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Deputados aprovam 14 projetos, mantêm
veto e limpam a pauta do Plenário

Alair Vieira

Na reunião extraordinária
de Plenário na manhã de on-
tem, oito projetos foram apro-
vados, um veto foi mantido
e dois projetos receberam
emendas e retornaram às
Comissões: o PL 1.439/2001,
do governador, que trata do
Código de Ética dos Milita-
res; e o PL 1.756/2001, do de-
putado Amilcar Martins
(PSDB), que propõe altera-

Audiência pública
em Taiobeiras

Dezenas de pessoas
acompanharam, em

Taiobeiras, a reunião da
Comissão Especial da

Prostituição Infantil, que
realizou audiência pública
naquele município paro

apurar denúncias de
envolvimento de

autoridades na exploração e
abuso de menores.
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ções na Lei "Robin Hood".
Na reunião ordinária, à tar-
de, foram aprovados outros
seis projetos. Seis dos proje-
tos aprovados estavam em 2'
turno, entre eles o PI- 1.162/
2000, do deputado Fábio
Avelar (PTB), que dispõe so-
bre a política de proteção à
fauna e flora aquáticas e de
desenvolvimento da pesca; o
PI- 1.497/2001, do deputado
Márcio Kangussu (PPS), que
proíbe corte de luz, água e
telefone em determinados
dias; e o PI- 1.575/2001, do
deputado João Batista de Oli-
veira (PDT), que inclui o café
na merenda escolar.

Apenas dois projetos tive-
ram a discussão adiada: o PI-
1.710/2001, da Comissão Es-
pecial das Taxas, e o PL 162/
99, do deputado Ronaldo
Canabrava (eleito prefeito de
Sete Lagoas), que dispõe so-
bre o parcelamento de débi-
tos com o IPVA. Deputados
da oposição reivindicaram

que o substitutivo n' 1,
apresentado ao PL 1.710/
2001, fosse retirado desse
projeto, urna vez que esta-
ria descaracterizando a pro-
posta original, apresentada
pela Comissão Especial. O
líder do PSDB, deputado
Antônio Carlos Andrada, e o
líder do PSB, Miguel Martini -
que foi relator da Comissão -
disseram que a oposição não
quer arcar com o ônus da pro-
posta, caso seja aprovada, e ne-
gociaram a apresentação do
substitutivo a um projeto do
governador ou da sua banca-
da de apoio. A reunião extra-
ordinária ficou interrompida
para que fosse feito o acordo
e, ao serem retomados os tra-
balhos, foram aprovados reque-
rimentos dos deputados Sebas-
tião Costa (PFL) e Rêmolo
Aloise (PFL), solicitando o adi-
amento da discussão. Os dois
projetos - 1.710/2001 e 162/
99 - estão na pauta de hoje
do Plenário. (Páginas 11 a 15)

Marcelo Metzker



Projeto inst
modalidade

:itui pregão como
de licitação Administração Pública

A Comissão de .\dmjnts-
tração Pública emitiu parecer
favorável, na reunião de on-
tem, ao Projeto de Lei (PL)
1,501/2001, do deputado
Mauro Lobo (PSB), que ins-
titui, no âmbito do Estado,
nos termos do artigo 37,
inciso XXI, da Constituição
Federal, modalidade de lici-
tação denominada pregão,
para aquisição de bens e ser-
viços comuns. O projeto tra-
mita em 2" turno.

Segundo o autor, o pre-
gão permite mais transpa-

rência no processo de aqui-
sição de bens comuns, mai-
or controle social, desbu-
rocratizaçaO e grande redu-
ção de custos para a admi-
nistração pública. O projeto
introduz modalidade de lici-
tação que já existe no âmbito
da União e de outros estados,
como São Paulo, Mato Gros-
so, Amazonas e Goiás. O
relator, deputado Sebastião
Navarro Vieira (PFL), opinou
pela aprovação do projeto,
em 2" turno, na forma do ven-
cido do 1' turno.

Deputocio Mouro Loba (PSB1 , autor cio
PL 1.501/2001

Presenças

Participaram da reunião os deputados Hely
Tarqüinio (PSDB), Cristiano Canêdo (PTB),
Sebastião Navarro Vieira (PFL), Carlos Pimenta
(PDT) e Arlen Santiago (PTB).
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COMISSõES Subsecretária de Educação nega
Educação Cultura, fechamento de cursos noturnos

Alair Vieira

"\do está havendo fecha-
mento de nenhum curso no-
turno". A afirmação é da sub-
secretária estadual de Educa-
ção, Maria Stela Nascimento,
que compareceu ontem à reu-
nião da Comissão de Educa-
ção, Cultura, Ciência e
Tecnologia, para prestar es-
clarecimentos sobre o fecha-
mento de cursos em escolas
da rede pública estadual. Se-
gundo ela, existem, em Mi-
nas Gerais, 120 Centros Es-
taduais de Ação Continuada
(Cesecs) para a educação de
jovens adultos, além das
telessalas. Maria Stela infor-
mou que a criação de novas Gratificação para servidores
Comunidade cobra participação
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O presidente da Federa-
ção das Associações de Pais e
Alunos das Escolas Públicas
de Minas Gerais (Fapaemg),
Mário de Assis, disse que a
Secretaria de Estado da Edu-
cação (SEE) faz os projetos,
por meio de sua equipe téc-
nica, sem ouvir a comunida-
de envolvida. Para Assis, a
educação no Estado está sen-
do sucateada. "Falta partici-
pação no contexto educacio-
nal", concluiu. Para o diretor
do Centro Interescolar de
Línguas de Uberaba (Ciel),
Sebastião Silva, há defasagem
na qualidade da educação.
"Existe um distanciamento da
Secretaria em relação ao pla-
nejamento de suas ações.
Queremos participar para
obter um maior desenvolvi-
mento", comentou. O diretor
disse também que a abertura
de novas vagas no turno da
noite deve ser condicionada
à demanda da comunidade
em relação a esses cursos.

Maria Stela disse que as
definições da Secretaria são

Outra proposição analisa-
da pela Comissão foi o P1..
1.761/2001, do governador
do Estado, que institui grati-
ficação-saúde para os servi-
dores das classes de cargos
que menciona, do quadro es-
pecial do pessoal da Secreta-
ria da Saúde. O projeto tra-
mita em 1" turno. O relator,
deputado Cristiano Canêdo
(PTB), opinou pela aprovação
da emenda 11" 5, apresenta-
da em Plenário, na forma da
subemenda n" 1, e apresen-
tou a emenda n" 6 e a
subemenda n" 1 à emenda n"
1, o que foi apro\'ado pela
Comissão. O deputado Se-
bastião Navarro Vieira (PFL)
absteve-se da votação.
Emendas - A emenda n" 5
objetiva instituir a Gratifica-
ção de Incentivo à Eficácia
dos Serviços (Giefs), para o
servidor do Quadro Especidl
de Pessoal da Universidade
Estadual de Montes Claros
(Unimontes), cujo pagarnefl-
to se dará com recursos pró-
prios provenientes das recei-
tas de prestação de serviços
na área de saúde. A Giefs já é

inserida no âmbito da He-
mominas, Fhemig e Funed,
para os seus servidores. Por
meio da subemenda n" 1 à
emenda n" 5, fica instituída
a Giefs no âmbito da Uni-
montes, para os servidores
do hospital universitário
que integra a estrutura des-
sa autarquia.

Com a emenda n" 6 ficam
criadas, na estrutura da Secre-
taria de Estado da Saúde,
duas Diretorias Regionais de
Saúde, uma com sede na ci-
dade de Januária e outra com
sede em Pará de Minas. No
Quadro Especial de Pessoal
da Secretaria de Estado da
Saúde pretende-se criar 58
cargos de recrutamento am-
plo e oito de recrutamento li-
mitado. Por intermédio da

Rodrigo Das
a'

Deputados Ar/ao Santiago (PTB), Cr/stiano Canédo (PTB). Hely
Tarqüínio (PSDB) e Carlos Pimenta (PDT), na reunião de ontem

subemenda n"l à emenda n"
1, fica incorporada verba de
representação ao vencimento
do cargo de chefe de gabine-
te de secretário de Estado.

vagas está condicionada ao
aproveitamento de espaços
físicos ociosos existentes nas
escolas, bem como à disponi-
bilidade de professores.

O deputado Paulo Piau
(PFL) disse que a Comissão
visitou dez macrorregiOes
do Estado e que, na prática,
o Estado está falhando.
"Não se oferecem oportuni-
dades para os alunos que
trabalham durante o dia e
que se encontram fora da
faixa etária normal", co-
mentou. O deputado ainda
questionou a qualidade do
ensino dos Cesecs. "E preci-
so parar de fazer da educa-

a
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Maria Sfela Nascimento,
subsecretária estadual de Educação

ção uma plataforma política
e fazê-la um fator de desen-
volvimento', declarou.

tomadas em conjunto, escu- dem ir à escola todos os dias.
tando os colegiados e as re- "Lá, eles contam com um
gionais, além das entidades atendimento quase que mdi-
representativas de professo- vidualizado, e eles voltam ao
res. "E necessária a formação Cesec sempre que precisam
de um tripé para o bom fun- de esclarecimentos. Esses alu-
cionament() da educação, com nos têm duas opções de ava-
a participação da família, das liação: urna, pelo processo, e
escolas e da comunidade", outra, no exame de massa,
disse. A subsecretária infor- que acontece duas vezes ao
mou que os Cesecs atendem ano, em julho e em dezem-
aqueles alunos que não po- bro", explicou.
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Compareceram õ reunião os deputados Paulo Piau
(PFL), presidente da Comissão, Dalmo Ribeiro Silva
(PPB) e José Henrique (PMDB).

As pautas e os resultados das
reuniões das Comissões da

Assembléia Legislativa estão na
Internet. Consulte www.cilmg.gov.br

Iki



denúncias contra autoridades locais
Marcelo Metzker

Em prnneiro p/ano, a servidora Marcia Viana Bahia, que apontou
desentendimento entre secretarias e TCE

e
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Deputados vão a Taiobeiras apurar	Contagem de tempo gera problemas

e

Com o objetivo de levan-
tar dados sobre o suposto
envolvimento de autoridades
municipais de Taioheiras Com
a exploração e abuso de me-
nores, a Comissão Especial da
Prostituição Infantil reuniu-
se, na manhã de ontem, na-
quele município. As denúnci-
as vieram da população e de
alguns dos vereadores da ci-
dade, que acusam também o
delegado de omissão no caso.

O promotor de Justiça de
Rio Pardo, Paulo César Lima,
lembrou que um grande pro-
blema enfrentado pelas polí-
cias é o fato de seu orçamento
depender do dinheiro da pre-
feitura. "Isso acaba amarran-
do o trabalho da polícia", afir-
mou. Segundo a deputada
Elhe Brandão (PSDB), vice-
presidente da Comissão, mui-
tas pessoas na cidade possu-
em informações importantes,
mas têm medo de revelar. "E
preciso utilizarmos a lei de
proteção às testemunhas para
garantirmos segurança à co-
munidade", disse. Pessoas

As Comissões do Traba-
lho, Previdência e Ação So-
cial, de Administração Públi-
ca e de Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia realiza-
ram audiência pública con-
junta, ontem, para dar con-
tinuidade à discussão, com
servidores públicos aposen-
tados ou em afastamento
preliminar, sobre revoga-
ções de aposentadorias con-
cedidas, devido à morosida-
de da administração públi-
ca. A reunião anterior ocor-
reu em 16 de outubro.

presentes ao local da reu-
nião afirmaram que exis-
te uma política de 'co-
ronelismo' na cidade, e
por isso a população tem
medo de prestar depoi-
mento. Alguns dos ve-
readores ligados ao pre-
feito garantiram que as
denúncias não passam
de perseguição política
da oposição.

Para o deputado Ro-
gério Correia (P1), pre-
sidente da Comissão, as
denúncias devem ser
bem apuradas antes de
qualquer decisão. "Se ,^, í,
possível, colocaremos
todos os envolvidos na ca-
deia", afirmou. A promotora
de Justiça da cidade, Daniela
Cristina Pedrosa Bittencourt
Martinez, ressaltou que é im-
portante que a comunidade
denuncie, pois só assim o Mi-
nistério Público poderá tomar
as providências necessárias.
Algumas testemunhas foram
ouvidas pela Comissão, a por-
tas fechadas, após o encerra-

Os processos de aposen-
tadoria que foram anulados
pela Secretaria de Estado de
Recursos Humanos e Admi-
nistração (Serha), bem como
os de afastamento prelimi-
nar que foram devolvidos,
e a diferença na contagem de
tempo para aposentadoria
de professores e diretores
de escolas, foram questiona-
dos pela servidora Márcia
Viana Bahia. Ela está em
afastamento preliminar, es-
perando a aposentadoria
desde abril de 1995. Para

A promotora Danie/a Cristina
Pedrosa Bittencourt Mortinez depôs à
Comissão e pediu à comunidade que

não tenho medo de denunciar
culpados

mento da audiência. Durante
a reunião, ficou decidido que
a Comissão dará continuida-
de ao caso, porém as próximas
reuniões serão realizadas na
Assembléia Legislativa.

Márcia Viana, os servidores
estão sendo prejudicados
injustamente devido ao de-
sentendimento entre a
Serha, a Secretaria de Esta-
do da Educação e o Tribu-
nal de Contas do Estado.
"Aposentadorias são conce-
didas de acordo com uma le-
gislação e depois o que foi
determinado muda?", inda-
gou a servidora. A demora
na tramitação dos processos
de aposentadoria, segundo
Márcia Viana, está causando
desgaste nos servidores.

O diretor do Centro de
Línguas da Escola Estadual
de Uberaba e representante
dos diretores, Sebastião José
de Oliveira, falou da situação
dos servidores que assumi-
ram cargos de direção de es-
cola e que não têm o tempo
de serviço contado como o de
professor. Para Sebastião José
de Oliveira, os diretores de
escolas pertencem à categoria
do magistério e, portanto, não
se explica excluir da contagem
de tempo para aposentadoria
desses servidores o período
em que estiveram em sala de
aula. "Se antes de entrar no
jogo, soubéssemos clara e
precisamente das regras, não
estaríamos aqui", afirmou. A
Assembléia Legislativa, se-
gundo o diretor, é o único re-
fúgio que esses servidores
têm no momento.

"A Resolução 2.572/95 não
teve sucesso, não foi entendi-
da", disse a superintendente
da Central de Pessoal da Se-
cretaria de Estado de Recur-
sos Humanos e Administra-
ção, Gera Ida Almeida Afonso.
Essa Resolução foi revogada
pela Resolução 22/2001 e tra-
ta da possibilidade de conta-
gem proporcional de tempo de
trabalho no magistério, para
fins de aposentadoria e con-
cessão de qüinqüênio.

Segundo Geralda Almei-
da, enquanto a questão da
contagem de tempo não for
resolvida, o qüinqüênio não
poderá ser pago, urna vez que
é baseado em tempo de servi-
ço. O entendimento entre as
secretarias e o Tribunal de
Contas precisa ser estabeleci-
do o mais rápido possível, se-
gundo a advogada da Associ-
ação de Professores Públicos
de Minas Gerais, Jucy Amara!,

A diretora da Superinten-
dência de Pessoal da Secreta-
ria de Estado da Educação,
Maria de Lourdes, afirmou
que a Secretaria está de acor-
do com os professores quan-
to à obediência à lei vigente
na época das requisições de

para quem o erro cometido
pelo Estado tem que ser assu-
mido sem que para isso o ser-
vidor público seja prejudicado.

Os deputados Paulo Piau
(PFL,), Dalmo Ribeiro Silva
(PPB) e Doutor Viana (PMDB)
defenderam os professores e
decidiram marcar audiência
pública com o Tribunal de
Contas do Estado, já que este
não compareceu à audiência,
para esclarecimento dos fatos.

A Comissão de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia
vai entrar, segundo Paulo
Piau, com representação públi-
ca junto ao Ministério Públi-
co, também na tentativa de
resolução do caso dos servi-
dores públicos que cumpriram
as normas e que agora estão
tendo seus direitos negados.

O deputado Doutor Via-
na, que pediu a reunião, lem-
brou que ele mesmo apresen-
tou duas propostas de emen-

Comissão Especial da
Prostituição Infantil
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Participaram da
reunião em
Tajobeiras os
deputados Rogério
Correia (PT),
presidente da
Comissão, e Elbe
Brandão (PSDB),
vice; os vereadores
José Alves de
Oliveira, Otávio de
castro Oliveira,
Mozart Alves de
Oliveira, Silvano
Ferreiro, Almaquio
Arifa Silva; a
promotora de
Justiça Daniela
Cristina Pedrosa
Bittencourt
Martinez; o
promotor de Justiça
de Rio Pardo, Paulo
César Lima; e a
coordenadora da
Pastoral da
Criança, Marlene
Ramos de Almeida.

Reunião conjunta	Comissões discutem aposentadoria de
professores da rede estadual

Reunião conjunta
icontinuaçãol

aposentarias e afastamentos.
Ela disse, também, que a nor-
ma que rege o apostilamento
para os diretores, modifica-
da em 1999, pode ser revista
pela Secretaria a partir do
momento em que prejudique
os servidores.
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da à Constituição: a PEC 59/
2001, que fixa o prazo de 180
dias para o TCE apreciar a
legalidade dos atos de apo-
sentadoria, reforma a pensão;
e a PEC 64/2001, que define
o prazo para a apreciação do
requerimento de aposenta-
doria e garante a contagem
de tempo relativo ao perío-
do de afastamento na hipó-
tese de indeferimento.
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Participaram da reunião os deputados Dalmo
Ribeiro Silva (PPB), presidente da Comissão de
Trabalho, Previdência e Ação Social; Paulo Piou (PFL),
presidente da Comissão de Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia; e Doutor Viana (PMDB), além
das representantes da Serha, Geraldo Almeida
Afonso e Débora Rêgo; da representante da
Secretaria de Estado da Educação, Maria de Lourdes;
da advogada da Associação dos Professores
Públicos de Minas Gerais, Jucy Amoral; da servidora
Márcia Viana Bahia; e do representante dos
diretores de escolas, Sebastião José de Oliveira.

Resolução não foi entendida



Direitos Humanos

Alair Vieira

Tenente
Eduardo Mendes de Souza

Major Domingos Sócio e Francisco Eustóquio Robello,
presidente do Sindicato dos Delegados de MG
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sobre organização das
é tema de audiência pública

Alair Vieira

o

Denúncias contra policiais

In

Projeto
polícias

Representantes das Políci-
as Civil e Militar e do Poder
Público reuniram-se com a
Comissão de Direitos Huma-
nos, ontem, para discutir o
Projeto de Lei Complementar
(PLC) 44/2001, do governa-
dor do Estado, que dispõe so-
bre a organização básica da
Polícia Militar de Minas Ge-
rais. Alguns pontos da pro-
posição deram margem a dis-
cussões das categorias envol-
vidas na questão. O presiden-
te do Sindicato dos Delega-
dos de Minas Gerais, Francis-
co Eustáquio Rabeilo, disse
que o projeto fere a Consti-
tuição da República ao excluir
dos policiais civis a atribuição
de apurar os crimes de me-
nor potencial ofensivo. "A
Carta Magna nacional nos
delega o poder de participar
de problemas dessa nature-
za, e não podemos contrari-
ar dispositivos constitucio-
nais. Creio que não se pode
tirar essa incumbência da
Polícia Civil", declarou
Rahello. O presidente do sin-
dicato afirmou que o Esta-
do não tem a competência
de legislar sobre as funções
das polícias. "Qualquer maté-
ria que envolva esse assunto
deve ser tratada no âmbito
federal", afirmou.
Polêmica - O tenente-coronel
PM Eduardo Mendes de Sou-
za disse que o "Termo de Cir-
cunstanciado de Ocorrência"
é a fonte geradora da polé-
mica. Segundo Souza, a
Constituição de 1988 deter-
minou que fosse criado o
Juizado Especial Criminal,
que agiliza a solução dos cri-
mes que possuem previsão
de pena de até um ano.
Nesse caso, o próprio poli-
cial que apura o fato enca-
minharia o boletim de ocor-
rência ao juizado, sem ter a
obrigatoriedade de passar
pelo crivo do delegado.
"Esse processo dá um dina-
mismo muito grande aos ca-
sos menores e tira uma boa

parte da burocracia existen-
te. Creio que o juizado ajuda
a coibir os crimes mais gra-
\'es", declarou. O tenente-co-
ronel disse, ainda, que a re-
dação do projeto deve ser
detalhada para não haver

Outro ponto conflitante
do projeto refere-se à in-
tegração das informações en-
tre as polícias. O tenente-co-
ronel Eduardo Mendes é a
favor do intercâmbio dos da-
dos e informações, para que
o trabalho dos policiais que
investigam os crimes seja fa-
cilitado e mais eficiente.
"Creio que é fundamental a
troca dos dados entre as po-
lícias, pois operacionalmen-
te o trabalho de combate ao
crime fica mais eficaz", de-
clarou. Segundo ele, a Polí-
cia Civil é contrária ao in-
tercâmbio, pois interpretou
de maneira equivocada a
questão. "Devemos ter as
polícias interligadas no pro-
cesso de resguardar a soci-
edade. A nossa função é jus-
tamente essa, e, com urna
ação integrada, os crimes
serão apurados com mais
facilidade", afirmou.
Harmonia - O coronel PM
Valdelino Leite da Cunha de-

dúvidas e interpretações
pessoais acerca do conteúdo
das propostas. "E preciso
que não haja dúbias inter-
pretações, pois isso geraria
muita contusão e erros",
avaliou Eduardo Mendes.

fendeu urna convivência har-
moniosa entre as polícias do
Estado. "Temos a obrigação
de zelar pela comunidade,
pois o nosso trabalho é feito
em função dela", disse Cu-
nha. O deputado Sargento
Rodrigues (PDT) concordou
com a opinião do coronel.
"Creio que as polícias podem
trabalhar de forma integrada.
E um dever dos policiais de-
fender a sociedade a qual-
quer preço e sem vaidades",
declarou. Também compu-
seram a mesa o represen-
tante do secretário de Es-
tado da Segurança Pública,
Jesus Trindade Barreto
Júnior; o representante do
comandante-geral do Cor-
po de Bombeiros Militar de
Minas Gerais, Honorato
Ameõo; o juiz corregedor
Evandro Lopes da Costa
Teixeira; o presidente da
Associação dos Delegados,
Orlando Antunes; e o major
Domingos Sávio.

A Comissão de Direitos
Humanos recebeu, ainda,
duas denúncias. Jorge Ia-
ciano Oliveira disse que a sua
casa foi invadida por polici-
ais na semana passada, sem
um mandado judicial, quan-
do acabava de reformar par-
te de um cómodo. "Disseram
que a construção era irregu-
lar e me arrancaram da mi-
nha própria residência. Me
trataram igual a um vagabun-

Pareceres
A Comissão aprovou,

ainda, parecer de 2' turno,
do deputado Marcelo Gon-
çalves (PDT), favorável ao
Projeto de Lei (PL) 1.155/
2001, de autoria do deputa-
do Jorge Eduardo de Olivei-
ra (PMDB), que proíbe o uso
de linhas cortantes em áre-
as públicas e comuns. Tam-
bém foi aprovado o parecer
de 1 turno, do deputado
Luiz Tadeu Leite (PMDB),
sobre as emendas números
1 a 3 apresentadas em PIe-

A Comissão aprovou ain-
da vários requerimentos. O
primeiro, do deputado Ed-
son Rezende (P1), pede au-
diência pública em conjunto
com a Comissão de Meio
Ambiente para debater a
abertura das propostas da
concorrência 02/01, que visa
o arrendamento das áreas,
infra-estrutura e instalações
que integram o parque das
águas de Marimbeiro, Cam-
huquira e Lambari. O mes-
mo deputado, em conjunto
com Luiz Tadeu Leite
(PMDB), pede que seja ofi-
ciado ao secretário de Esta-
do de Segurança Pública, ao
secretário de Estado de

do e isso não pode aconte-
cer", declarou Oliveira. Ou-
tra denúncia foi feita por
Vanessa Pinheiro Diniz, afir-
mando que seu irmão, Júlio
César Pinheiro Diniz, de-
tento da Penitenciária "José
Abranches Gonçalves",
está sendo injustiçado na
prisão. "Houve uma fuga
no presídio e o Júlio esta-
va no meio, porém, ele se
entregou menos de 24 ho-

aprovados
nario ao PI- 1.429/2001, do
deputado Bené Guedes
(PDT), que institui o sistema
de comunicação e cadastro de
pessoas desaparecidas. A
emenda n" 1 tem como inten-
ção fazer respeitar as compe-
tências do Conselho de
Informática do Estado de
Minas Gerais (Ciemg), órgão
vinculado à Secretaria de Es-
tado de Recursos Humanos e
Administração, no que tange
às atividades de informática
exigidas para o funciona men-

Transporte e Obras Públicas
e ao diretor-geral do Depar-
tamento de Obras Públicas,
um manifesto de preocupa-
ção com a situação em que
se encontra a cadeia pública
de Montes Claros. Os depu-
tados Luiz Tadeu Leite Ed-
son Rezende e a deputada
Elhe Brandão (PSDB), soli-
citam o encaminhamento de
cópias do relatório da visita
da Comissão à cadeia públi-
ca de Montes Claros, a di-
versas autoridades.
Presenças - Estiveram presen-
tes à reunião os deputados
Edson Rezende (P1), presi-
dente da Comissão; Durval
Angelo (P1), vice-presidente;

ras depois. Meu irmão ficou
30 dias em uma cela total-
mente escura", disse Diniz.
O deputado Durval Ange-
lo (P1), por meio de dois
requerimentos, solicitou ao
procurador-geral de Justi-
ça e ao secretário de Esta-
do da justiça a apuração do
fato ocorrido, assim corno os
espancamentos contra os
presos da Penitenciária "José
Abranches Gonçalves".

to do Sistema de Cadastro de
Pessoas Desaparecidas. A
emenda n 2 suprime o arti-
go 6' do projeto, que prevê
a impressão de fotos com
mensagens sobre as pessoas
desaparecidas nos contra-
cheques dos servidores pú -
blicos estaduais. A emenda
n' 3 suprime o artigo 7', que
exige autorização expressa
dos pais ou responsáveis
para a divulgação de dados
de crianças ou adolescentes
desaparecidos.

DeíDJ7CRi..
presidente da Comissão de Direitos

Humanos

Luiz Tadeu Leite (PMDB);
Marcelo Gonçalves (PDT);
Doutor Viana (PMDB) e Sar-
gento Rodrigues (PDT).

Integração do sistema de informações

Requerimentos aprovados

Direitos Humanos
(continuação)
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Fiscalização
Financeira e
Orçamentária

Implementação do Siafi-Assembléia
recebe parecer favorável

Alair Vieira

Requerimentos aprovados

A criação e a implemen-
tação do Sistema Integrado
de Administração Financeira
da Assembléia Legis-lativa
do Estado de Minas Gerais
(Siafi-Assembléia), proposta
no Projeto de Resolução (PRE)
1.803/2001, de autoria da
Mesa da Assembléia, recebeu
ontem parecer favorável, de
Y turno, da Comissão de Fis-
calização Financeira e Orça-
mentária. O relator, deputa-
do Dilzon Meio (PTB), opinou
pela aprovação do projeto e
pela rejeição da emenda n 1,
que propõe facultar ao Minis-
tério Público o acesso ao Siafi-
Assembléia, mediante senha
personalizada.

Para o relator, o parecer
elaborado pela Mesa, opinan-
do pela rejeição da emenda n'
1, é adequado, tendo em vis-
ta que não compete ao Poder

A Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira aprovou tam-
bém o parecer, de 1" turno,
do deputado Ivair Nogueira
(PMDB), favorável ao PI-
1.746/2001, de autoria do
deputado João Pinto Ribeiro
(PTB), que obriga as empre-
sas produtoras, distribuido-
ras e que comercializam
disquetes a recolhê-los quan-
do inutilizados, dando-lhes
destinação sem causar polui-

A pedido do deputado
Ivair Nogueira (PMDB), foi
retirado de pauta o PI- 1.512/
2001, de autoria do deputa-
do Chico Rafael (PMDB), que
dispõe sobre o Programa de
Fomento ao Desenvolvimen-
to das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte

ção ambiental. O parecer do
relator foi pela aprovação do
projeto na forma do subs-
titutivo n" 1, apresentado
pela Comissão de Constitui-
ção e Justiça.

Universidades - Recebeu
ainda parecer favorável, apro-
vado pela Comissão, o PI-
1.874/2001, que tramita em 1"
turno. De autoria do deputado
Antônio Júlio (PMDB), o proje-
to permite a celebração de con-

do Estado (Micro Gerais).
Também foi retirado, a pedi-
do do deputado Luiz Fer-
nando Faria (PPB), o PRE
1.825/2001, de autoria da Ban-
cada do PFL, que susta os efei-
tos do Decreto 41.984/2001,
que altera o Regulamento do
ICMS em desacordo com os

k

e

vemos entre as universidades
do sistema estadual e os muni-
cípios mineiros para a implan- •
tação dos cursos de Pedagogia
e Normal Superior. O relator,
deputado Mauro Lobo (PSB),
opinou pela aprovação com as
emendas 1 a 3 da Comissão de
Constituição e Justiça e a
emenda 4 que apresentou, in-
cluindo, na autorização, as fun-
dações de ensino superior li-
",] das ao sistema estadual.

princípios da razoabilidade, da
capacidade econômica do con-
tribuinte e o da anterioridade
fiscal. O decreto determinou
alíquotas de pagamento de
ICMS em produtos que, até a
data de sua publicação, não •
recolhiam tal imposto, porque
possuíam alíquota zero.

Durante a reunião de on-
tem da Comissão de Fiscali-
zação Financeira, foram apro-
vados ainda três requerimen-
tos: do deputado Geraldo
Rezende (PMDB), anexado ao
requerimento já aprovado
pela Comissão na reunião pas-
sada, de autoria do deputa-
do Ivair Nogueira (PMDB),
solicitando que sejam convi-
dados o presidente do Tribu-
nal de Contas do Estado e os
prefeitos das cidades-pólo de

A Comissão Especial do
Veto Parcial à Proposição de
Lei 14.967, que consolida a
legislação tributária do Esta-
do e contém a proposta de
anistia fiscal, aprovou, ontem,
parecer de turno único sobre
a matéria. O relator, deputa-
do Bilac Pinto (PFL), opinou
pela manutenção do veto in-
cidente sobre alguns disposi-
tivos e pela rejeição do veto a
outros itens da proposição.
Manutenção - O parecer con-
cluiu pela manutenção do veto
aos seguintes dispositivos:

Artigo 22, parágrafos 10,
11 e 11-A da Lei 6.763/75, in-
troduzidos pelo artigo 1" da
Proposição de Lei 14.967. Se-
gundo o governador, esses
dispositivos ferem o princípio
da isonornia, uma vez que
prevêem a aplicação da nor-
ma a apenas determinada es-
pécie de mercadoria - a dos
veículos automotores. Além
disso, a proposta inviabi-
lizaria a sistemática de tri-
butação denominada substi-
tuição tributária, o que con-
traria o interesse público;

• Artigo 213 e parágra-
tos 1" e 2", e artigo 215, incisos
1 a VI, introduzidos pelo ar-

Minas para debater as emen-
das de Plenário ao PI- 1.756/
2001; e dois do deputado
Miguei Martini (PSB) solici-
ta nd o informações á Caixa

tigo Y. O artigo 213 foi veta-
do devido à contradição de
admitir que sobre o valor de-
positado seja aplicada corre-
ção pela TJLP, cumulativamen-
te com juros sobre o depósi-
to administrativo, com base
nos mesmos critérios ado-
tados para cobrança de dé-
bitos fiscais. Quanto ao arti-
go 215, o governador alega
que a matéria regulada pelo
dispositivo se refere ao de-
pósito administrativo, quan-
do, na verdade, regula o
depósito judicial;

• Artigo 9" e parágrafo
único. Dispositivo estabelece
desconto do ICMS no ato do
pagamento do tributo, contra-
riando norma constitucional;

• Artigo 16. Dispositivo
contraria norma prevista em
lei de hierarquia superior,
além de contrariar o interes-
se público;

• Artigo 17. Ao determi-
nar o arquivamento defini-
tivo das execuções fiscais
paralisadas por mais de cin-
co anos, contraria Lei Fede-
ral ii' 6.830/80, que atribui
ao juiz da causa a faculda-
de de suspender o curso da
ex ecu çã o;

Fiscalização
Econômica Federal sobre os	 Financeira e
depósitos judiciais, a partir
da privatização do Bernge, e
sobre remuneração de depó-

	Orçamentária
(continuação)

sitos bancários.

Comissão
Especial de Veto

Vieira

O reiotor, Bi/oc Pinto (PFL) lê seu parecer, observado pelos deputados
Dilzon Meio (PTB) e ivoir Nogueira (PMDB)

• Artigo 18. O artigo
veda a execução fiscal con-
tra sócio meramente cotista
que não tenha participado
da administração da empre-
sa, salvo se tiver concorri-
do para a prática da infra-
ção. Isso é matéria reserva-
da à Lei Complementar Fe-
deral, regulada pelo Códi-
go Tributário Nacional; e

• Artigo 20. Norma es-
tabelece benefício em favor
do produtor rural e das co-
operativas, contrariando
norma constitucional por
ferir princípio da isonomia

Projeto do MicroGerais

Deputados Antônio Carlos Androdo (PSDB), Mouro Lobo (PSB), ivoir Nogueira
(PMDB), Di/zon Meio (PTB) e Luiz Fernondo Faria

Legislativo, por meio de reso- promover a simplificação e a
lução, atribuir competência ao racionalização da gestão orça-
Ministério Público. O projeto mentária e financeira, assegu-
estabelece diretrizes e fixa o rar a transparência na admi-
prazo para a criação do Siste- nistração dos recursos e con-
ma Integrado de Administra- tribuir para maior eficiência
cão Financeira da Assembléia no processo de consolidação
Legislativa, com o objetivo de das contas estaduais.

Destinação de disquetes inutilizados

Presenças
Participaram da reunião os deputados Mauro
Lobo (PSB), que preside a Comissão, Ivair
Nogueira (PMDB}, Diizon Meio (PTB), Luiz
Fernando Faria (PPB) e Antônio Carlos
Andrada (PSDB).

Comissão aprova parecer sobre
veto parcial à "Lei da Anistia"
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Dispositivos que receberam
parecer pela rejeição do vetoComissão Especial de

Veto (continuação)
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Aprovado em l o turno projeto
Reuniãoque incentiva produção de leite Extraordinária

• Artigo 20. De acordo contemplam operações com
com o relator, o Artigo 150 da equipamentos destinados ac
Constituição Federal, invoca- ativo permanente da empre-
do nas razões do veto, não sa industrial, desde que nãc
diz respeito ao princípio da	haia produto similar nacional,
isonornia, e sim, à substitui-	• Artigos 24 e 25. Segun-
ção tributária;	 do o parecei; a aplicação de

• Artigo 22, parágrafos 1" montante dos recursos arre-
e 2". O parecer opinou pela cadados com a anistia e
rejeição, uma vez que os parcelamento de crédito tri-
medicamentos são subme- hutário deverá ser definida
tidos ao regime de substi- na Lei Orçamentária para o
tuição tributária, pelo qual	exercício de 2002; e
o fabricante recolhe o • Artigo 30.0 relator opi-
TCMS antecipadamente, su- nou pela rejeição do veto, con-
gerindo o preço máximo da siderando que o aproveita-
venda para a etapa seguinte mento integral ou transferên-
da comercialização pelos dis- cia do crédito acumulado aos
tribuidores e comércio vare- equipamentos destinados ao
jista de medicamentos;	aproveitamento de energia

• Artigo 23, incisos e pa-	solar ou cólica visa estimular
rágrafos 1" e 2". O relator en- as atividades com a energia
tende que os dispositivos	alternativa.

Compareceram à reunião os deputados Dilzon
Meio (PTB) - que a presidiu, Bilac Pinto (PFL) -
relator, e lvair Nogueira (PMDB).

O parecer do deputado
Bilac Pinto (PFL) sobre o veto
parcial à Lei da Anistia, apro-
vado pela Comissão Especi-
al, opinou também pela rejei-
ção do veto incidente sobre
os seguintes dispositivos:

• Parágrafo 4' artigo 7'.
Para o relator, o dispositivo
constitucional invocado nas
razões do Veto diz respeito
à substituição tributária e
nada tem a ver com o dis-
positivo em questão, que
apenas estende os benefíci-
os do parcelamento do cré-
dito tributário às empresas
em processo de concordata
suspensiva ou preventiva,
decretadas até 31 de agos-
to de 2001;

• Artigo 15. Segundo o
parecer, o Veto deve ser re-
jeitado, pois não concede dis-
pensa de pagamento dos cré-
ditos tributários decorrentes
da Taxa Florestal, até R$ 2
mil, àqueles que praticam
grandes crimes ambientais;

A Assembléia Legisla-
tiva realiza amanhã a sole-
nidade de entrega da Me-
dalha da Ordem do Mérito
Legislativo, às 15 horas, no
Plenário. O orador oficial
da solenidade será o sena-
dor Maguito Vilela (PMDB-
GO), que irá receber a me-
dalha em seu mais alto grau,
o Grande Mérito. Também
estarão recebendo a conde-
coração, nesse grau, o presi-
dente da Assembléia, depu-
tado Antônio Júlio (PMDB);
o presidente da União Naci-

onal dos Legislativos Esta-
duais (Unale), deputado Se-
bastião Tejota, também pre-
sidente da Assembléia de
Goiás; e, numa homenagem
post morteni, o ex-secretá rio
de Estado da Agricultura,
Raul Belém. A deputada ar-
gentina Hilda Beatriz
González de Duhalde tam-
bém foi indicada, mas não
poderá comparecer à sole-
nidade. Serão agraciadas,
no total, 216 pessoas.

Entre as personalidades
que serão agraciadas estão

o procurador-geral de justi-
ça, Nedens Ulisses Freire
Vieira; a procuradora-geral
do Estado, Cármen Lúcia
Antunes Rocha; o secretá-
rio de Segurança Pública,
Márcio Barroso Domin-
gues; o secretário de Indús-
tria e Comércio, Ornar
Resende Peres; o cel. PM
Severo Augusto da Silva
Neto, chefe do Estado-Mai-
or da PMMG; o cel. PM
Rúbio Paulino Coelho, che-
fe do Gabinete Militar do
Governador.

A Assembléia Legislativa
aprovou em 1" turno, na reu-
nião extraordinária de Ple-
nário da manhã de ontem,
o Projeto de Lei (PL) 1.900/
2001, do deputado Antônio
Andrade (PMDB), que pre-
vê tratamento diferenciado
para pequenos e médios pro-
dutores mineiros de leite,
bem como o incentivo para
que busquem a qualificação
técnica necessária à ativida-
de de produção do leite,
promovendo a mudança do
regime de apuração do
ICMS sobre esse produto e
a redução do valor do im-
posto a recolher, entre 80% e
90'. O projeto foi aprovado
na forma do substitutivo n" 1,
apresentado pela Comissão
de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, que vai anali-
sar a matéria em 2" turno. O
PI- 1.900/2001 está tramitan-
do em regime de urgência.
Com isso, os prazos de tra-
mitação são reduzidos à me-
tade e é dispensada a publi-
cação dos pareceres.

C) PI- 1.900/2001, na for-
ma aprovada, estabelece
que os produtores de leite
passarão a recolher o impos-
to, mas haverá compensa-
ção com o pagamento de
um "Incentivo à Produção
Leiteira", que correspon-
derá a 2,5° do valor da
mercadoria, a ser destaca-
do no documento fiscal,
quando do faturamento. O
valor de tal incentivo, pre-
visto no artigo 4' do proje-
to, não comporá a base de
cálculo do ICMS. O leite iii
natura passará a gerar cré-
dito de ICMS, estimulando
a indústria a adquiri-lo di-
reto dos produtores, confe-

rindo maior competitivi-
dade ao setor leiteiro do Es-
tado. O projeto estimula
também a incorporação à
economia formal, uma vez
que o produtor terá de emi-
tir o documento fiscal para
ter direito ao incentivo de
2,5'. Por outro lado, ele

O benefício da redução do
ICMS a recolher pelos produ-
tores de leite e derivados va-
ria de $0' a 95', escalonado
de acordo com três faixas de
receita bruta definidas na Lei
do Micro Gerais (Lei 10.992/
92). Assim, o produtor cuja
receita bruta anual for inferi-
or a 48.880 Ufirs será tributa-
do com a alíquota de 12' e o
imposto a recolher reduzido
ao percentual de 5'1, o que
resultará em unia alíquota de
0,6" da base de cálculo.

Foi mantido o Veto Parci-
al à Proposição de Lei
14.899, que dispõe sobre a
realização de referendo e
plebiscito. O dispositivo ve-
tado foi o parágrafo único
do artigo 2", que estabelece
que o referendo poderá ser
realizado antes da edição do
ato objeto da consulta. O
veto foi mantido com 30 vo-
tos favoráveis, 16 contrári-
os e 1 em branco.
Código de Ética - O PI-
1.439/2001, do governador,
que dispõe sobre o Código de

passará também a exigir os
documentos fiscais relativos
aos insumos que adquirir,
como ração e remédio para
o gado, pois os créditos de-
correntes da aquisição de
tais insumos poderão ser
aproveitados para reduzir
o imposto a recolher.

Para o produtor situado
na faixa de receita bruta anu-
al entre 48.880 e 93.062
Ufirs, a alíquota será de 12',
e o imposto a recolher redu-
zido ao percentual de 10,,
o que resultará em uma
alíquota efetiva de 1,2%. E
o produtor com receita bru-
ta superior a 93.062 e inferi-
or a 195.920 Ufirs terá
alíquota de 12% e o imposto
reduzido ao percentual de
20', resultando em uma
alíquota efetiva de 2,4%.

Ética e Disciplina dos Milita-
res do Estado de Minas Ge-
rais, teve a sua discussão de
1" turno encerrada com a
apresentação de emendas e
foi encaminhado à Comissão
de Administração Pública
para receber novo parecer. O
Projeto recebeu duas emen-
das do deputado Durval An-
gelo (PT), que receberam os
números 67 e 68; e duas
subemendas às emendas ns
33 e 56, de autoria do depu-
tado Gil Pereira (PPB), que
receberam o n 1.

o	o

ci

Medalha do Mérito Legislativo

Redução do imposto
varia de8ø% a90%

Veto é mantido



Deputado Fabio Ave/ar (PTB)
autor do PL 1.162/2000
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Mudanças na Lei "Robin Hood"
	Isenção para proprietários de terras

Reunião
Extraordinária
(continuação)

Reunião
Extraordinária
(continuação)

Também foi encerrada a
discussão de 1' turno sobre o
PL 1.756/2001, do deputado
Amilcar Martins (PSDB), que
altera os critérios de distri-
buição da parcela do ICMS
destinada aos municípios (al-
tera dispositivos da Lei
13.803/2000, chamada "Lei
Robin Hood"). O projeto vai
retornar à Comissão de Fis-

Cortes por
As empresas de concessão

de serviços públicos de água,
luz e telefonia não poderão
mais cortar o fornecimento de
serviços residenciais, por fal-
ta de pagamento de conta, às
sextas-feiras, sábados, do-
mingos e feriados e no últi-
mo dia útil anterior ao feria-
do. E isso o que determina o
PL 1.497/2001, do deputado
Márcio Kangussu (PPS), que
foi aprovado pelo Plenário,
em 2 turno. A proposição
ainda será aprovada em re-
dação final antes de ser envi-
ada à sanção do governador.

Também foi aprovado, em
2 turno, o PI- 1.162/2000, do
deputado Fábio Avelar (PTB),
que dispõe sobre a política de
proteção à fauna e flora aquá-
ticas e de desenvolvimento da
pesca e da aqüicultura no Es-
tado e dá outras providênci-
as. O projeto foi aprovado em
2" turno, na forma do venci-
do no 1' turno, com as emen-
das n 1 a 3. A emenda n' 1,
da Comissão de Meio Ambi-
ente, corrige a definição de
pesca amadora.

O projeto propõe altera-
ção da Lei 12.265/96, que dis-
põe sobre a política e a ges-
tão da pesca e da aqüicultura

calização Financeira e Orça-
mentária porque recebeu um
novo substitutivo e emendas.
O substitutivo, de autoria dos
deputados Dinis Pinheiro (PL)
e Ermano Batista (PSDB), re-
cebeu o n 2. As emendas são:
urna do deputado Ermano
Batista, que recebeu o n 2,
uma do deputado Eduardo
Brandão (PL), que recebeu o

O projeto foi aprovado na
forma do substitutivo n" 1 ao
vencido no V turno, que ade-
qua a redação à terminologia
técnica apropriada.

O deputado Márcio Kan-
gussu argumentou, na justifi-
cação do projeto, que o paga-
mento das contas pode ser
feito fora da rede bancária.
Ao propor a proibição do cor-
te nos dias citados, o objetivo
foi evitar injustiças, como dei-
xar o consumidor sem OS ser-
viços durante todo um final de
semana ou feriado, uma vez
que as empresas não mantêm

no Estado, e o texto aprova-
do incorporou sugestões re-
cebidas diretamente dos se—
mentos que lidam com a ma-
téria, como o Instituto Esta-
dual de Florestas (1FF), por
meio da sua Diretoria de Pes-
ca, a Polícia Militar, a área
acadêmica e as entidades
que congregam os pescado-
res profissionais e amado-
res. O PI- 1.162/2000 cria o
Conselho Estadual de Pesca
e Aqüicultura, que exercerá
funções deliberativas no
âmbito da política de prote-
ção à fauna e à flora aquáti-
cas e de desenvolvimento da
pesca e da aqüicultura.

n 3, uma do deputado Geral-
do Rezende (PMDB), que re-
cebeu o ii 4, urna do deputa-
do Ivo José (PT), que recebeu
o n 5, urna do deputado Ivair
Nogueira (PDT), que rece-
beu o n" 6, uma do deputa-
do Márcio Kangussu (PPS),
que recebeu o n' 7, e urna do
deputado l-Ielv Tarqiimnio
(PSDB), que recebeu o n S.

1
O autor do PL 1 49712007 e o

deputada Márcia Kongussu (PPS)
pessoal suficiente, nesses dias,
para efetuarem a religacão.

Ao 1FF, órgão responsá-
vel pela execução da política
estadual da pesca, foi dada a
competência para estabelecer,
em atos infralegais, restrições
da atividade de pesca sempre
que necessárias à preservação
e conservação da ictiofauna.
O objetivo foi proporcionar
maior flexibilidade para que
seja compatibilizada a explo-
ração racional dos recursos
pesqueiros com a proteção
da fauna e da flora aquáti-
cas, tendo em vista o desen-
volvimento sustentável, ca-
racterizado pela prudência
ecológica, eqüidade social e
eficiência econômica.

Foi a provado, em 1 tur-
no, o PI- 1.570/2001, do de-
putado Durval Angelo
(PT), que isenta proprietá-
rios de terra de até 50 hec-
tares, oriundos dos progra-
mas de assentamento, das
taxas que especifica, e dá
outras providencias. O pro-
jeto foi aprovado na forma
do substitutivo n" 1, da Co-
missão de Constituição e
Justiça. Foi rejeitada a
emenda ri" 1, da Comissão
de Política Agropecuária e
Agro ind ri st ria 1.

As taxas contempladas no
projeto são a taxa florestal, de
registro do imóvel em cartó-
rio e de serviços topográficos
de medição, demarcação e ela-
boração de planta e memorial
descritivo. O objetivo é incen-
tivar o pequeno agricultor fa-
miliar que tenha adquirido
recentemente suas terras, por

A Comissão destacou
também que, segundo dados
do Instituto de Terras do Es-
tado de Minas Gerais (Iter),
a medida criaria condições
para que cerca de 300 peque-
nos posseiros, que há anos
têm direito à recepção gratui-
ta de terra devoluta, regula-
rizem imediatamente seu do-
mínio dessas. Os serviços de
medição, demarcação e ela-
boração de planta e memo-
rial descritivo para a regula-
rização de terras devolutas
e de assentamentos rurais es-
taduais são hoje de compe-
tência do Iter, sucessor, para
questões fundiárias, da Fun-
dação Ruralminas.

Segundo os dados obti-
dos da entidade, foram emi-
tidos 255 títulos de terras en-
tre dezembro de 2000 e se-
tembro de 2001. Desses, ape-
nas 23 títulos foram emitidos
para posseiros aptos a serem

mci o dos programas estadual
ou federal de regularização
fundiária, dando-lhe condi-
ções de concentrar seus recur-
sos nos investimentos neces-
sários à produção, no início de
suas atividades.

O parecer da Comissão de
Fiscalização Financeira e Or-
çamentária explica, ainda, que
a Constituição Federal, na in-
tenção de proteger o peque-
no produtor rural originário
de assentamento de reforma
agrária, determina a isenção
de todos os impostos de trans-
ferência de imóveis desapro-
priados. No entanto, por sua
natureza tributária diversa da
dos impostos, as taxas cobra-
das para a titulação não são
atingidas por essa isenção.
Para que elas deixem de one-
rar os beneficiários da refor-
ma agrária, é necessária a pre-
visão em lei da sua isenção,

contemplados pela isenção
proposta. Assim, a diminui-
ção da arrecadação decorren-
te da isenção sobre esses ser-
viços chegaria, aproximada-
mente, a apenas R$5.000,00,
dado que pode ser estendi-
do, como previsão de renún-
cia de receita, aos anos sub-
seqüentes. Em relação aos as-
sentamentos para reforma
agrária, os custos dos servi-
ços topográficos são cober-
tos pelo Incra, mesmo quan-
do, como foi praticado no
decorrer deste ano, são exe-
cutados com a colaboração
do Iter. "Assim, como pode-
mos observar, essa isenção
não afetaria as metas previs-
tas na Lei de Diretrizes Or-
çamentárias e pode ser su-
portada pelo Tesouro Estadu-
al", diz o parecer.

A última das isenções pro-
postas incide sobre a taxa flo-
restal, cobrada sempre que se

j

A.

O deputado Durvol Angelo (PT) é o
autor do PL /570/2001

como propõe o projeto. Segun-
do dados do Incra, 87'í dos
estabelecimentos familiares
rurais possuem menos de 50
ha. A Comissão ressaltou, ain-
da, que essas propriedades fa-
miliares são responsáveis por
cerca de 70' do pessoal ocu-
pado na agricultura brasileira.

requer permissão para
desmatamento para uso al-
ternativo do solo. Na verda-
de, essa taxa não é cobrada
devido à titulação do novo
proprietário, representando
receita permanente. O total
arrecadado pela taxa flores-
tal tem permanecido estável,
em torno de RS 12 milhões
anuais. A isenção da taxa flo-
restal foi retirada do projeto
no substitutivo n' 1, da Comis-
são de Constituição e Justiça,
que entendeu não ser adequa-
da sua concessão por prazo
indefinido. A emenda n' 1, da
Comissão de Política Agrope-
cuária e Agroindustrial, re-
jeitada, estabelecia o limite
de cinco anos para a isenção
da taxa florestal, alegando
que seria improvável a ne-
cessidade de desmate para
uso alternativo do solo em
propriedades de pequenas
dimensões.

falta de pagamento

Proteção à fauna e flora

Condições para pequenos posseiros
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Projeto do deputado moo bosc, de Ohveiro (PDT [o
na reunião ordinario de ontem

Sul de Minas, que aplaudiram saúde. O autor do projeto,
a aprovação do projeto. Vá- deputado João Batista de Oh-
rios deputados manifestaram veira, disse que a proposta é
apoio ao PI- 1.575/2001, com nacionalista e que o café é um
exceção do deputado Marco esteio da economia mineira. O
Regis (PL), presidente da parlamentar defendeu o au-
Comissão de Saúde, que le- mento do consumo interno
vantou questionarnentos so- corno parte da estratégia de
bre possíveis danos do café à ocupação do mercado externo.
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Outros projetos votados	 Criação do Idene é aprovada
Reunião Ordinária

(continuação)
lambem foram aprovados

os seguintes projetos:
em V turno, PI- 462/99,

do deputado José Milton (PL),
que autoriza o Estado de Mi-
nas Gerais a permutar com o
Município de Conselheiro
Lafaiete imóvel pertencente ao
DER/MG. O projeto foi apro-
vado em Y turno, na forma do
substitutivo n 1, da Comissão
de Fiscalização Financeira e Or-
çamentária, que vai analisar a
proposta cm 2' turno;

Aprovado
inclui café

As escolas da rede estadual
de ensino de Minas Gerais po-
derão ser obrigadas a incluir o
café na merenda escolar e a Se-
cretaria de Estado de Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento
(Seapa) deverá promover o café
mineiro na sua publicidade
institucional, exaltando a qua-
lidade das diversas variedades
produzidas no Estado. E isso o
que determina o Projeto de Lei
(PL) 1.575/2001, do deputado
João Batista de Oliveira (PDT),
que foi aprovado pela Assem-
bléia Legislativa, em 2" turno,
na reunião ordinária de Plená-
rio de ontem à tarde. O proje-
to, agora, será apreciado em re-
dação final para, em seguida,
ser encaminhado à sanção do
governador.

A votação em Plenário foi
acompanhada, das galerias,
por representantes da região

Também foram aprova-
dos os seguintes projetos:

em 1" turno, PL 1.344/
2001, do deputado Alberto
Pinto Coelho (PPB), que au-
toriza o Poder Executivo a
doar imóvel ao Município de
Ba rbacena. Aprovado na for-

• cm 1 turno, PI- 1.442/
2001, do deputado Antônio
Genaro (PSD), que dispõe so-
bre a proibição de avaliação do
ensino religioso nas escolas
públicas de ensino fundamen-
tal do Estado. A Comissão de
Educação vai apreciar o pro-
jeto em 2 turno;

• em 2 turno, PI- 1.383/
2001, do deputado Fábio
Avelar (PTB), que autoriza a
doação de imóvel ao municí-
pio de Santa Luzia;

ma do substitutivo o' 1, da
Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária. A
emenda n° 1 foi rejeitada;

em 1" turno, PLs 1.858/
2001 e 1.880/2001, do depu-
tado Mauri Torres (PSDB),
que autorizam o Executivo a

• em 2 turno, PI- 1 •593/í
2001, do governador, que al-
tera a redação do parágrafo
único do artigo Y da Lei
12.611/77, que autoriza o
Poder Executivo a doar imó-
vel ao Município de Catas
Altas (aproveitamento do
imóvel não só para constru-
ção de um posto de saúde
mas, também, para edi-
ficação de instalações desti-
nadas a serviços educacio-
nais e culturais).

doar imóveis ao Município de
São Pedro dos Ferros;

o em 2' turno, PL 1.418/
2001, do deputado Eduardo
Hermeto (PFL), que autoriza
o Executivo a fazer reverter
imóvel ao Município de
Alpinópolis.

O Plenário aprovou, tam-
bém em 1' turno, o PI- 1.422/
2001, do governador; que dis-
põe sobre a criação do Insti-
tuto de Desenvolvimento cio
Norte e Nordeste de Minas
Gerais (Idene). O projeto foi
aprovado na forma do subs-
titutivo n" 3, dos deputados
Gil Pereira (PPB) e Márcio
Kangussu (PPS), e com a
emenda n" 22, do deputado
João Batista de Oliveira
(PDT), ambos apresentados
em Plenário, na fase de dis-
cussões de 1" turno. O Idene
será responsável, entre outras
coisas, por promover o de-
senvolvimento econômico e
social das regiões Norte e
Nordeste do Estado; formu-
lar e propor diretrizes, planos
e ações necessários ao desen-
volvimento econômico e so-
cial para as regiões, com-
patibilizando-as com as polí-
ticas dos Governos Federal e
Estadual; observar os interes-
ses das regiões e articular for-
mas de atuação com os de-
mais órgãos e entidades dos
Poderes Executivos Munici-
pais, Estadual e Federal que
atuam na Região e identificar
e viabilizar o aporte de recur-
sos para os investimentos ne-
cessários ao desenvolvimen-
to das regiões.

A emenda n" 22 determi-
na que a área de abrangência
do Idene é constituída dos
municípios das Mesorregi ões
Norte de Minas e Mucuri; dos
demais municípios integran-
tes das bacias hidrográficas
dos rios Jequitinhonha e São
Mateus; da Microrregião de
Curvelo, pertencente à
Mesorregião Central Mineira;
e de Três Marias. O parágra-
fo 2° do artigo 2" do subs-
titutivo aprovado determina
que Os municípios da região
do semi-árido mineiro com
Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH) de até 0,5 e

em situação de emergência
em decorrência de secas re-
conhecidas pelo Poder Exe-
cutivo poderão ser atendi-

O ldene será urna au-
tarquia resultante da trans-
formação da Comissão de
Desenvolvimento do Vale do
Jequitinhonha (Codevale) e
da absorção das funções da
Superintendência de Desen-
volvimento do Norte de Mi-
nas (Sudenor), integrante da
estrutura orgânica da Secreta-
ria de Estado do Planejamento
e Coordenação Geral (Seplan).
O Idene terá autonomia admi-
nistrativa e financeira e perso-
nalidade jurídica de direito pú-
blico, mantida a vinculação da
autarquia à Seplan.
Estrutura - A estrutura orgâ-
nica do Idene será formada
pelo Conselho de Adminis-
tração, Diretoria-Geral e 10
unidades administrativas. O
texto aprovado prevé que a

dos por programas &' ações
implementados pela autar-
quia, por determinação do
governador do Estado.

localização e abrangência das
quatro coordenadorias da Di-
retoria Regional do Norte de
Minas e as três coordena-
donas da Diretoria Regional
do Vale do Jequitinhonha se-
rão definidas por decreto. O
Conselho de Administração
será composto pelo secretário
de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral, que é o pre-
sidente; o diretor-geral do
Idene, que é o secretário execu-
tivo; um representante da Uni-
versidade Estadual de Montes
Claros (Unirnontes); três repre-
sentantes indicados pelas Asso-
ciações Microrregionais de Mu-
nicípios da área de atuação do
Idene; um representante de en-
tidade de classe empresarial do
Estado e um representante
dos servidores da autarquia.

Reunião
Extraordinária
(continuação)

Reunião Ordinária

BDMG
A Comissão Especial
do BDMG comunicou
ao Plenário o
encerramento de seus
trabalhos e
encaminhou seu
relatório final

o	o

o

o	o

Doação de imóveis

em 2° turno projeto que
na merenda escolar

Transformação da
Codevale e Sudenor

0-

w.:e v,, ¶èí,

"Robin Hood"
O Plenário aprovou requerimento do deputado Geraldo Rezende
(PMDB), solicitando que o PL 1.756/2001 seja distribuído, em 2°
turno, à Comissão de Constituição e Justiça. O projeto, do
deputado Amilcar Martins (PSDB), recebeu emendas em
Plenário, no encerramento da discussão de 1° turno, e está na
pauta da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária



arts. 7 0 e 21 da Lei Complementar n° 26
de 14/1/93, que estabelecem a composi-
ção da Região Metropolitana de Belo Hori-
zonte e de seu Colar Metropolitano (Inclui o
Município de Itatiaiuçu na composição da
Região Metropolitana de Belo Horizonte).
Discussão em 2° turno

L 1.710/2001
Da Comissão Especial das Taxas, que altera
dispositivos da Lei n° 6.763, de 26/12/75,
e dá outras providências (Dispõe sobre taxa
de expediente relativa a ato de autoridade
administrativa). Discussão em 2° turno

P1 162/99
Do deputado Ronaldo Canabrava, que dis-
põe sobre o parcelamento de débitos com o
IPVA. Discussão em 2° turno

PL 1.784/2001
Do deputado Dilzon Meio, que autoriza o
Poder Executivo a doar ao Município de Boa
Esperança a área de terreno que especifi-
ca. Discussão em 1° turno

PL 1.874
Do deputado Antônio Júlio, que permite a
celebração de convênios entre as universi-
dades do sistema estadual e os municípios
mineiros para a implantação dos cursos
de Pedagogia e normal superior. Discus-
são em 1° turno

P1 1.501/2001
Do deputado Mauro Lobo, que institui no
âmbito do Estado de Minas Gerais, nos ter-
mas do art. 37, XXI, da Constituição Fede-
ral, modalidade de licitação denominada
pregão para aquisição de bens e serviços
comuns, e dá outras providências. Discus-

são em 2° turno
PL 1.478/2001

Do deputado Ambrósia Pinto, que cria o Ín-
dice Mineiro de Reponsabilidade Social. Dis-
cussão em 2° turno

Reunião Extraordinária (9 horas)
Apreciação das seguintes proposições que
também estão na pauta da Reunião Ordiná-
ria: PLs 1.291/2000, 1.900/2001, 1.710/
2001, 162/99, 1.784/2001, 1.874/2001,
1.501/2001 e 1.478/2001; PRÉ 1.803/
2001; e PLC 35/2001

Reunião Extraordinária (20 horas)
Apreciação das proposições que também
estão na pauta da Reunião Extraordinária da
manhã, acrescidas dos PLs 1.760/2001 e
1.761/2001; dos PREs 1.465/2001 e
1.466/2001; da PEC 60/2001; e do Veto

Parcial à Proposição de Lei 14.967, que tam-
bém estão na pauta da Reunião Ordinária

ORDEM DO DIA
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Aniversário de BH
O aniversário da capital
mmcii a, que completou

imtem 104
iflOS, foi o
s sunto
omentado
Lio deputado

Márcio Cunha
(PMDB). O parlamentar
manifestou seu carinho pela
cidade de Belo Horizonte,
que o acolheu desde os 14
anos de idade. Márcio
Cunha lamentou, ainda, a
redução de verba do SUS
para o Hospital São José de
Belo Horizonte, de R$ 250
mil para R$ 150 mil, que,
segundo ele, é responsável
por 90% do atendimento.
Outro assunto comentado
pelo deputado foi a
acusação de que a empresa
de aluguel de carros
"Localiza" está em débito
com TPVA de dezenas de
automóveis de sua frota. O
parlamentar informou sobre
requerimento de sua autoria
que convoca o diretor-geral
do Detran/MG para dar
mais esclarecimentos sobre
a questão. Em aparte, o
deputado Carlos Pimenta
(PDT) elogiou o
pronunciamento de Márcio
Cunha.

Sistema prisional
A necessidade de uma
política pública para o

sistema
prisional de
Minas Gerais
foi a questão
discutida pelo
deputado

Durval Angelo (PT). O
parlamentar informou que
85% dos internos do sistema
carcerário no Estado são
reincidentes, e que mais de
50% são analfabetos. "E
urgente a solução para os
problemas carcerários em
Minas", disse. Durval
Angelo elogiou o trabalho
da Associação de Proteção e

Apoio a Condenados de
ltaúna (Apac), que, segundo
ele, exerce a pedagogia do
trabalho e do amor,
recuperando os detentos da
cidade e região. "Itaúna é a
única cidade de porte médio
no Estado onde se tem o
decréscimo da
criminalidade", concluiu.

Ribeirão das Neves
A atuação de juiz da
comarca de João Pinheiro,

Noroeste de

J

Minas, que
será julgada
pelo Tribunal
de Justiça do
Estado, foi um
dos assuntos

discutidos pelo deputado
Irani Barbosa (PSD). O
parlamentar lamentou que a
mesma situação não
aconteça no Município de
Ribeirão das Neves, onde é
votado. Irani Barbosa falou
sobre requerimento de sua
autoria que solicita, do
Ministério da Justiça, que o
mesmo determine que a
Polícia Federal desloque,
urgentemente, um
contigente policial para os
presídios de Ribeirão da
Neves. Segundo ele, devido
à CPI do Sistema Prisional,
instalada no Legislativo
neste mês de dezembro, os
presídios do município
estão realizando queimas de
arquivo, com a participação
das autoridades que
deveriam cuidar do sistema
neste momento crítico.

Recuperação de estradas
O deputado Luiz Tadeu
Leite (PMDB) falou sobre a

fl situação das
estradas
federais que
integram a
malha
rodoviária do

Estado. Ele informou que
no próximo ano R$ 12
milhões serão inseridos no

orçamento, para a
adequação, construção,
restauração e eliminação de
pontos críticos das estradas.
Outro assunto discutido
pelo parlamentar foi a
expectativa dos pequenos
municípios mineiros
quanto à aprovação de
mudanças na Lei Hobin
Hood, que trata dos
critérios de distribuição da
parcela do ICMS destinada
aos municípios. Segundo
ele, a proposição está
pronta para ser votada e

	

aprovada em 1" turno. Luiz	.
Tadeu Leite parabenizou
também também o novo
secretário de Minas e
Energia de Minas Gerais, o
engenheiro Elmar de
Oliveira Santana. Em aparte,
os deputados Chico Rafael
(PMDB) e Márcio Kangussu
(PPS) elogiaram o discurso
do parlamentar.

Sistema penitenciário
O sistema penitenciário
também foi o assunto

comentado
'	pelo deputado

Edson
$	Rezende (PT).

O parlamentar
informou que

quatro anos do
diagnostico sobre a
situação prisional no
Estado, realizado pela CPI
do Sistema Penitenciário,
constata-se que o quadro
ROUCO mudou.
"Percebemos o aumento do
número de rebeliões, fugas
e mortes de presos,
especialmente nas cadeias e
carceragens de delegacias",
lamentou. Edson Rezende
disse, ainda, que o número
de presos aumentou 49%
de1997a2001. "A
legislação do sistema
penitenciário não está
sendo cumprida. As

	

penitenciárias estão sendo	o
a escola do crime"
finalizou.

Reunião Ordinária (14 horas)
P1 1.291/2000

Do deputado Gil Pereira, que dispõe sobre a
isenção de pagamento de taxas para expedi-
ção de 2 0 via de cédula de identidade e car-
teira de habilitação das pessoas que compro-
varem que foram vítimas de furto ou roubo.
Votação em 1° turno

P1 1.760/2001
Do governador do Estado, que dispõe sobre
a recomposição das tabelas de valores men-
sais dos cargos e das funções de chefia do
Quadro Especial de Pessoal da Fhemig. Vo-
tação em 1° turno

PL 1.761/2001
Do governador do Estado, que institui gratifi-
cação-saúde para os servidores das classes
de cargos que menciona do Quadro Especial
de Pessoal da Secretaria da Saúde e dá ou-
tras providências. Votação em 1° turno

PEC 60/2001
Da deputada Elaine Matozinhos, que acres-
centa dispositivo ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição
Estadual (extingue o cargo de carcereiro na
estrutura da Polícia Civil, passando seus atu-
ais ocupantes õ classe inicial de detetive). Dis-
cussão em 1° turno

PL 1.900/2001
Do deputado Antônio Andrade, que altera a
Lei n° 6.763, de 26/12/75, que consolida a
legislação tributária do Estado de Minas Ge-
rais e dá outras providências (Dispõe sobre
incentivo à produção de leite) (URGÊNCIA).
Discussão em 2° turno

Veto Parcial
À Proposição de Lei n° 14.967, que altera

dispositivos da Lei n o 6.763, de 26/12/75,
que consolida a legislação tributária do Esta-
do de Minas Gerais e dá outras providências.
Discussão em turno único

PRE 1.465/2001
Da Comissão de Fiscalização Financeira, que
aprova as contas do Governo do Estado refe-
rentes ao exercício de 1998. Discussão em

turno único
PRE 1.466/2001

Da Comissão de Fiscalização Financeira, que
aprova as contas do Governador do Estado
referentes ao exercício de 1999. Discussão

em turno único
PRE 1.803/2001

Da Mesa da Assembléia, que dispõe sobre a
criação e implementação do Sistema Integra-
do de Administração Financeira da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Minas Gerias
(Siafi-Assembléia). Discussão em 1° turno

PLC 35/2001
Do deputado Ivair Nogueira, que altera os
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Auxílio-creche
A Gerência de
Atendimento comunico
que os recibos de
auxílio-creche e
auxílio formação
profissional referentes
aos meses de
novembro e
dezembro podem ser
entregues até o
próximo dia 28,
último dia útil do ano.
Conforme
determinam as
Deliberações que
tratam dos
mencionados auxílios,
o pedido de
reembolso não pode
ultrapassar o ano em
exercício, assim, o
reembolso referente a
dezembro/2001 não
pode ser requerido
em janeiro/2002

9 horas
Reunião Extraordinária (Plenário)

• Fórum Interestadual Preservação e Desen-
volvimento Sustentável do Grande Logo (Au-
ditório da Prefeitura Municipal de
Tu pacig ua ro)

9h30
• Comissão de Saúde (Pienarinho lI) - discutir,

em audiência publica, o fechamento dos ser-
viços de cirurgia cardíaca infantil do Hospital
Vera Cruz. Convidados: secretário de Estado
da Saúde, Carlos Patricia de Freitas Pereira;
secretário municipal de Saúde de BH, Evilásio
Teubner Ferreira; e o diretor do Hospital Vera
Cruz, Mauro Cavalcante de Meio Franco.
Discutir e votar parecer de 1° turno sobre o
PI- 1.767/2001, do deputado João Batista de
Oliveira, que dispõe sobre o processo de pro-
dução do queijo Minas artesanal

• Comissão de Político Agropecuária e
Agroindustrial - (Plenarinho IV) - apreciar
parecer de 2° turno sobre o PI- 1422/2001,
do governador que trata do Idene

9h45
• Comissão Especial de Veto (Plenarinho 1) -

apreciar parecer sobre o Veto Totpi ã Pro-
posição de Lei 14.920 (ex-PL 719/99, do
deputado Dinis Pinheiro), que autoriza do-
ação de imóvel ao Município de Sarzedo

10 horas
• CPI da Mineração Morro Velho (Plenarinho IV) -

ouvir os depoimentos do procurador-geral de
Justiça adjunto de MG, Jackson Campomisi;
da procuradora de Justiça de Nova Lima, Ma-
ria de Lourdes Rodrigues Santagena; do dele-
gado Regional do Trabalho de Minas Gerais,
Welington Gaio; e da representante do Setor
de Perícia Regional do INSS - Gerenciamento
de Beneficio por Incapacidade (Gebenim),
Maria da Penha Pereira de Meio

• Comissão Especial da Prostituição Infantil
(Pienarinho III)	discutir e votar proposições

da Comissão
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras

Públicas (Plenarinho 1) - obter esclarecimentos do
secretário de Transportes e Obras Públicas, Marco
Antônio Marques, sobre a atual situação do trans-
porte no Estado (rodoviário, ferroviário, hidroviario
e aeroviário), as obras previstas e em andamen-
to e os investimentos para os próximos meses

• Comissão Especial dos Projetos de Prevenção de
Incêndio (Pienarinho II) - eleger o presidente e o
vice, designar o relator e programar os trabalhos
da Comissão Especial criada por iniciativa do de-
putado Sargento Rodrigues para, no prazo de 60
dias, apurar os fatos denunciados pela imprensa
sobre possivel favorecimento na aprovação de pro-
jetos de prevenção de incêndio em construções ur-
banas, pelo Centro de Atividades Técnicas (CAT)
do Corpo de Bombeiros Militar; e também a apu-
ração junto á PMMG

10h15
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentá-

ria ( Plenarinho III)
10h30
• Comissão Especial da PEC 53/2001 (Pienarinho II)

- discutir e votar parecer de 1° turno sobre a PEC
53/2001, do deputado Durval Angelo, que esten-
de ao servidor militar benefícios trabalhistas já as-
segurados aos servidores civis, como remuneração
noturna superior ã diurna, horas extras e compen-
sação de jornada

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Educação, Cultura, Ciência e

Tecnologia (Plenarinho 1)
15h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II)
16h30
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentá-

ria (Plenarinho IV)
20 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)

7h30 - Repórter Assembléia (reprise)
8h - Horário reservado a Câmara Municipal de
Belo Horizonte
9h10 - Plenário (ao vivo) - Reunião Extraordinária
11h - Tupaciguara (ao vivo) - Primeiro Fórum
Interestadual sobre Preservação e Desenvolvimento
Sustentavel do "Grande Lago"
12h30 - Repórter Assembléia (reprise)
13h10 - Assembléia Debate (reprise) - Lei
"Robin Hood"
14h15 - Plenário (ao vivo) - Reunião Ordinária
18h - Visão Parlamentar (reprise) - Entrevistas
com os deputados Paulo Piou, Geraldo Rezende e
Carlos Pimenta
18h30 - Horário reservado á Cãmara Municipal
de Belo Horizonte

19h30 - Repórter Assembléia (ao vivo) - O que
acontece na Assembleia e repercussão dos principais fatos
político do Estado
20h10 - Plenário (ao vivo) - Reunião Extraordinária
22h - Repórter Assembléia (reprise)
22h30 - Mídia e Poder (reprise) - Participação do
cartunista Nani
23h - Comissão de Fiscalização Financeira e Mem-
bros das Comissões permanentes (reprise) - Discu-
tem os recursos do orçamento do Estado destinados ã
Cemig para construção de hidrelétricas
1h20 - Repórter Assembléia (reprise)
2h - Encerramento

-Esta grade está sujeita a alterações


