interesse
público, caso em que o con-
tratado não será considera-
do servidor público. Esse
tipo de contratação só pode-
rá ocorrer nas hipóteses de
calamidade pública e de re-
alização de recenseamento.
Crítica - Mas, acrescenta o
relator, o contrato temporá-
rio tem sido utilizado pelo
governo fora das hipóteses
previstas em lei, de modo a
descaracterizar a natureza
desse tipo de contrato admi-
nistrativo. "Isso porque há
muito tempo, o Executivo
vem utilizando a força de
trabalho de agentes públicos

se tratar de cargos de pro-
fessor, para regência de
classe, especialista em edu-
cação e serviçal, para exer-
cício exclusivo em unidade
estadual de ensino, e de
serventuários e auxiliares de
Justiça. Na hipótese de de-
signação para o setor de edu-
cação, ela não poderá
extrapolar o ano letivo em
que se der a designação.

contratados temporaria-
mente para o desempenho
de atividades de natureza
permane , como é o caso
dos professores, dos especi-
alistas em educação e dos
serviçais, mediante prorro-
gações sucessivas dos res-
pectivos contratos". O de-
putado cita, ainda, a reali-
zação de dois concursos
para a educação, sem que
tenha ocorrido a nomeação
de todos os candidatos
aprovados até agora, "o
que demonstra a inércia do
Executivo na solução des-
se grande problema que as-
sola a administração públi-
ca estadual". Na conclusão,
afirma que é "compatível
com o princípio da eqüida-
de" assegurar aos agentes
designados ou contratados
para o exercício de função
pública os direitos, vanta-
gens e concessões próprias
dos titulares de cargo efeti-
vo, excluída a estabilidade.

O Plenário aprovou, on-
tem, em 1° turno, o Projeto
de Resolução (PRE) 1.739/
2001, que trata da remune-
ração dos deputados e do
pagamento de parcelas
indenizatórias. O projeto de-
termina que o subsídio fixo
será no valor de R$ 2.250,00;
o subsídio variável, de R$
3.750,00; o auxílio-moradia,
de R$ 2.250,00.

A ajuda de custo, fixada
em duas parcelas de R$
6.000,00, será paga no início
e no final de cada sessão
legislativa. Os membros da
Assembléia Legislativa rece-
berão também, no mês de de-
zembro, a importância cor-
respondente ao subsídio fixo,
acrescido do 'ubsídio variá-
vel, em valor proporcional ao
efetivo exercício do manda-
to parlamentar no ano.

O projeto, apreciado na
Reunião Extraordinária da
manhã, foi aprovado na sua
versão original, com as
emendas n° 2 e 3, apresenta-
das pela Mesa da Assembléia.
A emenda n° 2 modifica os
artigos 3° e 4° do projeto, in-
cluindo, entre as verbas a se-
rem indenizadas pela Assem-
bléia Legislativa, o pagamen-
to das parcelas referentes ao
comparecimento dos deputa-
dos em reuniões extraordi-
nárias, até o máximo de oito
reuniões remuneradas por
mês (R$ 2.400,00), além das
despesas com atividades ine-
rentes ao exercício do man-
dato parlamentar, fixadas em
R$ 8.219,00.

A emenda modifica tam-
bém o artigo 4° do projeto,
que trata das condições para
o atendimento da solicitação
de indenização dos gastos
com o exercício do mandato
parlamentar. Ela simplifica o

processo de prestação de con-
tas, que deverá ser feito junto
à Controladoria da Assem-
bléia, por meio de requeri-
mento-padrão, em que cons-
tará atestado de que as des-
pesas foram realizadas em ra-
zão do exercício da atividade
parlamentar. A emenda n° 3

Outros três projetos, trami-
tando em 1° turno, também fo-
ram apreciados na reunião. O
Plenário aprovou o Projeto de Lei
(PL) 1.392/2001, do deputado
Wanderley Ávila (PPS), que de-
clara patrimônio turístico e
paisagístico do Estado o trecho
do Rio São Francisco de sua nas-
cente até a divisa com o Estado
da Bahia. O projeto foi aprova-
do com a emenda n° 1, da Co-
missão de Turismo, Indústria e
Comércio, que acrescenta a ex-
pressão "cultural" ao texto ori-
ginal. A proposição será agora
analisada, em 2° turno, pela Co-
missão do Meio Ambiente, an-
tes de retomar ao Plenário.
Fogos de artifício - O PL 1.039/
2000, da deputada Maria Olívia
(PSDB), que institui o pólo de
desenvolvimento do setor da
indústria e comércio de fogos de
artifício, foi aprovado na forma

determina que a verba
indenizatória terá seu valor
real preservado, que será re-
composto, nos mesmos índi-
ces e periodicidade, sempre
que forem reajustados os va-
lores relativos aos custos dos
elementos de despesa previs-
tos no artigo Y.

do substitutivo n°1, ficando pre-
judicadas as emendas nos 2 e 3.
As emendas n°s 1 e 4 foram re-
jeitadas. O projeto, além de cri-
ar um pólo desenvolvimentista
na região Oeste do Estado,
concede incentivos e benefíci-
os fiscais às indústrias que lá
se instalarem. Entre os benefí-
cios fiscais, estão a redução do
ICMS para até 12% e a conces-
são de um período de carência
de dois anos, contados do iní-
cio das suas atividades, para o
recolhimento desse imposto. O
substitutivo visa adequar o
projeto à técnica tributária,
bem como à Lei de Responsa-
bilidade Fiscal (Lei Comple-
mentar 101/2000). O projeto
foi encaminhado agora à Co-
missão de Turismo, Indústria
e Comércio, para receber pa-
recer de 2° turno, antes de
retomar ao Plenário.

Relator faz críticas ao Executivo

Presenças
Participaram da reunião os deputados
Geraldo Rezende (PMDB), presidente do
Comissão Especial; Sebastião Navarro Vieira
(PFL) e Elbe Brandão (PSDB).

Três proposições também
sao analisadas

PRE 1.739,2001
O projeto, depois

de aprovado em 1°
turno pelo Plenário,

na manhã de
ontem, volta agora

à Mesa, para
receber parecer de

20 turno, devendo
retornar ao Plenário

para votação, em
regime de

urgência, na
próxima terça-feira

(25). O substitutivo
n°1aoPRE 1.739/

2001, do deputado
Miguel Martini

(PSB), e o
substitutivo n°2, da

Bancada do PT,
além da emenda
n°1, do deputado

Antônio Carlos
Andrada (PSDB),
foram rejeitados

pelo Plenário



Deputados discutem os projetos em pauta, durante a Reunião Extraordinária
de ontem pelo manhã
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Conselho da Comunidade Negra
é tema de projeto aprovado

Marcelo Metzker

Requerimentos tratam de inclusão
na ordem do dia

Alemg e ex-juiz classista em
Curvelo. E, ainda, os juízes
Antônio José de Barros
Levenhagen, ministro do
TST, e Paulo Geraldo de Oli-
veira Medina, ministro do
STJ, ambos no grau Grã-Cruz.
No grau Oficial receberam
Ademir Lucas, prefeito de
Contagem; Santiago Balles-
teros Filho, vice-presidente da
Fiemg e Célio de Castro, pre-
feito de Belo Horizonte. Já no

Reunião
Extraordinária
(continuação)

P1. 81912000
O PL819/2000, que

modifica a
denominação do

Conselho de
Participação e
Integração da
Comunidade

Negra, retorna à
Comissão de

Administração
Pública para

receber parecer de
20 turno, antes de

ser apreciado
novamente pelo

Plenário

O Plenário aprovou tam-
bém, na manhã de ontem, em
1° turno, o P1. 81912000, das
deputadas Maria Tereza Lara
(PT) e Elaine Matozinhos
(PSB), que modifica a deno-
minação do Conselho de Par-
ticipação e Integração da Co-
munidade Negra para Conse-
lho de Participação e Desen-
volvimento da Comunidade
Negra do Estado de Minas
Gerais, amplia as suas com-
petências e reduz de 32 para
28 o número de seus mem-
bros, definindo, ainda, polí-
ticas para sua atuação.
Subordinação - O projeto foi
aprovado com as emendas n°s
6, 7 e 8 e as subemendas n°s 1 e
2 à emenda n° 8. A emenda n°
6 corrige um equívoco do tex-
to original que subordinava o
Conselho à Secretaria de Esta-
do do Planejamento e Coorde-
nação Geral, sendo que este já
passou a integrar a Secretaria
de Estado do Trabalho, da
Assistência Social, da Criança
e do Adolescente, desde 1996.
A emenda n° 7 determina que
a posse da primeira diretoria
do Conselho de Participação e
Desenvolvimento da Comuni-
dade Negra se dará na presen-
ça do governador do Estado
ou de um representante por
ele indicado.

O deputado João Paulo
comunicou ao Plenário, na
Reunião Ordinária, seu des-
ligamento do Partido Social
Democrático (PSD) e sua
filiação ao Partido Liberal
(PL). Com a desfiliação do
deputado, o PSD passa a
contar com quatro parla-

A emenda n° 8 e as sub-
emendas n°s 1 e 2 dispõem
sobre as competências do
Conselho de Participação e
Desenvolvimento da Comu-
nidade Negra, ampliando o
seu rol de atuação. Dessa for-
ma, o Conselho passa a ter
também, por exemplo, com-
petência para orientar e asses-
sorar os Conselhos já criados
com vistas à integração do
movimento negro; para apoi-
ar a realização de intercâm-
bio entre as instituições li-
gadas à promoção da cultu-
ra negra e para exercer ou-
tras atividades que lhe fo-
rem atribuídas pelo gover-
nador do Estado. Com a

mentares e, portanto, deixa
de constituir bancada, con-
forme determina o artigo 66
do Regimento Interno. Esse
artigo estabelece que banca-
da é o agrupamento organi-
zado de, no mínimo, cinco
deputados de uma mesma
representação partidária.

aprovação da emenda n' 8,
ficaram prejudicadas as
emendas n°s 1, 3, 4 e 5. As
emendas n°s 2 e 9 foram
rejeitadas pelo Plenário.
Adiamento - Foi aprovado,
ainda, requerimento do de-
putado Rogério Correia (PT)
solicitando o adiamento, por
cinco dias, da discussão do PI-
1.095/2000, de sua autoria,
que dispõe sobre a utilização
de programas abertos na ad-
ministração pública estadual.

Durante a reunião, o de-
putado Bilac Pinto (PFL) fez
um pronunciamento em home-
nagem ao ex-deputado Eu-
clides Pereira Cintra, que fale-
ceu no início desta semana.

Retirada de tramitação - Foi
deferido requerimento do de-
putado Dilzon Melo (PTB), para
que seja retirado de tramitação
o Projeto de Lei (PL) 1.278/
2000, de sua autoria, que auto-
riza o Poder Executivo a doar
terreno à Associação Comuni-
tária do Barro Preto.

de sua autoria, que acres-
centa dispositivos ao artigo
198 da Constituição do Es-
tado (garante o ensino de
computação básica e no-
ções de informática em to-
dos os níveis educacionais);

• do deputado Dalmo
Ribeiro Silva (PSD), solici-
tando a inclusão do PI-
1.255/2000, que institui
atendimento especial a defi-
ciente visual na rede de ensi-
no do Estado; e do PI- 1.219/
2000, que dispõe sobre o ser-
viço voluntário no Estado,
ambos de sua autoria.

grau Insígnia, a Asprecam,
Associação de Prevenção do
Câncer da Mulher; Daisy
Brasil Soares, Presidente da
Associação Brasileira de Mu-
lheres de Carreira Jurídica e
o Mercado Central de Abas-
tecimento S.C. estiveram en-
tre os homenageados. A ce-
rimônia de entrega das me-
dalhas foi realizada no ple-
nário do TRT/3a Região, em
Belo Horizonte.

LI

de projetos
Foram deferidos, na Reu-

nião Ordinária da tarde de
ontem, quatro requerimen-
tos de deputados solicitan-
do a inclusão de projetos na
ordem do dia do Plenário:

• do deputado Wander-
ley Ávila (PPS), solicitando
a inclusão da Proposta de
Emenda à Constituição
(PEC) 9/99, de sua autoria,
que dá nova redação ao
inciso II do artigo 30 do Ato
das Disposições Constituci-
onais Transitórias da Cons-
tituição do Estado (concede
estabilidade ao servidor pú-

blico estadual que tenha, na
data da promulgação da
Constituição Federal, 1.800
dias ou mais de serviço, con-
tínuo ou não);

o do deputado Alvaro
Antônio (PDT), solicitando
a inclusão do PI- 649/99,
de sua autoria, que desti-
na percentual da receita de
loterias e similares à cons-
tituição do Fundo de In-
centivo ao Esporte Olímpi-
co (Finespo);

o do deputado Doutor
Viana (PDT), solicitando a
inclusão da PEC 41/2000,

Reunião Ordinária PSD deixa de constituir bancada

Presidente Antônio Júlio recebe comenda
Rodrigo Dias

O presidente da Assem-
bléia, deputado Antônio Jú-
lio (PMDB), recebeu, na úl-
tima terça-feira (18), a
Comenda "Ordem do Méri-
tojudiciário do Trabalhojuiz
Ari Rocha -, instituída pelo
Tribunal Regional do Traba-
lho da 3" Região, que foi
entregue a 48 cidadãos e
instituições que se destaca-
ram este ano no trabalho em
prol da paz social e do en-
grandecimento da Institui-
ção Judiciária do Trabalho
em todos os níveis de atua-
ção, independentemente de
fronteiras, raça ou classe so-
cial. A medalha, criada pelo
pleno do TRT em 17 de feve-
reiro do ano passado, é
conferida no dia 18 de setem-
bro de cada ano, data que
tem por relevância a incorpo-
ração da Justiça do Trabalho
pelo Poder Judiciário da
União, no ano de 1946.
Presenças - Entre as perso-
nalidades, foi agraciado,
ainda, Geraldo Barbosa, as-
sessor da Presidência da

Geraldo Barbosa; presidente Antônio Júlio e presidente do TRT, juiz Antônio
Mirando de Mendonça

Reunião Ordinária
(continuação)

JII4

Homenagem no TT..



Deputados lenir Nogueira (PMDB), Cristiano Conêdo (PTB), Mouro Lobo (sem
partido), Rogério Correio (PT) conversam com o deputado

Rêmo!o A!oise (PFL), debruçado sobre o Mesa
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farão parte de estrutura de
novos desembargadores

Rodrigo Dias

Justificação
O PL1.683/2001, do
Tribunal de Justiça,

prevê também a
criação de

secretarias para as
Câmaras do

Tribunal. Segundo o
desembargador

Sérgio LeIlis
Santiago,

presidente do
TJMG, a

implementação
das novas

Câmaras é urgente,
porque avolume de

processos em
tramitação é

grande. No ano
passado, foram
distribuídos, ao

todo, 34.122
processos, tendo

sido julgados
25.062 -73,45% do

total. Ao final do
ano, o acervo total
de processos em

andamento no
Tribunal de Justiça

era de 34.278

1 (:*li1
Participaram da
reunião os
deputados Mauro
Lobo (sem partido),
presidente da
Comissão; lvair
Nogueira (PMDB),
Dilzon Meio (PTB),
Luiz Fernando Faria
(PPB), Rêmolo
Aloise (PFL),
Rogério Correia
(PT) e Cristiano
Canêdo (PTB).

A criação dos cargos no
Tribunal de Justiça tem como
objetivo, segundo o presiden-
te Sérgio Leilis Santiago, ofe-
recer a estrutura de apoio
adequada aos 16 novos
desembargadores previstos
na Lei Complementar 59, de
18 de janeiro de 2001, que
contém a organização e divi-
são judiciárias. A medida vai
permitir, segundo ele, o fun-
cionamento de três novas Câ-
maras de julgamento no Tri-
bunal, além do provimento
do cargo de 3°-Vice-Presiden-
te. Está sendo proposta a cri-
ação de 128 cargos de recru-
tamento amplo e de 76 de re-
crutamento limitado, num
total de 204 cargos.

Para atender às despesas
decorrentes da lei, o projeto
original determina que o Exe-
cutivo fica autorizado a abrir
crédito especial no valor de
R$ 9.351.600,00. Segundo o
parecer do deputado Agosti-
nho Silveira (PL), pela Comis-
são de Constituição e Justiça,
a despesa total do Judiciário
com pessoal está 14,44% abai-
xo do limite permitido pela
Lei de Responsabilidade Fis-
cal. Segundo essa lei, o Esta-
do pode empregar o limite
global de 60% de sua receita
corrente líquida na despesa
total com pessoal . Desse
montante, 6% estão reserva-
dos ao Poder Judiciário.
A justificação do projeto ex-
plica que cada desembar-
gador conta com quatro ser-
vidores que prestam auxílio
direto nos gabinetes, com-
postos por 2 cargos de As-
sessor Assessor Judiciário III
(vencimentos de R$4.596.94,
brutos); 1 de Auxiliar Ju-
diciário (vencimentos de
R$987,61) e 1 de Assistente
Especializado (também R$
987,61), todos de recruta-
mento amplo. O projeto pre-
vê a criação de mais um car-
go de Assessor Judiciário III
para cada desembargador,
"para dar vazão ao grande

número de processos a serem
julgados no Tribunal, ampli-
ando a equipe de asses-
soramento direto do julga-
dor", segundo a justificativa,
num total de 96 novos cargos
de Assessor Judiciário III - 44

O deputado Rogério Cor-
reia (PT) questionou o porquê
do provimento dos novos car-
gos ser feito por meio de re-
crutamento amplo e não de
concurso público. "Se há uma
real necessidade de aumentar
a estrutura do Tribunal para
um melhor funcionamento do
Judiciário, por que não reali-
zar concurso?", indagou, afir-
mando ainda que não concor-
da com a criação dos 96 no-
vos cargos de Assessor Judi-
ciário III. O deputado afir-
mou que irá apresentar emen-
da em Plenário, no 1° turno
de votação, no sentido dos
novos cargos serem de recru-
tamento limitado. Correia
apresentou também requeri-
mento com pedido de infor-
mações detalhadas ao TJ so-
bre o impacto financeiro da
criação dos novos cargos so-
bre o Orçamento do órgão,
indagando se outras metas
financeiras e administrativas
não ficarão comprometidas

para os atuais desembar-
gadores e 48 para os novos
16 desembargadores (3
para cada um) e também um
novo assessor para o presi-
dente e os três vice-presi-
dentes do Tribunal.

com as mudanças, especial-
mente diante da LRF. Foram
aprovados, ainda, os seguin-
tes requerimentos:

• Do deputado Ivair No-
gueira (PMDB), convidando
Renata Vilhena, secretária
adjunta de Logística e
Tecnologia da Informação do
Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, para
debater o PI- 1.501/2001, do
deputado Mauro Lobo;

• Do deputado Rêmolo
Aloise (PFL), para que o IEF
envie à Alemg relatório da
aplicação de recursos de in-
vestimentos sob todas as for-
mas diretas ou indiretas, es-
sas últimas através de repas-
ses e/ou convênios referen-
tes ao exercício de 1999, 2000
e 2001, até a presente data;

• Do deputado Rogério
Correia (PT), convidando o pre-
sidente da Comig para prestar
esclarecimentos sobre a origem
e os gastos das receitas da com-
panhia referentes a 2000 e 2001.

Ipatinga
A eleição para a presidência do
diretório do PT em Ipatinga, no

último
domingo, foi
tema do
pronunciamento
do deputado
I\ o José (PT). O
orador
agradeceu aos
seus eleitores

pelos 2.486 votos que lhe
garantiram a presidência. Ivo José
falou sobre a importância de
Ipatinga, município com 212 mil
habitantes e responsável por cerca
de 15% da arrecadação do ICMS,
no contexto estadual. A Estação de
Tratamento de Esgoto (ETE) de
Ipatinga, inaugurada no último dia
8 e que garante que 100% do
esgoto do município sejam
coletados e tratados, também foi
lembrada pelo deputado. Em
apartes, os deputados João Leite
(PSB), Dalmo Ribeiro Silva (PSD),
Rogério Correia (PT) e Maria José
Haueisen (PT) parabenizaram o
orador pela vitória em Ipatinga. O
deputado João Leite classificou
Ipatinga como a principal cidade
da região do Vale do Aço e o
principal município de Minas
Gerais administrado pelo PT. A
deputada Maria José Haueisen
lembrou que as eleições para os
diretórios do PT contaram, neste
ano, com a participação dos filiados
e considerou a iniciativa inovadora.

Conselheiro Lafaiete
O município de Conselheiro
Lafaiete, que completou, na última

quarta-feira,

]

211 anos de
emancipação
política, foi
homenageado
pelo deputado
José Milton
(PL), em seu
discurso. O

orador falou sobre a importância
do município, antiga Queluz de
Minas, nos cenários político e
econômico, tanto estadual, quanto
nacional. Segundo José Milton,
Conselheiro Lafaiete destaca-se,
dentre outros aspectos, pelo
comércio, pelos cursos superiores,
e, principalmente, pela sua
harmonia política. O deputado
falou, ainda, sobre a importância
de dois Projetos de Lei: PI- 1.634/
2001, que institui a política estadual
de prevenção e atenção integral à

saúde da pessoa portadora de
diabetes; e PI- 1.229/2000, que
autoriza o poder Executivo a
implantar, na rede pública
hospitalar, programa de prevenção
e tratamento da obesidade e das
doenças dela decorrentes. Segundo
o parlamentar, não há uma política
federal séria de combate ao
diabetes. Em apartes, os deputados
Carlos Pimenta (PSDB), membro
da Comissão de Saúde, e Dimas
Rodrigues (PMDB) apoiaram o
orador.

Professores
O deputado Geraldo Rezende
(PMDB) iniciou o seu

pronunciamento
agradecendo
ao povo
mineiro,
principalmente
de Uberlândia
e da região do
Triângulo
Mineiro, pela

oportunidade que lhe é dada
diariamente de ocupar a tribuna do
Plenário e falar. O orador falou
sobre a situação de professores que
tiveram seus atos de
aposentadorias publicados, depois
de no mínimo 25 anos de
magistério, e estão sendo
obrigados a voltar a lecionar, pela
alegação de que não estiveram,
conforme prevê a Constituição do
Estado, ininterruptamente em
regência de classe. Para o
deputado, trata-se de falha da
máquina estatal, que "deve ter
humildade de reconhecimento do
erro". O parlamentar disse que
protocolaria, ontem, junto à
Assembléia, uma Proposta de
Emenda à Constituição que
assegura ao servidor público do
magistério a permanência na
condição de aposentado, desde que
o direito tenha sido reconhecido
pelo órgão estadual, por meio da
publicação do ato. Em aparte, o
deputado Doutor Viana (PMDB)
apoiou o orador.

Leopoldina
Em nome da bancada do PDT, o
deputado Bené Guedes

parabenizou o
deputado Ivo
José, pela
vitória na
disputa pela
presidência do
diretório do PT
em Ipatinga. 0

orador falou sobre obras nos
municípios de Leopoldina e Juiz de
Fora. Bené Guedes ressaltou a
importância da Faculdade de
Direito de Leopoldina (Fadil), e
disse que participaria da aula
inaugural, a ser proferida, hoje,
pela jornalista Míriam Leitão.
Segundo o deputado, a Faculdade
beneficiará os estudantes cujas
famílias não podem arcar com os
custos de estudos realizados fora
do município. O parlamentar
elogiou, também, os secretários
Frederico Penido e Mauro Santos
pelas reformas nas instalações do
núcleo da Secretaria de
Administração e Recursos
Humanos em Leopoldina, para o
restabelecimento do serviço de
perícia médica. O investimento de
R$ 20 milhões pelo grupo francês
Onduline, em Juiz de Fora, na
construção de uma fábrica de
produção de telhas alternativas que
não agridem a saúde humana e o
meio ambiente foi lembrado pelo
orador. Bené Guedes falou, ainda,
sobre o recapeamento da pista do
aeroporto de Leopoldina pela
Companhia Força e Luz
Cataguazes-Leopoldina.

Greve
Os médicos da Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte (PBH), que estão

em greve
desde agosto,
toram
apoiados pelo
deputado
Doutor Viana
(PMDB), em
seu
pronunciamento.

O orador disse que a situação pode
fazer parecer que os médicos estão
sendo intransigentes, mas que
desde maio deste ano o sindicato
da classe apresentou à PBH a
pauta de reivindicações. Para o
deputado, o que tem ocorrido é
falta de diálogo. De acordo com
Doutor Viana, o Piso Nacional dos
Médicos, que deveria ser de R$
2.132,89, vem sendo
desconsiderado, sem explicações.
Ele disse que os grevistas
propõem um índice de reajuste,
considerando as perdas que vêm
sofrendo, a negociação do
pagamento dos dias parados,
respaldados no direito de greve,
melhores condições de trabalho e
garantia de abastecimento de
medicamentos nos postos de
saúde do Município.

COMISSõES Cargos
o

Fiscalização	 apoio a
Financeira e
Orçamentária
(continuação da capa)

Deputado faz questionamentos



Bombeiros Militar, coronel José	Gabinete Militar do governador,
Maria Gomes, e o chefe do	coronel Rúbio Paulino.
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Presidente participa de comemoração dos 90 anos do IPSM

Solenidade no IPSM
O presidente Antônio Júlio

participou na noite de quarta-feira
(19) da cerimônia de

comemoração dos 90 anos do
Instituto de Previdência dos

Servidores Militares (IPSM) edo
Dia do Pensionista, no Clube dos
Oficiais Militares. Participaram do

solenidade, entre outras
autoridades, o governador /tomar
Franco, o diretor do IPSM, coronel

Roberto Resende, os secretários
de Estado de Governo e Assuntos
Municipais, Henrique Hargreaves,
o comandante-geral da PMMG,

coronel Alvaro Antônio Nicolau, o
comandante do Corpo de

9 horas
• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

(município de Vazante( - visita a mineração Com-
panhia Mineira de Metais

12 horas
• Projeto Zás (Teatro da Assembléia) - peças de bo-

necos "Aldeia Bonecos em Cena"
14 horas
• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

(Câmara Municipal de Vazante) - audiência públi-
ca para discutir os danos ambientais causados pela
extração de minério de zinco no região e evidenci-
ados por rebaixamento dos níveis de água subter-
râneos, como o aparecimento de crateras na su-
perfície do solo, assoreamento da rede de drena-
gem e contaminação das aguas por metais pesa-
dos. Convidados: secretário de Minas e Energia, Luis
Márcio Ribeiro Vianna; secretario do Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentavel, Paulino Cícero; pre-
feito e presidente da Câmara de Vazante, Jacques
Soares Guimarães e Belchior Alves de Araújo; chefe
do 3° distrito do Departamento Nacional de Minas e
Energia, Edward Alvarez de Campos Abreu;
Alessandro Garcia Silvo, promotor de Justiça de Va-
zante; representantes do Igam (Instituto Mineiro de
Gestão das Aguas), da Feam (Fundação Estadual do
Meio Ambiente), da Capasa, da Abas (Associação
Brasileira de Águas Subterrâneas), da Mineração
Areiense, da Amda (Associação Mineira de Defesa

7h30 - Repórter Assembléia (reprise)
8h - Agência Procon (reprise) - Em destaque o
financiamento para casa própria
8h30 - Horário reservado á Câmara Municipal de
Belo Horizonte
91,30-Plenário (reprise)- Debate Publico: A extensão
do Simples para os empresas prestadoras de serviço
12h - Assembléia Entrevista (reprise) - Com
Magda Campbell, pres. da Assoc. dos professores
públicos de Minas Gerais
12h30 - Repórter Assembléia (reprise)
13h15 - Assembléia Debate (reprise) - Em
discussão a política e religião
14h20 - Comissão de Saúde e de Assuntos
Municipais (reprise) - Discute a regionalização da
saúde no Estado
18h - Assembléia Entrevista (inédito) -
Rosendo Magela Reis, assessor da presidência da
Alemg, Thereza de Lamore, do Conselho Estadual
de Desenvolvimento Social, e Maria Lúcia Miranda,
do Cons. Municipal da Criança e do Adolescente,
comentam a Cartilha Fórum de Desenvolvimento
Social elaborada pela Assembléia de Minas
18h30 - Horário reservado a Câmara Municipal
de Belo Horizonte

do Meio Ambiente), da Gerência de Exploração Mineral de
Meio Ambiente da Companhia Mineira de Metais, do Sindi-
cato Rural de Vazante, do Sindicato das Indústrias Extrativas
de Paracatu, do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria
Metalúrgica de Vazante, do Caderno; Edésio Carvalho, pro-
fessor aposentado da UFMG; e Gilberto Batista Diniz

14h30
• Entrevista coletiva (Sala de Imprensa) - com os deputa-

dos federais Fernando Gabeira e Virgílio Guimarães,
além de presidentes de organizações não-governamen-
tais, sobre assuntos relacionados ao meio ambiente, PT
e conjuntura nacional

15 horas
• Fórum "Os verdes e os vermelhos - a emancipação da

política ambiental" (Auditoria) -cessão de espaço a reque-
rimento do deputado Ivo José. O evento, uma iniciativa do
Instituto de Política e Ecologia (lpê), terá a presença dos
deputados federais Fernando Gabeira, Virgílio Guimarães
e Tilden Santiago; do teólogo Frei Cláudio Van Balem e do
presidente do Ipê, o ambientalista Sérgio Bittencourt

15h30
• Entrevista coletiva (Sala de Imprensa) - com a Executiva do

PSB em Minas sobre as novas filiações partidárias e outras
decisões tomadas pela Executiva, a requerimento do de-
putado Sávio Souza Cruz

19h30
• Palestra "O conceito hindu de Deus" (Teatro) - com o

monge Swani Bhaskarananda, da ordem Ramakrishna

19h30 - Repórter Assembléia (ao vivo) - Noticiário do
que acontece na assembléia e a repercussão dos princi-
pais fatos políticos do estado
20h-Sala de Imprensa (reprise) -Artur Diniz,
professor de Direito Internacional da UFMG, e Ricardo
Rosa, superintendente do Aeroporto de Confins, conversam
com jornalistas sobre o terrorismo nos EUA
21 h - Plenarinho (inédito) - Os deputados Dilson Meio,
e Miguel Maritini destacamos trabalhos da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária e da Comissão
Especial das Taxas, respectivamente
21h30 - Agência Procon (reprise) - Em destaque os
medicamentos similares
22h - Resenha (inédito) - Resumo do noticiário da
semana
22h45 - Em Pauta (inédito) - Participação dos deputa-
dos Cabo Morais e José Milton
23h20 - Teatro Assembléia (inédito) - Show do cantor
e compositor Affonsinho
Oh - Pinga-Fogo (reprise) - Pronunciamentos dos
deputados da Tribuna do Plenário
1h20 - Resenha (reprise)
2h - Encerramento

• Essa grade esta sujeita a alteraçóes•


