
ASSEMBLÉIA 4jrir; a
N°2066— 14/novembrol200 1 -quarta-feira

•,((	•i

1: 1

Fiscalização Financeira discute hoje
parecer de 2° turno sobre oPL 1.279/2001

Exclusão da
Unimed
Termina hoje (14) o
prazo para que os
servidores
interessados façam
a opção para
excluir pai e mãe
como beneficiários
do plano pré-pago
da Unimed. O
servidor deverá se
dirigir à Central de
Atendimento e
Orientação de
Pessoal (Caop), no
andar térreo do
Edifício Tiradentes,
munido da
carteirinha da
Unimed do
beneficiário a ser
excluído. O
desconto referente
ao mês de outubro
será posteriormente
reembolsado
àqueles que
optarem pela
exclusão.

A Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira e Orçamen-
tária tem reunião marcada
para hoje, às 9h30, conjun-
tamente com a Comissão de
Política Agropecuária e
Agroindustrial, para apre-
ciar o parecer de 2° turno
sobre o Projeto de Lei (PL)
1.279/2000, do governa-

Representantes de in-
dústrias de laticínios foram
ouvidos ontem pela CPI do
Preço do Leite, em reunião
considerada a melhor, até o
momento, pelos deputados
da Comissão. Para o repre-
sentante da empresa gaú-

dor, que contém a propos-
ta de anistia fiscal. Ontem
foi aprovado o parecer da
Comissão de Política
Agropecuária (veja na pá-
gina 9). Pela Comissão de
Fiscalização Financeira, o
relator, deputado Rêmolo
Aloise (PFL), apresentou
seu parecer favorável ao

cha Elegê, Ernesto Budke,
o que contribuiu para a cri-
se do setor leiteiro foi o
crescimento desordenado
da produção, o surgimento
de novas marcas, a crise eco-
nômica na Argentina e a
retração do consumo. Budke

projeto na forma do subs-
titutivo n° 1, ficando preju-
dicadas as emendas n1 e 2 da
Comissão de Política Agrope-
cuária, acolhidas no texto do
substitutivo (veja nas páginas
10 e 11). A ordem do dia do
Plenário já contém oPL 1.279
2001 para discussão e votação,
em 2° turno (Página 15).

apontou também problemas
corno na cadeia produtiva,
como o gerenciamento inci-
piente; a deficiência na as-
sistência técnica; o alto
custo do frete e a falta de
mão-de-obra qualificada.
Páginas 6 e 7

CPI do Preço do Leite ouve
representantes de indústrias

Designados membros da CPI da
Mineração Morro Velho
Foram designados ontem os deputados
que vão integrar o Comissão Parlamentar
de Inquérito )CPI) da Mineração Morro
Velho. A CPI foi criada para investigar
supostas irregularidades nas minas
exploradas pela Mineração Morro Velho
Lida., com sede no Município de Nova
Lima, no que se refere às condições de
trabalho nas minas, acordos individuais e
coletivos de trabalho, valores e forma de
pagamento das indenizações aos
portadores de silicose e grau de dano
social causado pela doença na região. O
requerimento solicitando o instalação da
CPI e do deputado Durval Angelo (PT) e
outros. Página 12

Prazos para apuração do
ICMS de municípios

A Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização reuniu-se ontem com

representantes do Tribunal de Contas do
Estado e da Fundação João Pinheiro paro
esclarecer as razões do não cumprimento
do calendário para apuração dos índices

de participação dos municípios no raleio do
ICMS, nos critérios "Educação", "Saúde" e

"Receita Práprio". Tais critérios estão
previstos na chamada Lei "Robin Hood", o

Lei n° 13.803, de 27 de dezembro de
2000, que dispõe sobre o distribuição da

parcela da receita do produto da
arrecadação do ICMS pertencente aos

municípios.
Página 5



O diretor presidente da Acesito, Rubens Teodoro do Costa;
e o engenheiro florestal Mouro Voz Megole
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senvolvimento de Minas Ge- das estaduais da região. Novas
rais (BDMG) apresente uma reuniões com os prefeitos das
programação aos empresários cidades envolvidas serão reali-
locais, facilitando empréstimos zadas. Durante a audiência
e orientando-os na exploração pública, também foi apresen-
das potencialidades turísticas. tada a proposta de criação de
Ressaltou, ainda, a necessida- uma diretoria executiva doCir-
de de recuperação das estr- cuito Sul-Mineiro de Turismo.

Eduardo Vieira Moreira
Secretário-Geral da Mesa	Constiluição e Justiça

Novo parecer é favorável a projeto
que susta efeitos de decreto

Turismo, Indústria
e Comércio
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A Comissão de Turismo,
Indústria e Comércio este-
ve em Alfenas, no Sul de
Minas, na última segunda-
feira (12), onde realizou
uma audiência pública para
discutir a implantação do
"Circuito Mineiro de Turis-
mo", que abrange as cida-
des que ficam às margens
do lago da Usina Hidrelé-
trica de Furnas. Para o de-
putado Carlos Pimenta
(PDT), autor do requeri-
mento que deu origem à
audiência pública, é impor-
tante que a região esteja
preparada para a implan-
tação do circuito turístico,
aproveitando a estrutura
náutica do lago de Furnas.

O deputado defendeu
também que o Banco de De-

A Comissão de Constitui-
ção e Justiça aprovou ontem
novo parecer sobre o Pro-
jeto de Resolução (PRE)
1.825/2001, da bancada
do PFL, que susta os efei-
tos do Decreto 41.984, de
4 de outubro de 2001, que
altera o regulamento do
Imposto sobre Circulaçã
de Mercadorias e Serviç
(ICMS). O relator, deputad
Ermano Batista (PSDB), opi-
nou pela constituciona-
lidade do projeto. Na última
reunião da Comissão, no dia
8 de novembro, havia sido re-
jeitado o parecer do depu-
tado Sávio Souza Cruz
(PMDB), pela inconstitucio-
nalidade da proposta.

"Fui surpreendido pelas
denúncias." Foi dessa forma
que o diretor-presidente da
Acesita Energética Ltda.,
Rubens Teodoro da Costa,
manifestou-se ontem na reu-
nião da Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI) das
Carvoarias, acerca das acusa-
ções apresentadas pelos sin-
dicatos dos trabalhadores da
indústria extrativa de Minas
Gerais. Segundo Costa, nada
de irregular foi comprovado
pelos laudos emitidos pela
Delegacia Regional do Traba-
lho de Minas Gerais (DRT/
MG), após visita de inspeção
realizada em agosto nas áre-
as da Acesita. "Nossa empre-
sa tem sido vistoriada peri-
odicamente. Tenho docu-
mentos atestando que as De-
legacias Regionais do Traba-
lho de Curvelo e de Teófilo
Otoni nos visitaram por 30
vezes nos últimos 10 anos",
declarou o diretor, que com-
pletou: "creio que esse nú-
mero é suficiente para pro-
var que somos fiscalizados
com regularidade".

O processo de terceiriza-
ção empregado pela Acesita
foi bastante questionado pe-
los deputados, que pediram
explicações sobre a norma
estabelecida pela empresa na
produção de carvão. Rubens
Costa afirmou que existem 10
empreiteiras de carvoeja-
mento trabalhando para a
Acesita. "As empresas são
contratadas para produzirem
carvão. O contrato firmado
com as empreiteiras exige o
estabelecimento de normas
para proteger o empregadc
inclusive, fiscalizamos -ai
sempre para constatar se as
cláusulas estão sendo respei-
tadas", afirmou. Ele salientou
que as empresas possuem áre-
as demarcadas nas quais

constróem seus próprios for-
nos. Costa garantiu, ainda,
que não existem subcontratos
feitos pelas empresas ter-
ceirizadas. A acusação de que
a atividade-fim de uma em-
presa não pode ser tercei-
rizada também foi rebatida
pelo diretor da Acesita. "O
conceito de atividade-fim é
questionável. Trabalhamos
para outra empresa fornecen-
do o carvão produzido, en-
tão, não entendo que essa
avaliação possa recair sobre
a Acesita", disse.

Costa frisou que as ima-
gens veiculadas na mídia, as
quais mostram algumas situ-
ações precárias dos trabalha-
dores, não foram gravadas
em áreas da Acesita e
tampouco referem-se a em-
presas contratadas por ela.
"O que foi mostrado são os
chamados residueiros. Eles
compram os restos de madei-
ra que não são aproveitados
por nós e vendem depois. O
Ministério Público do Traba-
lho nos sugeriu que parásse-
mos com o fornecimento des-
ses materiais, e, por isso, en-
cerramos os contratos. O fato
acarretou 200 demissões dos
empregados envolvidos",
declarou o diretor, que sali-
entou: "não podemos contro-
lar as condições de trabalho
oferecidas por essas pequenas
empresas". As acusações de
exploração do trabalho infan-
til e do transporte precário
dos trabalhadores também
foram negadas por Costa.
"Não existe nada disso em
nossas áreas", disse.

Para o deputado Dalmo
Ribeiro Silva (PPB), o sistema
de terceirização prejudica o
trabalhador. "A terceirização

representa a precarização da
atividade humana", declarou
o deputado. Ele disse, ainda,
que a função da CPI é averi-
guar todas as empresas en-
volvidas no processo de
extrativismo. "Vamos analisar
as condições de trabalho das
empresas de um modo geral
e o nosso objetivo é averiguar
quem comercializa o carvão",
afirmou. O presidente da
Comissão, deputado Adelmo
Carneiro Leão (PT), disse que
não é somente a área da
Acesita que deve ser
investigada. "Não temos a
Acesita como foco das ações,
simplesmente ela foi denun-
ciada e o nosso papel é apu-
rar. A nossa preocupação se
estende a todos os emprega-
dos terceirizados", declarou.

Participaram da reunião os
deputados Adelmo Carneiro
Leão IPT), presidente da
Comissão; Fábio Avelar
(PTB), vice-presidente;
Dalmo Ribeiro Silva (P?B);
Márcio Cunha )PMDB) e
Sebastião Costa )PFL).

Audiência em Alfenas discute	Diretor-presidente da Acesita
criação de circuito de turismo	nega irregularidades trabalhistas

Participaram da reunião a deputada Maria Olivia
(PSDB), presidente da Comissão; e os deputados
Carlos Pimenta (PDT); Jorge Eduardo de Oliveira
(PMDB) e Sebastião Navarro Vieira (PFL); o
representante da Secretaria de Estado de
Turismo, Benjamin Carlos; o prefeito de Alfenas,
José Wurtemberg Manso; o presidente da
Cõmara Municipal de Alfenas, João Batista
Silva; o secretário Municipal de Indústria,
Comércio e Turismo, Antênio Munhoz Leite; o
presidente da Fundação de Desenvolvimento do
Turismo do Sul de Minas (Fundesfur), Luiz
Antônio Leite e vários prefeitos da região.

Para a bancada do PFL, ti-os 13, 144, parágrafo 1°,
o decreto, que altera o regu- e 152 da Constituição do Es-
lamento do TCMS, mudan- tado, e dos artigos 37, 145,
do alíquotas incidentes na parágrafo 1°, e 150 da Cons-
cadeia produtiva do agrone- tituição da República. O pa-
gócio e estipulando condi- recer, lido pelo deputado Se-
ções para a realização de bastião Costa (PFL), foi apro-
operações de débito e crédi- vado nos termos do artigo
to do imposto, está em de- 138, parágrafo 3", do Regi-
sacordo com os princíp-	to Interno. O deputado
s da razoabilidade, da ca-	Souza Cruz declarou-

pacidade econômica do con-	itra a aprovação do pa-
tribuinte e o da anteriorida- i	que dá forma à decisão
de fiscal, nos termos dos ar- anterior da Comissão.

1 Í4-[--liIJ

Participaram da reunião os deputados Agostinho
Silveira IPLI, Márcio Kangussu (PS), Sávio Souza Cruz
(PMDB) e Sebastião Costa )PFL).

Áreas não seriam da Acesita

CPI das Carvoarias

Audiências
A CPI aprovou
requerimento do
deputado Márcio
Cunha (PMDB) para
que seja realizada
uma visita às áreas da
Acesita Energética no
Vale do Jequitinhonha.
A emenda n° i, do
deputado Fábio Avelar
(PTB), pede que seja
realizada uma
audiência pública nos
locais visitados. O
deputado Fábio Avelar
solicitou ainda, em
outro requerimento,
que sejam intimadas
para prestarem
esclarecimentos as
empresas que prestam
serviço na área de
carvão.
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Eleitos presidente e vice da Comissão
Os deputados Rogério

Correia (PT) e Elbe Brandão
(PSDB) foram eleitos ontem
presidente e vice-presidente
da Comissão Especial da
Prostituição Infantil, encarre-
gada de averiguar, no prazo
de 60 dias, a suspeita de
favorecimento de prostitui-
ção infantil no Estado. A sus-
peita foi verificada através de
Processos Policiais e Judiciais
existentes, relatórios da Se-
cretaria de Estado do Traba-
lho, Ação Social e da Criança
e do Adolescente (Setascad)
e inquérito no Ministério Pú-
blico sobre o assunto, em es-

pecial as evidências ocorridas
na cidade de Taiobeiras, con-
forme denúncias veiculadas
pela imprensa.

A iniciativa de criação da
Comissão é do deputado Ro-
gério Correia, que recebeu
denúncias de vereadores da
cidade de Taiobeiras. Segun-
do eles, o prefeito da cidade,
Joel Cruz Santos, estaria en-
volvido em esquemade
prostituição infantil. Os ve-
readores disseram, ainda,
que o delegado de Taiobeiras
estaria sendo omisso, dei-
xando de apurar as denúnci-
as envolvendo o prefeito.

Rogério Correia afirmou ter
recebido várias denúncias de
prostituição infantil em ou-
tras cidades mineiras.

As reuniões da Comissão
serão realizadas todas as
quintas-feiras, às 10 horas. O
deputado Rogério Correia
sugeriu que, para a próxima
reunião, sejam convidadas as
entidades que trabalham no
combate à prostituição infan-
til para discutir o tema.
Presenças - Participaram da
reunião os deputados João
Pinto Ribeiro (PTB), Márcio
Kangussu (PPS) e Rogério
Correia (PT).

Comissão Especial da
Prostituição Infantil

.e afastamento poderá
para aposentadoria
ecial en- substitutivo n° 1. A PEC dá artigo 36,
parecer nova redação ao parágrafo 60 sitivo a g
Emenda do artigo 36 e ao artigo 37 da de tempo
64/2001, Constituição do Estado, que de que c
r Viana fixa prazo para definição de exista a

ie prazo concessão de aposentadoria do previdên
requeri- servidor público e acrescenta ainda ser
)ria e ga- ao tempo de serviço o perío- em Plená
o tempo do de afastamento a partir do Presença
le afasta- requerimento de aposenta- reunião
de inde- dona. Em seu substitutivo, o Guedes
a ontem relator, deputado Mauro sidiu, 1
favorável Lobo (PSB), opinou por alte- (PMDB),
rma do rar apenas o parágrafo 6° do e Doutor

Comissão Especial -
PEC 64/2001

ser

incluindo-seno dispo-
rantia de contagem
de afastamento, des-
:oncomitantemente
contribuição para a
cia. A PEC 64/2001
á discutida e votada
rio, em dois turnos.
s - Compareceram à
os deputados Bené
(PDT), que a pre-
uiz Tadeu Leite
Mauro Lobo (PSB)
Viana (PMDB).

Comissão Especial
n°47	 Deputados vão analisar veto

Os deputados Ailton Vi-
lela (PTB) e João Paulo (PL)
foram eleitos ontem, respec-
tivamente, presidente e vice
da Comissão Especial n° 47,
criada para emitir parecer
sobre o Veto Parcial à Propo-
sição de Lei 14.899 (ex-PL
1.371/2001, do deputado Ro-
gério Correia), que dispõe
sobre a realização de refe-
rendo e de plebiscito no Es-
tado. O deputado Paulo Piau

(PFL) foi designado relator
da matéria.

O governador vetou o
parágrafo único do artigo 20
da Proposição de Lei 14.899,
alegando que o dispositivo
estabelece, de modo impró-
prio, que o referendo pode-
rá ser realizado antes da edi-
ção do ato objeto da consul-
ta. Na Mensagem 233/2001,
que encaminhou o veto, o
chefe do Poder Executivo

explica que essa disposição
contraria a Lei Federal 9.709/
98, segundo a qual, "o refe-
rendo é convocado com
posterioridade a ato legisla-
tivo ou administrativo, cum-
prindo ao povo ratificação
ou rejeição".
Presenças - Participaram da
reunião os deputados Ailtori
VileTa (PTB), presidente; João
Paulo (PL), vice; e Paulo Piau
(PFL), relator.

Tempo (
contado

A Comissão Esp
carregada de emitir
sobre a Proposta de
à Constituição (PEC)
do deputado Dout
(PMDB), que defir
para apreciação de
mento de aposentad
rante a contagem d
relativo ao período c
mento na hipótese
ferimento, aprovo i
parecer de 1° turno
à proposta na fo

.,.	.,

Presenças

R$ 20 mil por mês para
disponibilizar as informa-
ções relativas às contas pres-
tadas pelos municípios à Fun-
dação João Pinheiro.

Domingos Caldonazo de
Almeida, pesquisador do
Centro de Estudos Econômi-
cos e Sociais da Fundação João
Pinheiro, responsável pelo

O atraso na disponibilização
das informações deve-se à mu-
dança do sistema informati-
zado do Tribunal de Contas do
Estado, segundo Carlos
Alberto Nunes Borges, da di-
retoria de Análise Formal de
Contas, para quem "todo sis-
tema novo demanda tempo
para ajustes". De acordo com
ele, o convênio firmado em 5
de fevereiro de 1996 prevê a
entrega das informações por
parte do Tribunal de Contas à
Fundação João Pinheiro até
outubro. O diretor de Informá-
tica do Tribunal de Contas,
José Tanajura de Carvalho, dis-
se que o novo sistema possui
um banco de dados global, que

npermite o cruzamento de va-
áveis intra e innunicipais. O
diretor explicou que a escolha
da UFMG para a realização do

desenvolvimento e tabulação
das informações relativas às
contas dos municípios, con-
firmou as palavras do depu-
tado, mas disse que o valor
cobrado pela UFMG é úni-
co, não mensal. Ele disse,
também, que as informações
só devem ser publicadas no
ano que vem.

contrato não foi aleatória, mas
se deu por meio de uma sele-
ção muito criteriosa.

Na reunião, foram aprova-
dos dois requerimentos do
deputado Ambrósio Pinto
(PTB). Na qualidade de
relator do Projeto de Lei Com-
plementar (PLC) 45/2001, o
deputado solicitou que a pro-
posição seja baixada em dili-
gência ao autor, a fim de fazer
cumprir as exigências do arti-
go 44 da Constituição do Es-
tado. O parlamentar requereu,
também, a realização de audi-
ência pública, com diversos con-
vidados, para discutir o PLC,
do deputado Geraldo Rezende
(PT), que institui a Região Me-
tropolitana do Triângulo Minei-
ro. Foram aprovados, ainda,
três requerimentos que dispen-
sam a apreciação do Plenário.

O diretor de informático do TCE, José Tona jura de Carvalho, Cor/os Alberto
Nunes Borges, do diretoria de Análise Formol de Contos Participaram da

reunião os
deputados Dimas
Rodrigues (PMDB),
presidente da
Comissão, Ailton
Vilela (PTB), vice-
presidente,
Ambrósio Pinto
(PTB) e Aderi
Santiago (PTB),
autor do
requerimento que
originou a reunião,
além de Domingos
Caldonazo de
Almeida,
pesquisador do
Centro de Estudos
Econômicos e
Sociais da
Fundação João
Pinheiro, e dos
representantes do
Tribunal de Contas
do Estado: Carlos
Alberto Nunes
Borges, da
diretoria de Análise
Formal de Contas;
José Tanajura de
Carvalho, diretor
de Informática; e
Adilson Duarte, da
diretoria da
Auditoria Externa.

Mudança no sistema
provocou atraso
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Comissão discute descumprimento de
prazo na apuração de índices de ICMS Assuntos Municipais

Rodrigo Dias	e Regionalização
A Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização
reuniu-se ontem para esclare-
cer, com representantes do
Tribunal de Contas do Esta-
do e da Fundação João Pi-
nheiro, as razões do não cum-
primento do calendário para
apuração dos índices de par-
ticipação dos municípios no
rateio do ICMS, nos critérios
"Educação", "Saúde" e "Re-
ceita Própria". Tais critérios
estão previstos na chamada
Lei "Robin Hood", a Lei n`
13.803, de 27 de dezembro
de 2000, que dispõe sobre a
distribuição da parcela da re-
ceita do produto da arreca-
dação do ICMS pertencente
aos municípios.

Autor do requerimento
que originou a reunião, o de-
putado Arlen Santiago (PTB)
citou a Lei Complementar n°
63, de 17 de janeiro de 1990,
que obriga a apuração do VAF
até o último dia útil de agos-
to. Mas, segundo o deputa-
do, "Minas Gerais nunca cum-
priu a legislação". De acordo
com o parlamentar, o Tribu-
nal de Contas do Estado rea-
lizou um contrato com a
UFMG, que estaria cobrando
Rodrigo Dias

&

Domingos Coldonazo de Almeida,
pesquisador do Fundação

João Pinheiro



_COMISSÕES Faltam gerenci amento
CPI do Preço do Leite na cadeia produtiva do

e qualificação
leite

A air Vieira

Ernesto Ênio Budke, do Elegê, e Arthur Gilberto, da Botava

Alair Vieira
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Deputado questiona preços •i'] 1 F:*f'] 4-

CPI do Preço do Leite
(continuação)Os problemas na cadeia

produtiva do leite são o
gerenciamento incipiente; a
deficiência na assistência téc-
nica; o alto custo do frete e a
falta de mão-de-obra qualifi-
cada, segundo o diretor de
Planejamento de Política Lei-
teira da empresa gaúcha
Elegê, Ernesto Enio Budke.
Ele foi um dos depoentes da
CPI do Preço do Leite, on-
tem. Segundo Budke, o que
contribui significativamente
para a crise é o crescimento
desordenado da produção do
leite; além do surgimento de
novas marcas; da crise econô-
mica na Argentina; e da
retração do consumo.

O diretor sugeriu, como
soluções para a crise, o trei-
namento dos produtores e da
assistência técnica; melhoria
da qualidade do leite; e a
exclusão do leite importado
em programas governamen-
tais. Mas a visão de cadeia
integrada do leite é o que,
em sua opinião, serviria
para levar o País muito adi-
ante na produção. Para
barrar a entrada do produ-
to que vem da Argentina e
do Uruguai, de acordo com
Budke, deveria haver atua-
lização da legislação vigen-
te e uma fiscalização sanitá-
ria maior para o leite de ou-
tros países. A inspeção do
produto também não é feita
com muito vigor no leite bra-
sileiro. "O leite rejeitado no
Rio Grande do Sul vai para
miniusinas produtoras de
queijo e não há inspeção", afir-
mou Ernesto Budke. Contro-
lar os super faturamentos tam-
bém se faz necessário, segun-
do ele. "Na medida em que
tais questões forem sanadas,
tudo se resolve. Eles sabem
que o Brasil representa amea-
ça para eles", afirmou.

A Elegê repassa produtos
para Minas Gerais e detém
53% da participação no co-
mércio do Rio Grande do Sul
com a venda do leite longa-
vida - principal produto ana-
lisado pela Comissão. Segun-
do Ernesto Budke, a empre-
sa enviou apenas uma,arga
de leite para Minas Gerais no
mês de setembro. A Elegê,
antes Central, agora indústria

O diretor da Indústria de
Laticínios Batavo, que é sócia
da Parmalat e tem indústria
no Paraná e em Santa Cata-
rina, Arthur Gilberto, disse
que o preço pago aos produ-
tores é definido pela qualida-
de do produto. No entanto, o
preço nos dois estados é di-
ferente. Os 440 produtores
do Paraná recebem mais por-
que produzem a mesma
quantidade de leite que os 7
mil de Santa Catarina.

Arthur Gilberto disse que
a associação com a Parmalat foi
necessária porque a empresa
estava pequena diante dos pro-
cessos de globalização e da
Lt5'lseqüente competitividade
exigida pelo novo modelo eco-
nômico. Essa também foi uma
forma, segundo ele, de prote-

privada, congrega 27 coope-
rativas. As vantagens dessa
transformação foram, de
acordo com Budke, a maior
agilidade e flexibilidade. A
média de preço por litro de
leite pago ao produtor do Rio
Grande do Sul, pela empre-
sa, é de R$ 0,28 - o valor mais
alto atualmente. Ele afirmou,
ainda, que a produção em
2001 foi a pior em 25 anos.

ger o produtor da crise leitei-
ra. A Batavo reúne seis coope-
rativas em Santa Catarina e
duas no Paraná.
Importação - Um terço do
leite importado pela Coope-
rativa Central de Laticínios
do Estado de São Paulo
(CCPL) é de Minas Gerais, o
que correspondeu a 10 mi-
lhões de litros em setembro.
O diretor-geral, Oscar Otávio
Bonilha, disse que a empresa
fornece matéria-prima para a
Danone e para a Paulista e
reúne 18 cooperativas. A
CCPL é a única das quatro
empresas ouvidas que anun-
cia o preço pago ao produtor
pelo litro do leite. Os depu-
tados da CPI defenderam que
todas as indústrias e coope-
rativas adotem essa medida.

O custo da embalagem
do leite longa vida, bastan-
te debatido em outras reu-
niões da Comissão, incomo-
da muito, segundo o presi-
dente da CPI, João Batista
de Oliveira (PDT). Ele disse
que o preço das embalagens
é maior que o pago pelo li-
tro de leite em muitos Esta-
dos, além de se tratar de
uma embalagem nada eco-
nômica nem ecológica.
Arthur Gilberto disse que
mesmo tendo embalagem
mais barata, o leite pasteu-
rizado pode ser mais caro
que o longa vida, em al-
guns lugares.

João Batista questionou
também as notas fiscais da
Batavo e da Indústria de
Laticínios Italac. Segundo
ele, as notas de compra dos
produtos por supermerca-
dos têm valor maior que o
preço para o consumidor.
Ele apresentou uma nota
com valor de R$ 0,76 pagos

A Comissão aprovou,
ainda, dois requerimentos. O
deputado Luiz Fernando Fa-
ria (PPB) requereu reunião
da CPI, no dia 3 de dezem-
bro, para realização do 2°
Fórum de debate do preço do
leite por CPIs de outros Es-
tados, na Assembléia Legis-
lativa do Estado de Minas
Gerais. O deputado Paulo
Piau (PFL) pediu que seja
encaminhado ofício ao Go-
verno Federal, ao Ministério
da Fazenda e da Agricultu-
ra, solicitando esclareci-
mentos sobre a origem,
quantidade e destino do
soro importado com rela-
ção à indústria leiteira.

Qualidade define preço para Batavo

Os deputados Paulo Piou, Jorge Eduardo de Oliveira, João Batista Oliveira e
Cristiano Canêdo

pelo Carrefour à Italac, en-
quanto o produto era ven-
dido por R$ 0,67 no super-
mercado. O representante
da Italac, Gabriel Barros,
disse que levará o caso ao
conhecimento da empresa
para que sejam tomadas
providências.
Fraude - Também foi levan-
tada na reunião a questão de
fraude na industrialização do

leite. A modificação do pro-
duto com soro importado é
um fato e, na opinião de
Ernesto Enio Budke, da
Elegê, inaceitável. As fraudes
mais comuns, segundo os re-
presentantes das indústrias e
cooperativas, são a nomen-
clatura, o superfaturamento,
a modificação do produto, a
falha na fiscalização e a so-
negação fiscal.

A CPI do Preço do Lei-
te foi criada para apurar os
mecanismos de formação do
preço do leite na indústria e
no comércio e para investi-

gar indícios existentes de
cartelização. Os deputados
presentes julgaram a reunião
como uma das mais escla-
recedoras da Comissão.

Participaram da reunião os deputados João Batista
de Oliveira (PDT), presidente da CPI; Paulo Piau
(PFL), vice-presidente; Luiz Fernando Faria (PPB),
relator; e Jorge Eduardo de Oliveira (PMDB). Os
convidados: diretor de Planejamento de Política
Leiteira da Elegã, Ernesto Ênio Budke; o diretor
do Indústria de Laticínios Batavo, Arthur Gilberto;
o diretor-geral da Cooperativa Central de
Laticínios do Estado de São Paulo, Oscar Otávio
Bonilha; o representante da Indústria de
laticínios ltalac, Gabriel Barros; e o assessor da
Faemg, Márcio Carvalho

Requerimentos aprovados
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Os deputados Fábio Ave/ar e Rogerio Correio; o secretario municipal de
Coordenação de Político Urbano e Ambiental de Belo Horizonte, Murilo de

Campos Vaiadores; e o vereador Argem ira Afonso, de Sobará

Vereadores querem
discussão ampla
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Meio Ambiente e
Recursos Naturais

Convidados defendem gestão
metropolitana para o lixo

Política Agropecuária apresenta
emendas a projeto da anistia Reunião conjunta

Alair Vieira

Pelo manhã, no reunião conjunto, foi aprovado o parecer da Comissão de
Política Agropecuária e Agroindustrial

do Proagro, independente- mínimo, R$ 2 milhões, para
mente da fase atual de co- ampliação do programa de
brança, e que tenha com- Unidades de Atendimento
provado a quitação total do Especializado (UAE) man-
débito relacionado ao segu- tido pela Setascad, para
ro agrícola. A emenda n°2 atendimento de crianças e
destina, do montante arre- adolescentes com necessi-
cadado com os benefícios dades especiais. O parecer
previstos nos artigos 6° e 7° do deputado João Batista
da lei, que tratam da anistia de Oliveira foi aprovado
fiscal, a importância de, no pela Comissão.

A Comissão de Meio Am-
biente e Recursos Naturais
realizou audiência pública on-
tem para discutir a elabora-
ção de um Plano Metropoli-
tano de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos. A reunião
foi realizada a pedido do de-
putado Rogério Correia (PT),
que ressaltou a necessidade de
se buscarem soluções conjun-
tas para resolver os problemas
do lixo em Belo Horizonte e
municípios da Região Metro-
politana. Segundo o deputa-
do, o aterro sanitário de Belo
Horizonte está sem condições
de receber o lixo, e a Prefeitu-
ra buscou alternativas na re-
gião de Capitão Eduardo, o
que foi impedido por ter sido
transformada em Area de Pro-
teção Ambiental (APA).

O secretário Municipal de
Coordenação de Política Ur-
bana e Ambiental de Belo
Horizonte, Murilo de Cam-
pos Valadares, defendeu que
a Assembléia Legislativa co-
ordene os debates para le-
vantar as questões e procurar
soluções para os problemas
urbanos. Segundo ele, é ne-
cessário que seja criado um
órgão de gestão metropolita-
no para que todas as cidades
da região possam participar
e negociar soluções. "E neces-
sária uma integração entre os
municípios", ressaltou.

Murilo Valadares afirmou
que o aterro de Belo Hori-
zonte, construído em 1973,
está com sua capacidade de
vida útil esgotada desde 2000,
quando alcançou a marca de
cerca de 1,5 milhão de tone-
ladas de resíduos. Ele suge-
riu que as cidades diminuam
sua quantidade de lixo e in-
centivem a reciclagem. Outro
problema é encontrar outro
terreno onde construir o
aterro sanitário, depois que a
região de Capitão Eduardo
foi declarada APA.

O vereador de Sabará,
Argemiro Afonso Ramos, fa-
lou sobre o termo de compo-
misso assinado entre a prefei-
tura daquele município e a
construtora Queiroz Galvão
para a construção e implan-
tação do Centro Metropolita-
no de Disposição de Resídu-
os, intitulado Projeto Macaú-
bas. Segundo ele, Sabará, por
ceder o terreno, irá deposi-
tar o lixo sem ônus e ficará
responsável pela fiscalização
do local. O vereador afir-
mou que o projeto foi feito
sem discussão ampla na ci-
dade, por isso uma audiên-
cia pública será realizada
para buscar explicações so-
bre a escolha de Sabará para
a implantação do aterro.

"A solução para os resídu-
os sólidos depende de gran-
des esforços e investimentos
coletivos", afirmou a verea-
dora de Belo Horizonte, Neila
Maria Batista Afonso. Segun-
do ela, os políticos devem

verificar a potencialidade dos
recursos públicos nessa área
e atuar de maneira efetiva na
questão. "Se não houver von-
tade política, nada acontece",
afirmou. A vereadora sugeriu
investimentos em educação
ambiental e que os setores
que trabalham na reciclagem
de materiais sejam envolvi-
dos na discussão.
Requerimentos - Ainda du-
rante a reunião, foram aprova-
dos 11 requerimentos do de-
putado Carlos Pimenta (PDT),
solicitando o envio de ofícios
a órgãos do Poder Executivo.

1.11411
Participaram da
reunião os
deputados Fábio
Avelar IPTB), Rogério
Correia (PT), Maria
José Haueisen (PT),
Miguel Martini (PSB) e
autoridades da
região metropolitano.

A Comissão de Política
Agropecuária e Agroindus-
trial aprovou ontem parecer
de 2° turno favorável ao pro-
jeto da anistia fiscal, com
duas emendas que benefici-
am produtores rurais com
empréstimos cobertos pelo
seguro Proagro e ampliam o
alcance do programa Uni-
dades de Atendimento Es-
pecial (UAE), mantido pela
Secretaria do Trabalho e As-
sistência Social, que atende
crianças e adolescentes com
necessidades especiais. O PI-
1.279/2000, de autoria do
governador, foi analisado
em reunião conjunta com a
Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária,
sendo que esta não chegou
a aprovar parecer sobre a
matéria porque o relator, de-
putado Rêmolo Aloise (PFL),
solicitou prazo regimental.
Na nova reunião realizada
ontem à noite, foram distri-
buídas cópias do parecer, que
apresenta um novo subs-
titutivo e será apreciado hoje,
às 9h30 (veja matéria nas
páginas 10 e 11 e a Agen-
da, na página16).

O relator do projeto pela
Comissão de Política Agro-
pecuária, deputado João
Batista de Oliveira (PDT),
opinou pela aprovação do
PL 1.279/2000, em 2° turno,
na forma do vencido em 1°
turno com as emendas n°1
e 2. A emenda n°1 determi-
na que seja considerado
adimplente o produtor rural
que terLa '-tratado em-
préstimo em banco estadu-
al com cobertura securitária

Compareceram à reunião os deputados João
Batista de Oliveira (PDT) - presidente da
Comissão de Agropecuária, Mauro Lobo (PSB) -
presidente da Comissão de Fiscalização
Financeira, Paulo Piau (PFL), Carlos Pimenta (PDT),
Ivair Nogueira (PMDB), Dilzon Meio (PTB), Luiz
Fernando Faria (PPB), Rêmolo Aloise {PFL), Rogério
Correia (PT) e Antônio Andrade (PMDB).

O diário do Legislativo está na
Internet. Consulte

www.almg.gov.br
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Os aeputodos lvoir Nogueira, ', - : veira, Luiz
Fernando Faria, Rogério Correia, Di/zon Me/o, Bilac Pinto, Remoia Aloise,
Durval Angelo e Paulo Piou participaram do reunião, na noite de ontem

restabelecido o crédito tribu-
tário sem os benefícios da lei,
quando não forem pagas
três parcelas. Na forma do
vencido em 1° turno, o can-
celamento punia quem dei-
xasse de pagar três parcelas
"consecutivas". A palavra
"consecutivas" foi suprimi-
da no substitutivo;

Suprime o artigo 9° do
vencido em 1° turno, que
permitia que "os créditos tri-
butários relativos ao Institu-
to Estadual de Florestas de-
correntes de aplicação de
multas por infração à legis-
lação cometidos até 31 de
agosto de 2001" fossem pa-
gos com as reduções de ju-
ros moratórios e multas;

Altera a redação do ar-
tigo 16 do vencido (artigo 15
no substitutivo), que passa
a ser: "ficam remitidos os
créditos tributários relacio-
nados ao ICMS e à Ta Flo-
restal, do mesmo contribu-
inte cujo valor total de todos
os processos tributários ad-
ministrativos seja igual ou
inferior a R$ 2.000,00 e que
tenham sido constituídos até
31 de agosto de 2001";

o Estipula o prazo de 90
dias, contado da data da pu-
blicação da lei, para que,
quando requerido e justifi-
cado pelo contribuinte, o se-
cretário da Fazenda, ouvido
o procurador-geral da Fa-
zenda Estadual, faça retor-
nar à fase inicial o processo
que se encontre em execu-
ção fiscal, ou não, para
reexame da Ação Fiscal. Na
forma do vencido, o projeto
não estipulava o prazo;

• Inclui o artigo 21 de-
terminando que, em relação
ao crédito tributário, cons-

tituído ou não, oriundo da
apropriação do crédito do
ICMS nas entradas ocorri-
das até 11 de julho de 2001,
decorrentes de operações
interestaduais de bens e
mercadorias cujos remeten-
tes estejam beneficiados com
incentivos fiscais concedidos
em desacordo com a legis-
lação de regência do ICMS,
o Poder Executivo: 1- sus-
penderá temporariamente
a exigibilidade do crédito
tributário; II- extinguirá o
referido crédito tributário,
ou seu valor remanescen-
te, na comprovação do
cumprimento dos termos
da moratória;

• Retira o artigo do ven-
cido em 1° turno que deter-
minava que o montante ar-
recadado com a anistia se-
ria destinado, em primeiro
lugar, ao pagamento do 13°
salário do funcionalismo
público estadual, e inclui
artigos (24 e 25) determi-
nando que o Poder Executi-
vo deverá encaminhar, no
prazo de 30 dias da publi-
cação da lei, proposta de al-
teração do Plano Plurianual
de Ação Governamental
(PPAG) definindo a aplica-
ção dos recursos arrecada-
dos com a anistia fiscal,
exceto para o pagamento,
em primeiro lugar, do 13°
salário do funcionalismo
público estadual; para a im-
portância mínima de R$ 2
milhões para ampliação do
programa Unidades de
Atendimento Especializa-
do (UAE), mantido pela
Setascad; e de 20% do mon-
taH± arrecadado para pa-
gamento de dívidas ven-
cidas do DER/MG;
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Relator apresenta novo
Reunião conjunta	substitutivo a PL da anistia
(continuação)

O relator do PI- 1.279/
2001 pela Comissão de Fis-
calização Financeira, depu-
tado Rêmolo Aloise (PFL),
apresentou seu parecer fa-
vorável ao projeto na forma
do substitutivo n° 1, fican-
do prejudicadas as emendas
n°1 e 2 da Comissão de Po-
lítica Agropecuária, acolhi-
das no texto do substitutivo.
Segundo Rêmolo Aloise, o
substitutivo visa adequar o
projeto à melhor técnica tri-
butária e compatibilizar as
diversas propostas de emen-
das acolhidas. O parecer
será apreciado hoje, às 9h30,
em reunião conjunta (veja
na página 16).

As principais alterações
introduzidas pelo substi-
tutivo n° 1, com relação à
redação do vencido no 1°
turno, são as seguintes:

• Passa, de 7% para 12%,
a permissão para redução
da carga tributária nas ope-
rações internas com produ-
tos classificados nos seguin-
tes códigos da Nomenclatu-
ra Comum do Mercosul
(NCM): tijolos cerâmicos,
código 6904.10.00; tijolei-
ras (peças ocas para tetos e
pavimentos), tapa-vistas
(complementos de tijole-
ira) de cerâmica, código
6904.90.00; telhas cerâmi-
cas, código 6905.10.00; ma-
nilhas e conexões cerâmi-
cas, código 6906.00.00,
promovidas por estabeleci-
mento industrial;

• Diminui, de 90% para
85%, a redução dos juros
moratórios e multas para
quem quitar o crédito tribu-
tário em até seis parcelas;

• Determina que será
cancelado o parcelamento e

O substitutivo apresenta-
do ao PL 1.279/2001, apresen-
ta, ainda, as seguintes altera-
ções, em relação ao que foi
aprovado no 1° turno:

• Inclui o artigo 27, dizen-
do que será considerado
adimplente o produtor rural
que tenha contratado emprés-
timo em banco estadual com
cobertura securitária do
Proagro, independentemente
da fase atual de cobrança, e
que tenha comprovado a qui-
tação total do débito relacio-
nado ao seguro agrícola;

• Inclui o artigo 28, deter-
minando que nos casos em
que o pagamento do crédito
tributário ensejar a apropria-
ção do imposto fica dispensa-
do o pagamento deste, desde
que recolhidas as multas e os
juros respectivos nos termos
e na forma da lei;

• Inclui o artigo 29, que
diz que os benefícios de que
trata a lei não se aplicarão aos
créditos tributários de contri-
buinte cujo sócio-gerente, ad-
ministrador, preposto, repre-
sentante ou diretor tenham
sido condenados por senten-
ça judicial transitada em
julgada por crime contra a
ordem tributária;

• Inclui o artigo 30, deter-
minando que o contribuinte
que possuir crédito acumulado
do ICMS em razão de opera-
ções com equipamentos e com-

A Comissão Especial cria-
da para analisar a Proposta
de Emenda à Constituição
(PEC) 55/2001 reuniu-se on-
tem para apreciar a proposi-
ção, do deputado Pastor
George (PL) e outros, que al-
tera o inciso II do artigo 233
da Constituição do Estado,

ponentes para aproveitamen-
to de energia solar e eólica clas-
sificados nas posições ou códi-
gos da Nomenclatura Brasilei-
ra de Mercadorias - Sistema
Harmonizado (NMB/SH)
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3501.32.20,	3501.33.20,
3501.34.20,3502.31.00,3541 A016
e 3541.4032, acobertados por
isenções ou decorrentes de ope-
rações com regime de
diferimento, poderá utilizá-lo
sem qualquer vedação ou linii-
tação, bem como transferir o
crédito acumulado, parcial ou
integralmente, para outros con-
tribuintes deste Estado ou
para fabricante ou fornecedor
situado fora do Estado, des-
de que mantenha livros fis-
cais ou obtenha certificado de

incluindo o estudo do Códi-
go de Defesa do Consumidor
nas escolas públicas de nível
médio. Este inciso estabelece
que o Estado adotará instru-
mentos para a defesa, promo-
ção e divulgação dos direitos
do consumidor, para a edu-
cação para o consumo e para

crédito do ICMS para contro-
le de suas operações;

Inclui o artigo 31 que
determina a remissão de 75°c
do crédito tributário, consti-
tuído ou não, inclusive aquele
inscrito em dívida ativa, ajui-
zada ou não a sua cobrança,
relativo às operações de ex-
portação dos produtos consi-
derados semi-elaborados,
desde que o contribuinte re-
nuncie a qualquer procedi-
mento administrativo ou judi-
cial que visa a contestar a exi-
gência do crédito tributário e
promova, à vista, a quitação
do saldo remanescente; e

o Inclui o artigo 32, que
amplia para todos os municípi-
os mineiros os benefícios da Lei
13.431/99, que trata do Progra-
ma Fundiest- Pró-Eletrônica.

o estímulo à organização de
associações voltadas para este
fim. O relator, deputado An-
tônio Carlos Andrada
(PSDB), opinou pela aprova-
ção da P iC. na forma do
substitutivo n° 1, que adequa
o texto da proposição à téc-
nica legislativa.

Outras modificações propostas
Marcelo Metzker

Proposta institui ensino de direitos
do consumidor

Reunião conjunta
(continuação)

Presenças

Compareceram à
reunião os
deputados Mauro
Lobo (PSB) - que a
presidiu, João
Batista de Oliveira
(PDT), Paulo Piau
(PFL). lvair Nogueira
(PMDB), Dilzon Meto
(PTB), Luiz Fernando
Faria (PPB), Rêmolo
Aloise (PFL), Rogério
Correia (PT), Ántõnio
Andrade {PMDB),
Dural Ângelo (PT) e
Bilac Pinto (PFL).

Comissão Especial -
PEC 55/2001

I3-!iir

Participaram da
reunião os
deputados
Antônio Carlos
Andrada (PSDB),
José Braga
(PMDB), que
presidiu a
reunião, e Pastor
George (PL).



PL sobre transporte de preso será
discutido em comissao Reunião Ordinária

(continuação)
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Presidência designa membros da
Reunião Ordinária CPI da Mineração Morro Velho

A Presidência designou
ontem, na reunião ordinária
de Plenário, os deputados in-
tegrantes da Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) da
Mineração Morro Velho. Os
integrantes são os seguintes
parlamentares: Doutor Viana
(membro efetivo) e Jorge
Eduardo de Oliveira (mem-
bro suplente), pelo Bloco Par-
lamentar Democrático Pro-
gressista; Eduardo Brandão e
Marco Regis, pelo PL; Hely
Tarqüínio e Antônio Carlos
Andrada, pelo PSDB; Fábio

O Plenário aprovou, ain-
da, diversos requerimentos
numerados de solicitação
de informações:

• RQN 2.138/2001, do
deputado Miguel Martini
(PSB), em que solicita ao pre-
sidente da Fundação de
Arte Ouro Preto informa-
ções relativas ao exercício
de 2000, com as especifica-
ções que menciona

• RQN 2.485/2001, da
Comissão de Transporte, so-
licitando ao secretário da Fa-
zenda o envio à Alemg da re-
lação de débitos das empre-
sas de ônibus intermunicipais
com a Secretaria da Fazenda,
em especial o ICMS

• RQN 2.487/2001, da
Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira, solicitando ao se-
cretário do Planejamento e
Coordenação-Geral o envio
à Alemg das memórias de
cálculo das receitas orçamen-
tárias para o exercício de 2002
em complemento às infor-
mações já enviadas, bem
como o demonstrativo da
margem de expansão das

Avelar e Ailton Vilela, pelo
PTB; Eduardo Hermeto e
Paulo Piau, pelo PFL; Edson
Rezende e Adelmo Carneiro
Leão, pelo PT; e Mauro Lobo
e Elaine Matozinhos, pelo PSB.
Silicose - A CPI foi criada
para investigar supostas irre-
gularidades nas minas explo-
radas pela Mineração Morro
Velho Ltda., com sede no Mu-
nicípio de Nova Lima, no que
se refere às condições de tra-
balho nas minas, acordos in-
dividuais e coletivos de tra-
balho, valores e forma de pa-

despesas obrigatórias de ca-
ráter continuado

• RQN 2.496/2001, da
deputada Elaine Mato-
zinhos (PSB), solicitando ao
secretário da Segurança Pú-
blica informações sobre des-
contos ilegais que vêm sen-
do efetuados nos salários
dos funcionários, em des-
respeito ao disposto no ar-
tigo 79 e parágrafos da Lei
869/52, que dispõe sobre o
Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado de
Minas Gerais

• RQN 2.514/2001, da
Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira, solicitando ao se-
cretário da Fazenda o envio
à Alemg do Termo de Enten-
dimento visando ao equa-
cionamento da dívida esta-
dual com empreiteiras, fir-
mado entre a Fazenda Públi-
ca Estadual e o Sindicato da
Indústria de Construção Pe-
sada, acompanhado de todas
as informações necessárias
para a sua avaliação

• RQN 2.520/2001, da
Comissão de Transporte, em

gamento das indenizações
aos portadores de silicose e
grau de dano social causado
pela doença na região. O re-
querimento solicitando a
instalação da CPI é do deputa-
do Durval Angelo (PT) e outros.
Comissão Especial - Entre as
comunicações lidas pela Pre-
sidência, está a do Pastor
George (PL), indicando o de-
putado Paulo Pettersen inte-
grante efetivo da Comissão
Especial da Prostituição In-
fantil, na vaga do deputado
João Paulo.

que pede informações ao di-
retor-geral do DER/MG so-
bre as razões pelas quais as
obras do trecho da rodovia
São Sebastião do Paraíso-
Jacuí estão sendo executadas
pela empresa Egesa, não
parcipante do processo
licitatório e demais informa-
ções que menciona

RQN 2.572/2001, do
deputado Antônio Carlos
Andrada, solicitando infor-
mações ao diretor-geral do
DER/MG sobre o contrato
de fornecimento celebrado
com a Petrobras, detalhando
o montante da dívida, os pro-
dutos e o fluxo. O requeri-
mento foi aprovado na for-
ma do substitutivo n° 1, da
Mesa da Assembléia. De
acordo com a nova redação,
as informações solicitadas
são sobre a existência de con-
trato celebrado entre o órgão
e a Petrobras, destinado ao
fornecimento de material
betuminoso e massa asfál-
tica. para o Estado e se sua
execução está conforme os
termos pactuados.

O Plenário aprovou tam-
bém ontem requerimento do
deputado Antônio Andrade
(PMDB), líder do governo,
solicitando que o Projeto de
Lei (PL) 979/2000 seja discu-
tido, em audiência pública,
no 2° turno de tramitação,
pela Comissão de Assuntos
Municipais e Regionalização.
O projeto, do governador,
revoga disposição legal so-
bre o transporte de preso
provisório ou condenado
(retira da Secretaria da Jus-

• Do deputado Adelino
de Carvalho (PMN), solicitan-
do a retirada de tramitação
do PL 989/2000, de sua auto-
ria, que aguarda parecer em
Comissão e dispõe sobre al-
teração da denominação da
Rodovia MG-341

• Do deputado Sávio Sou-
za Cruz (PMDB), dois, solici-
tando a inclusão, em Ordem
do Dia, do requerimento
1.914/2001, que solicita a con-
signação, nos anais da Casa,

tiça a competência para trans-
porte de preso, atribuindo à
Polícia Militar).

Foram aprovados, ainda,
os seguintes requerimentos:

o Do deputado Marco
Regis (PL), presidente da
Comissão de Saúde, solicitan-
do ao provedor da Santa
Casa de Misericórdia de Belo
Horizonte que regularize o
pagamento das bolsas dos
médicos residentes

o Do deputado Arlen San-
tiago (PTB), presidente da

de manifestação de repúdio
pela publicação do primeiro
volume da Coleção "Socieda-
de e História do Brasil", fei-
ta pelo Instituto Teotônio
Vilela; e do PL 1.390/2001,
que determina a publicação
dos valores recebidos a títu-
lo de honorários advocatícios
pelos procuradores da Fazen-
da Estadual. O requerimento
e o projeto são de autoria do
próprio parlamentar

o Do deputado Dalmo Ri-

Comissão de Transporte, Co-
municação e Obras Públicas,
solicitando informações ao
chefe do 6° DRF (Distrito
Rodoviário Federal) do
DNER, José Alves dos San-
tos Montese. Entre os da-
dos solicitados, estão os re-
lativos às empresas que exe-
cutaram obras na BR-040,
no trecho entre Belo Hori-
zonte e Sete Lagoas; além
da empresa responsável
pela fiscalização do trecho,
há anos em obras

beiro Silva (PPB), solicitando
a inclusão, em Ordem do Dia,
da Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 58/2001,
de sua autoria, que acrescen-
ta dispositivo ao Ato das
Disposições Constitucionais
Transitórias (garante ao de-
tentor de função pública, no
ato da dispensa, indeniza-
ção por ano de serviço pres-
tado ao Estado, correspon-
dente a 200% do seu venci-
mento mensal).

Requerimentos pedem informações Requerimentos deferidos

Se você receber um "SPAM", não o responda. Muitos
"spammers" enviam mensagens a, por

exemplo, listas de discussão como artifício
para se certificar de que o endereço

-	eletrônico contido naquela relação é correto.
Se você responder a mensagem, estará

confirmando seu e-mail
"SPAM" é um "trote eletrônico", uma

mensagem que serve somente para consumir os canais de
comunicação, gastar espaço em disco inutilmente e jogar

fora um tempo precioso

Campanha de Prevenção contra 'SPAM"
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BR-381
A manifestação em prol de
melhorias na BR-381, ocorrida

na última sexta-
feira (9/11)no
município de
João Monlevade,
chamou a
atenção do

deputado Ivo José (PT).
Segundo ele, há anos a Zona
da Mata e o Leste de Minas
também reivindicam melhorias
na BR-381, principalmente nos
trechos que ligam Ipatinga a
Belo Horizonte. "Esse trecho
de 240 quilômetros registra
uma média de 10 mortes por
dia", afirmou. O deputado
acrescentou que as más
condições do asfalto trazem
prejuízos para o Estado.
"Minas é responsável por 15P
das exportações do País, sendo
que metade vem da região do
Vale do Aço", disse. Em aparte,
o deputado José Henrique
(PMDB) apoiou o discurso do
parlamentar.

Defesa da Maçonaria
O deputado Wanderley Ávila
(PPS) comentou informe

fl
ublicitário
eiculado nos

principais jornais
Ja Capital,

ititulado
Coi'ard,ae

Insolenda Maçônica —Roubo do
emprego, assinado por João
Batista dos Santos. Segundo
ele, o informe relata que, em
1948, "alguém" teria ocupado
o cargo de Santos no serviço
público federal, conquistado
por meio de aprovação em
concurso público. "Por que
somente agora esse senhor
toma uma atitude dessa, contra
a instituição maçônica, e não
contra aquele que o teria
prejudicado?", questionou o
deputado. Ávila assegurou
que, à época, se a Loja a que
pertenceu ou pertence o
"possível acusado" tivesse
tomado conhecimento do fato,
teria, também, tomado
providências. O deputado
lembrou que sempre defendeu
a Maçonaria, desde seu
primeiro mandato. "A
Maçonaria é uma instituição
essencialmente filantrópica,
educativa e progressista",
disse ele, acrescentando que

ela "condena a exploração do
homem, exige a fé na existência
de Deus, glorifica o Direito, a
Justiça e a verdade".
Wanderley Ávila solicitou,
ainda, em seu discurso, que os
senadores aprovem a PEC 27,
que cria fundo para a
revitalização hidroambiental e
para o desenvolvimento
sustentável da bacia do Rio
São Francisco - ao qual seria
destinado 0,5% da receita de
impostos da União.

Orçamento 2002
A igualdade na distribuição do
ICMS no Estado foi defendida

pelo deputado
°..	Ad elmo Carneiro

Leão (PT). O
parlamentar
apresentou um
estudo, elaborado

por ele, onde analisa a
porcentagem de distribuição
de ICMS nas regiões do Estado.
"Essa divisão é injusta; o
Triângulo Mineiro, que
contribui com 17% da
arrecadação do Estado, mas só
recebe 4% de investimentos",
disse. Ele propôs aos
deputados do Triângulo
Mineiro que atuem na
discussão do Orçamento para
2002, a fim de que haja
eqüidade nessa partilha. O
deputado citou, ainda, que, em
1999 e 2000, foram investidos
cerca de R$ 400 milhões em
Minas e, agora, o Governo do
Estado estaria propondo, para
o ano que vem, um
investimento de R$ 3 bilhões.
"Esse é um orçamento ilusório
e falso, que vai servir apenas
para o governador fazer jogo
eleitoral", concluiu.

Honra
O deputado João Leite (PSB)
lamentou o fato ocorrido

fl como procurador
do Estado de
Minas Gerais
Bertoldo Matheus
de Oliveira Filho,

eg indo o parlamentar, o
procurador, "um homem sério
e respeitado", teria sido
agredido fisicamente pelo
sargento Elias da Silva,
quando acionado o Serviço
190. "Isso foi armação de
grupos adversários de

Bertoldo", afirmou. O
deputado acusou, ainda, os
adversários de tentarem ferir a
honra do procurador. "O
sargento foi punido em
processo judicial e afastado
temporariamente do serviço",
concluiu.

Resposta
A sentença dada ao sargento
Elias da Silva, considerada

injusta pelo
deputado
Sargento
Rodrigues (PDT),
foi abordada em
discurso da

Tribuna. "Existem alguns
parágrafos que o deputado
João Leite se esqueceu de
explicitar", disse, referindo-se
à sentença judicial. Segundo o
parlamentar, o procurador
Bertoldo Filho havia saído
para um bar, após ter sido
preterido na indicação para
procurador-geral de Justiça,
apesar de ter ganho eleição
interna. Embriagado, teria
chamado um táxi. O taxista,
por sua vez, teria contactado a
Polícia, porque o procurador se
recusava a pagar a conta.
Quando o sargento chegou ao
local, Bertoldo Filho, além de
ter ofendido o motorista,
desrespeitou o policial. "O
sargento fez apenas o seu
serviço; a atitude do
procurador foi um desacato à
autoridade", lembrou.
Rodrigues lembrou que, no
País, os títulos estão acima dos
indivíduos. Em aparte, o
deputado João Leite (PSB) citou
a sentença judicial,
ponderando que houve
desqualificação das
testemunhas. O parlamentar
disse que apresentaria um
requerimento pedindo que as
"ofensivas palavras" do
deputado Sargento Rodrigues
ao juiz Bertoldo não
constassem das notas
taquigráficas. Em resposta, o
deputado Sargento Rodrigues
disse que, em momento algum,
feriu a honra do deputado João
Leite, mas reafirmou todas as
palavras sobre o procurador e
a análise da sentença.

Reunião Extraordinária (9 horas)
RQN 2.546/2001

Da Comissão de Administração Pública, solicitando à
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais o envio a
esta Comissão de Cópia do contrato social e de suas
alterações da empresa Comércio e Indústria de Teci-
dos e Roupas Ltda., como objetivo de esclarecimento
sobre a compra de fardas da empresa citada pela Po-
lícia Militar do Estado de Minas Gerais.

RQN 2.559/2001
Da Comissão deTransporte, solicitando ao presidente
da Cemig o envio a esta Casa da relação das empre-
sas contratadas para a construção da hidrelétrica de
]rapé, localizada na região do Vale do Jequitinhonha,
com a especificação dos valores e das abrasa serem
executadas pela referidas empresas.

RQN 2.561/2001
Da Comissão de Direitas Humanos, pedindo informações
ao secretário da Saúde sobre denúncia trazida a esta Co-
missão de irregularidades ocorridas no atendimento hos-
pitalar da Santa Casa de Misericórdia da cidade de Lima
Duarte, com as especificações que menciono.

PLC 34/2001
Do deputado Sargento Rodrigues, que altera a reda-
ção da Lei Complementar 50/98 (exclui das disposi-
ções contidas no art. 2° as pessoas que estiverem ins-
critas em concurso público ou participando de qual-
quer uma de suas fases, ou de curso preparatório para
ingresso na Polícia Militar(. Prosseguimento da vota-
ção em 2° turno

PL 1.279/2000
Do governador do Estado, que altera a Lei 6.763/75,
que consolida a legislação tributário do Estado de Mi-
nas Gerais (adapta a legislação tributário do Estado às
Disposições das Leis Complementares Federais n°s 99,
de 20/12/99, e 102, de 11/7/2000). Discussão em 2°
turno (urgência)

PL 1.039/2000
Da deputada Maria Olívia, que institui  pólo de desen-
volvimento do setor da indústria e comércio de fogos de
artifício e dá outras providências. Discussão em 2° turno

Reunião Ordinária (14 horas)
RQN 2.546/2001
RQN 2.559/2001

O presidente da Assembléia, deputado
Antônio Júlio (PMDB), recebeu ontem,
no Salão Nobre, a visita do deputado
federal José Militão (PTB/MG), que

er	acompanhado do presidente da
A	ação dos Funcionários Fiscais do
E	de Minas Gerais (Affemg), José
tv, ieiro da Silvo, e demais membros

da airetoria daquela entidade. Durante
a visita, os presentes discutiram o

projeto de lei que trata da anistia fiscal
(PL 1.279/2000, do governador do

Estado, que altera a Lei 6.763175, que
consolida a legislação tributário do Estado).

Também participaram do encontro os
deputados Rêmolo Aloise (PFL), Dilzon

Melo (PTB) e Bilac Pinto (PFL).

RQN 2.561/2001
RQN 2.613/2001

Do deputado António Carlos Andrado, pedindo infor-
mações ao secretário do Planejamento e Coordena-
ção Geral sobre o dispêndio registrado, até a presente
data, na rubrica de crédito suplementar ao Orçamen-
to Fiscal de 2001.

RQN 2.615/2001
Do deputado Edson Rezende, pedindo informações ao
presidente da Cemig sobre as medidas tomadas de
interesse da população cujas propriedades serão de-
sapropriadas para a construção da usina hidrelétrica
de Irapé, com as especificações que menciona.

RQN 2.641/2001
Da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
informações ao secretária da Segurança Pública sobre
as providências tomadas acerca das denúncias enca-
minhadas à Secretaria pela Loja Maçônica Unificada
e Plena n° 245, de Lagoa Santa, referentes à onda de
violência que ocorre naquela cidade.

PLC 34/2001
PL 1.279/2000
PL 1.162/2000

Do deputado Fábio Avelar, que dispõe sobre a po-
lítica de proteção à fauna e flora aquáticas e de
desenvolvimento da pesca e da aqüicultura no Es-
tada de Minas Gerais e dá outras providências.
Discussão em 1° turno

PL 22/99
Do deputado Adelmo Carneiro Leão, que institui o
Programa Balsa Familiar para a Educação. Discussão
em 2° turno

P11.1.039/2000
Da deputada Maria Olivia, que institui o pólo de desen-
volvimento do setor da indústria e comércio de fogos de
artifício e dá outras providências. Discussão em 2° turno

PL 1.305/2000
Do deputado Jorge Eduardo de Oliveira, que esta-
belece a proibição de implantação de aterro sanitá-
rio em áreas próximas de residências, cursos hídricos
e mananciais. Discussão em 2° turno

PL 1.401/2001
Do deputado Marco Régis, que dispõe sobre a agri-
cultura orgônico no Estado de Minas Gerais e dá
outras providências. Discussão em 2° turno

Deputado federal e Affemg discutem
projeto com presidente

Alair Vieira
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9 horas
Reunião Extraordinária (Plenário)

9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) - de-

bater a questão da guarda única para filhos de
pais separados. Convidados: desembargadora
Márcia Milanez; juiz da Vara do Infõncia e da Ju-
ventude de Belo Horizonte, Geraldo Claret de
Arantes; presidente da Associação Pais para Sem-
pre, Rodrigo Dias; presidente do Conselho Muni-
cipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
Maria Lúcia dos Santos; representante do Instituto
Brasileiro de Direito de Família, Sofia Rabelo; re-
presentante do Instituto de Mediação e Arbitra-
gem do Brasil, Mônica Viana. Discutir e votar pa-
recer de 2° turno sobre o PI. 1.613/2001, do go-
vernador, que dispõe sobre prevenção contra in-
cêndios e pânico no Estado de Minas Gerais

• Reunião conjunta das Comissões de Política
Agropecuária e Agroindustrial e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) - discu-
tir e votar parecer sobre o Projeto de Lei (PL) 1.279/
2000, do governador, que altera a Lei 6.763/75,
que consolida a legislação tributária do Estado

• Comissão Especial do Esporte (Plenarinho III) - ouvir
os presidentes das Federações Mineiras de Vôlei,
Carlos Antônio Rios; de Basquete, Eduardo de Almeida
Pinto; de Handebol, Paulo Sérgio de Oliveira; de Atle-
tismo, Hélvio Vieira Maio; de Tênis, Miguel Bechara;
e de Futsal, Marcos Antônio Madeira

10 horas
• Comissão de Defesa do Consumidor (Teatro) - au-

diência pública para debater o problema da falta
de água em alguns bairros de Belo Horizonte, como
Serra Verde, Jardim Europa e Nova York, e os erros
nas contas emitidas pela Copasa. Convidados: pro-
curador-geral de Justiça de Minas Gerais, Nedens
Ulisses Freire Vieira; presidente da Copasa, Mar-
celo Siqueira; secretário Municipal da Coordena-
ção de Gestão da Regional Venda Nova )Scomger),
Genedempsey Bicalho Cruz; superintendente do
lnmetro em Minas Gerais, Solono Filordi; diretor
do Instituto de Pesas e Medidas de Minas Gerais
(Ipem), Mário Ramos Vilela; diretor do Empresa
Dolphin Industrial Ltda., João Batista Fernandes;
presidente da Associação do Movimento dos Sem-
Agua, Valmir Louredo dos Santos; presidente da
Associação dos Moradores do Bairro Jardim Euro-
pa e da Associação de Comunicação e Integração
das Associações de Bairro da Região de Venda Nova
e Belo Horizonte )ACI BH/Venda Novo), Antônio
Marcos de Oliveira Barbosa; e a advogada do As-
sociação do Movimento dos Sem-Agua, Alessandra
Henrique de Gouvêa Viana

• Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
(Plenarinho 1)- discutir e votar parecer de turno úni-
co sobre o PI- 1.817/2001, do deputado Djalma
Diniz, que institui a Medalha do Mérito Evangélico

10h30
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamen-

tária (Plenarinho IV) - discutir e votar pareceres
sobre 24 proposições sujeitas à apreciação do Ple-
nário, como o PL 1.482/2001, do deputado Marco
Regis, que autorizo o Executivo a comprar ações
das Centrais Elétricas de Furnas; PL 1.026/2000,
da deputada Maria Olivia, que institui o Pólo de
Desenvolvimento do Setor da Indústria e Comércio
do Vestuário em Malharia e Retilíneo, Tricô e Cro-
chê; PI- 1.348/2001, do deputado Márcio Cunha,
que autoriza o Executivo a criar o Conselho Estadu-
al de Acupuntura e Terapias Orientais; PI. 1 .387/
2001, do deputado Pinduca Ferreiro, que autoriza
o Executivo a instituir o Programa de Escola de Tem-
po Integral no Estado; PL 1.434/2001, do deputa-
do José Milton, que institui a Político Estadual de
Prevenção Integral à Saúde da Pessoa Portadora de
Diabetes; P1 1.653/2001, do deputado Carlos Pi-
menta, que torna obrigatória a manutenção de pro-

fissional treinado em primeiros socorros nos eventos do
Estado; PL 1.688/2001, do deputado Luiz Menezes, que
dispõe sobre a criação da Ouvidoria de Saúde da Mulher
de Minas Gerais e do cargo de Ouvidor de Saúde da Mulher
de Minas Gerais; P1 1.689/2001, do deputado Dalmo Ri-
beiro Silva, que permite ao professor, ocupante de cargo
efetivo do Magistério, em exercício no órgão central da
Secretario de Estado da Educação ou nas Superintendên-
cias Regionais de Ensino, a permanência no Quadro de
Magistério com lotação em caráter excepcional, até com-
pletar o tempo necessário para sua aposentadoria (alte-
ra dispositivos do Lei 13.961/2001; PL 1.760/2001,
do governador, que dispõe sobre a recomposição das
tabelas de valores mensais dos cargos e das funções de
chefiado Quadro Especial de Pessoal da Fundação Hospita-
lar do Estado de Minas Gerais (Fhemig); PI- 1.761/2001, do
governador, que institui gratificação-saúde poro os servido-
res das classes de cargos, que menciona, do Quadro Especi-
al de Pessoal da Secretario de Estado da Saúde

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30
• Comissão de Administração Pública )Plenarinho II) - discu-

tir e votar pareceres de 2° turno sobre o PL 819/2000, das
deputadas Maria Tereza Lara e Elaine Matozinhos, que dis-
põe sobre o Conselho de Participação e Integração da Co-
munidade Negra e define políticas; P1 1.550/2001, do
deputado João Leite, que dispõe sobre a prioridade nos
procedimentos a serem adotados pelo Ministério Público
Estadual e por outros órgãos a respeito das conclusões das
comissões parlamentares de inquérito; e pareceres de 1°
turno sobre o P1 1.422/2001, do governador, que dispõe
sobre a criação do Instituto de Desenvolvimento do Norte e
Nordeste de Minas Gerais (Idene); PI- 1.775/2001, do CPI
das Licitações, que determina a divulgação de informações
sobre licitações e contratos administrativos por meio da
Internet (altera a Lei 9.444/87); P1 1.843/2001, do depu-
tado Adelino de Carvalho, que dispõe sobre a garantia de
direitos aos jurados na organização judiciária do Estado

• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Açõo Social
(Auditório) - discutir e votar parecer de 1° turno sobre oPL
1.478/2001, do deputado Ambrósio Pinto, que cria o In-
dice Mineiro de Responsabilidade Social

• Comissão de Política Agropecuário e Agroindustrial
(Plenarinho IV) - discutir e votar proposições que dispen-
sam o apreciação do Plenário

• Comissão do Transporte, Comunicação e Obras Públicos
(Plenarinho III) - discutir e votar proposições que dispen-
sam o apreciação do Plenário

• Comissão de Redação )Plenarinho 1)- discutir e votar pare-
ceres sobre proposições em fase de redação final

15 horas
• Comissão de Defesa do Consumidor )Auditório) - audiên-

cia pública para debater o reajuste nos preços do plano de
saúde dos servidores da Assembléia. Convidados: presi-
dente do Conselho Regional de Medicina, Francisco Reis;
presidente da Associação dos Servidores Aposentados da
Assembléia (Aplemg), Alberto Queiroz Barbosa; diretor
comercial do Unimed/BH, Cláudio Roberto Alves; diretor-
geral da Alemg, João Franco; secretário Executivo do
Procon Estadual, Paulo Calmon Nogueira da Gama; re-
presentante dos servidores do Alemg junto ao Conselho
de Administração de Pessoal (CAP), Dalmir de Jesus; re-
presentante dos servidores de recrutamento amplo da
Alemg junto ao CAP, Adair Ribeiro Vidal; e o coordenador-
geral do Sindalemg, Guaraci Marques Bragança

• Comissão Especial da PEC 65/2001 (Plenorinho II) -emitir
parecer de 1° turno sobre a proposta, do deputado Sargen-
to Rodrigues e outros, que retira das matérias de iniciativa
privativa do Mesa da Assembléia o Regimento Interno (Su-
prime a alínea "A" do inciso 1 do artigo 66 da Constituição)

15h30
• Comissão Especial da PEC 53/2001 (Plenarinho 1) - emitir

parecer de 1° turno sobre a proposta, do deputado Durval Ange-
lo e outros, que estende ao servidor militar benefícios trabalhis-
tas já assegurados aos servidores civis - remuneração noturna
superior à diurna, horas extras, compensação de jornada

LE

7h30 - Repórter Assem-
bléia (reprise)
8h - Horário reservado à
Câmara Municipal de Belo
Horizonte
9h10 - Plenário (ao vivo)
- Reunião Extraordinária
12h30 - Repórter
Assembléia (reprise)
13h15 - Assembléia
Debate (reprise) -A
política florestal do Estado
14h20- Plenário (ao
vivo) - Reunião Ordinária
18h - Assembléia
Entrevisto (inédito) -
Paulo Maciel, secretário
municipal de Meio Ambien-
te, fala sobre o programa de
recuperação da Serra do
Curral
18h30 - Horário reservado
à Cãmara Municipal BH
19h30- Repórter
Assembléia (ao vivo) -0
que acontece na Assembléia
e a repercussão dos
principais fatos políticos do
Estado
20h10 - Comissão de
Educação (inédito) -
Discute projeto que proíbe o
uso do Mineirão para
eventos culturais
21 h - Assembléia Debate
(inédito) -Os destaques
da mídia
22h - Repórter Assem-
bléia (reprise)
22h30 - Agência Procon
(inédito) - Em destaque o
décimo terceiro salário
23h - Plenário (reprise)
1h20 - Repórter Assem-
bléia (reprise)
2h - Encerramento

-Essa grade está sujeita
a alterações


