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Presidente divulga nota oficial
O presidente da Assem- uma nota oficial de esclare- (16) pela imprensa A nota

hléia, deputado Antônio Jú- cimento sobre os fatos noti- está reproduzida integral-
lio (PMDB), divulgou ontem ciados na última terça-feira mente abaixo:
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NOTA OFICIAL

Em face do noticiário publicado nesta terça-feira (26 3 02) pelo
jornal "Estado de Minas, e no dever indeclinável de informar
corretamente a população sobre os fatos em questão. a Presidência
da Assembléia Legislativa de Minas Gerais reafirma:

1 Ter realizado adiantamento no pagamento aos parlamentares da
Casa. em conformidade corri o disposto no artigo 69 da Lei

Federal 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui Normas Gerais
de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União. dos Estados. dos Municípios e do Distrito
Federal.

2 Que o pagamento de diárias aos senhores parlamentares
obedece ao modelo adotado pelos demais órgãos do Estado. a

sabei': a Lei Orgânica do Ministério Público (Lei Complementar
34/94), a Resolução 16390 do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, a Resolução 05'94 do Tribunal de Justiça Militar e o
Decreto n°41 .5 15/2000 do Poder Executivo do Estado.

3
Que nenhum pagamento foi feito aos deputados resultante
de diferença da conversão da URV.
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DEPUTADO'ANTONIO JIJLIO

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
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A Comissão de Constitui-
ção e Justiça analisou ontem
o Projeto de Lei (PL) 1.939/
2002, do governador, que de-
clara a transferência definiti-
va para o Corpo de Bombei-
ros dos bens que se encontra-
vam sob a sua responsabilida-
de patrimonial na data da
promulgação da Emenda n
39, que desmembrou o Corpo
de Bombeiros Militar da es-
trutura da Polícia Militar (dis-
põe sobre a efetivação do
desmembramento patrimonial

Também de autoria do
governador do Estado, o PI-
1.969/2002, que dispõe sobre
a reorganização da Fundação
Clóvis Salgadc (FCS) teve pa-
recer de 1 turno aprovado,
opinando pela juridicidade,
constitucionalidade e legali-
dade com as emendas ns 1 e
2, apresentadas pelo deputa-
do Agostinho Silveira (PL),
relator da matéria. A emenda

Comissão Especial

A Comissão Especial cria-
da para analisar a Proposta
de Emenda à Constituição
(PEC) 84/2002, do deputado
Doutor Viana (PMDB), apro-
vou ontem parecer de 1° tur-
no favorável à proposição. A
PEC 84/2002 inclui na lei or-
çamentária anual o orçamen-
to da seguridade social,
abrangendo todas as entida-
des e órgãos da administra-
ção direta e indireta do Esta-

do Corpo de Bombeiros Mili-
tar e da Polícia Militar do Es-
tado de Minas Gerais, de que
trata o artigo 101 do Ato das
Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição
do Estado). O parecer, apro-
vado, opinou pela constitu-
cionalidade, juridicidade e le-
galidade do projeto, que ain-
da será analisado pelas Comis-
sões de Administração Públi-
ca e Fiscalização Financeira e
Orçamentária, em 1 turno.

O relator do projeto, de-

n 1 modifica a redação dos
artigos 16 e 17, que tratam de
cargos de provimento em co-
missão da estrutura básica da
FCS e da criação de cargos de
diretor e auditor seccional. Já
a emenda n 2 modifica o ar-
tigo 27, que trata dos cargos
de provimento em comissão
do Quadro Especial da Fun-
dação Clóvis Salgado.

O resultado completo da

do a ela vinculados, bem
como as fundações e os fun-
dos instituídos e mantidos
pelo poder público, devida-
mente apartados do orçamen-
to fiscal (acrescenta disposi-
tivo ao artigo 157 da Consti-
tuição do Estado). De acor-
do com o parecer, do depu-
tado Cristiano Canêdo (PTB),
a separação entre os orça-
mentos fiscal e da seguridade
social propiciará maior trans-

putado Agostinho Silveira
(PL), apresentou a emenda n
1, que suprime o parágrafo 1'
do artigo 1°. De acordo com
o parágrafo, os bens imóveis
de uso comum da Polícia Mi-
litar e do Corpo de Bombei-
ros Militar terão seu des-
membramento tratado em
instrumento próprio, ficando
as despesas a cargo de cada
instituição. Segundo o depu-
tado, o dispositivo é inócuo
já que repete o disposto no
artigo 101 do ADCT.

reunião pode ser consultado
na página da Assembléia na
Internet - www.almg.gov.br,
em Atividade Parlamentar/co-
missões. A consulta é feita pela
data da reunião.
Presenças - Participaram da
reunião os deputados Agos-
tinho Silveira (PL), que a pre-
sidiu; Ailton Vilela (PTB),
Ermano Batista (PSDB) e
Márcio Kangussu (PPS).

parência orçamentária, uma
definição precisa de receitas,
despesas e fontes de financi-
amento de cada orçamento e
uma clara separação da pro-
gramação de um e de outro.
Presença - Compareceram à
reunião os deputados Ermano
Batista (PSDB), Cristiano
Canêdo (PTB), Eduardo
Hermeto (PFL), Doutor Viana
(PMDB), Ailton Vilela (PTB) e
Agostinho Silveira (PL).

A Comissão de Meio Am-
biente e Recursos Naturais
aprovou ontem cinco reque-
rimentos, dois deles solicitan-
do a realização de audiências
públicas. O primeiro, da de-
putada Maria José Haueisen
(PT), requer a realização de
uma audiência para discutir o
Projeto de Lei (PL) 1214/
2000, do governador, que dis-
põe sobre o acesso a recursos
genéticos nativos e seus pro-
dutos derivados e a proteção
ao conhecimento tradicional
a eles associados no territó-
rio de Minas Gerais. Para essa
audiência, serão convidados
representantes de órgãos go-
vernamentais, de entidades
de proteção ao meio ambien-
te e do meio acadêmico. A
outra solicitação de audiência
pública foi apresentada pelo
deputado José Milton (PL),
que solicitou que a reunião
ocorresse em Conselheiro
Lafaiete, no próximo dia 5 de
abril, para debater a instala-
ção de antenas de telefonia

O deputado Dalmo Ribei-
ro Silva (PPB) solicitou prazo
regimental para apresentar o
relatório final dos trabalhos da
Comissão Especial dos Servi-
dores Designados. A Comissão

foi criada, a pedido da depu-
tada Elbe Brandão (PSDB),
para analisar a situação funci-
onal dos servidores estaduais
designados, especialmente os
da área da Educação.

A deputada Maria Jose Haueisen (PT)
apresentou requerimento paro

discutir o PL 1.21412000
Ambiental (Copam) a suspen-
são do processo de licen-
ciamento da empresa Bruma-
fer, atualmente em curso no
órgão e, ainda, que essa soli-
citação fosse incluída na pró-
xima reunião do Copam.
Presença - Compareceram à
reunião da Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais
os deputados José Milton
(PL), presidente da Comissão;
Fábio Avelar (PTB) e Maria
José Haueisen (PT).

Presença - Participaram da
reunião a deputada Elbe
Brandão (PSDB), presidente
da Comissão; e os deputados
Dalmo Ribeiro Silva (PPB),
relator; e Paulo Piau (PFL).

Estrutura da FCS será alterada

PEC inclui seguridade social na
..0lei orçamentária

celular naquele município
A deputada Maria José

Haueisen também apresentou
requerimento solicitando que
a Companhia Energética de
Minas Gerais (Cemig) escla-
reça aplicação de porcenta-
gem de sua receita em pro-
gramas de desenvolvimento
de fontes alternativas de
energia e incremento à efici-
ência energética, prevista na
legislação federal e nos ter-
mos da comunicação da pró-
pria empresa; e que envie có-
pia do contrato de concessão
na parte em que o documen-
to determina essa aplicação.
Mineração - Uma visita dos
membros da Comissão à Mi-
neração Rio Verde, em São
Sebastião de Aguas Claras,
para avaliar os trabalhos
adotados pela empresa na re-
cuperação ambiental do mu-
nicípio, foi solicitada pelo
deputado Fábio Avelar (PTB).
O deputado também apre-
sentou requerimento que so-
licita ao Conselho de Política

Relator pede prazo regimental
para apresentar parecer

Comissões estão na Internet
A composição das Comissões Permanentes e Temporárias da

Assembléia, as pautas e resultados das reuniões estão na página
da Assembléia na Internet. Consulte em

Atividade Parlamentar/Comissões, em www.aimg.gov.br
1

Comissão Especial,
dos Servidores

Designados



Os deputados Alberto Be1ani (PFL), Adelrno Carneiro Leão (PT), Sargento
Rodrigues (PDT), Cabo Morais (PL) e 1-lely Torqüíriio

Projeto trata de honorários para
advogado não defensor público
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Projeto normatiza transgressões disciplinaresRodrigo Dias
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Está pronto para ser apre-
ciado em 20 turno, pelo Ple-
nário, o Projeto de Lei (PL)
1.439/2001, do governador,
que dispõe sobre o Código de
Etica e Disciplina dos Milita-
res. A matéria foi analisada
ontem pela Comissão de Ad-
ministração Pública, que
aprovou parecer do deputa-
do Sargento Rodrigues
(PDT). Segundo o deputado,
o relatório é fruto de um de-
bate longo entre representan-
tes do Comando da PM e do
Corpo de Bombeiros Militar
e das entidades de classe de
praças e oficiais. Entre os as-
pectos a destacar estão o fim
das penas privativas de liber-
dade; a descrição das condu-
tas transgressoras; o fim da
interferência nas questões pri-
vadas dos militares; o estabe-
lecimento do efeito sus-
pensivo do recurso disciplinar
e a criação do Conselho de
Ética e Disciplina da Unidade.
Legislação arcaica - O depu-
tado Sargento Rodrigues re-
feriu-se, no parecer, ao decre-
to que trata do Regulamento
Disciplinar da Polícia Militar
(RDPM), considerado uma
"legislação arcaica, com prin-
cípios draconianos, que tem
sido um obstáculo à plena efi-
ciência da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militar
de Minas Gerais, comprome-
tendo até mesmo a motivação
da tropa". O deputado Cabo
Morais (PL) endossou as
palavras dele. Ao comparar
o decreto e o projeto sobre o
Código de Ética, o relator
enfatizou que a proposição
que tramita na Assembléia
poderá contribuir para pôr
fim "às feridas causadas
pelo movimento reivin-
dicatório de 1997", quando
os militares paralisaram as

atividades em Minas. O
relator prevê que o PL 1.439/

O relator opinou pela
aprovação da matéria na for-
ma do vencido em 1 turno,
com as emendas n°5 1 a 37.
Uma das mudanças previstas
no projeto diz respeito à ter-
minologia utilizada para se
referir aos policiais. Hoje, exis-
tem os oficiais e os praças. O
projeto traz um só termo para
se referir a eles: militar esta-
dual. O projeto prevê outras
modificações importantes:

• A instância que atual-
mente avalia a permanência
do militar na corporação é o
Conselho de Justificação (para
os oficiais que transgridem as
regras) e o Conselho de Dis-
ciplina (para os praças). As
normas relativas ao Conselho
de Justificação estão contidas
em uma lei (6.712/75) e as re-
ferentes ao Conselho de Dis-
ciplina estão em um decreto
(o Regulamento Disciplinar
da PM - RDPM) O projeto
prevê um rito igual para to-
dos, conduzido pela Comis-
são de Processo Administra-
tivo Disciplinar.

• Fim das penas privativas
de liberdade. Hoje, o RDPM
faz referência, por exemplo, à
prisão para os praças por até
13 dias para averiguação.

• Os artigos 12 a 14 discri-
minam e descrevem as con-
dutas transgressoras, esta-
belecendo que seu grau va-
ria do leve, médio ao grave.
Atualmente, as transgres-
sões são tratadas de forma
genérica. O Regulamento
Disciplinar da Polícia Militar
(RDPM) lista 163 transgres-
sões, enquanto que o proje-
to em tramitação reduz o
número para 56.

• Acaba com as interferên-
cias nas questões privadas dos
servidores militares. O decre-
to em vigor relaciona, por
exemplo, como condutas
transgressoras "manter relaci-
onamento com pessoa de con-
duta perigosa" e "freqüentar
local incompatível com o deco-
ro da classe", regras genéricas
que abrem espaço para critéri-
os subjetivos de avaliação.

• O RDPM prevê punição
severa para atos no quartel e
com relação ao militar superi-
or, mas prevê punição mais
branda àquele servidor mili-
tar que, por exemplo, come-
ter alguma transgressão con-
tra um civil. Já o artigo 12 da
redação do vencido no 1° tur-
no determina, flO inciso 1, que
é transgressão disciplinar de
natureza grave "praticar ato
atentatório à dignidade da
pessoa ou que ofenda OS prin-
cípios da Cidadania e dos Di-
reitos Humanos, devidamen-
te comprovado em procedi-
mento apuratório".

• O projeto cria o Conse-
lho de Etica e Disciplina da
Unidade, a ser composto por
praças e oficiais, que poderá
contribuir para descentrali-
zar as decisões afetas à dis-
ciplina. O artigo 79 determi-
na que o Conselho é o órgão
colegiado designado pelo co-
mandante da unidade,
abrangendo até o nível de
companhia independente,
com vistas ao assessoramento
do Comando, nos assuntos
de que trata o código.

• Atualmente, o recurso
administrativo não tem efei-
to suspensivo - algo previs-
to no projeto.

Segundo a redação do
vencido no 1° turno, o Códi-
go de Ética e Disciplina dos
Militares de Minas Gerais,
proposto no PL 1.439/2001,
tem por finalidade definir, es-
pecificar e classificar as trans-
gressões disciplinares e esta-
belecer normas relativas a san-
ções disciplinares, conceitos,
recursos, recompensas, pro-
cesso administrativo-discipli-
nar e Conselho de Ética de
Disciplina Militar da Unidade.

De acordo com o artigo
15,o julgamento da transgres-
são deve ser precedido de
uma análise que considere: os
antecedentes do transgres-
sor; as causas que a determi-
naram; a natureza dos fatos
ou dos atos que a envolve-
ram; as conseqüências que
dela possam advir. O artigo
22 determina, por outro lado,
que a sanção disciplinar obje-
tiva preservar a disciplina e
tem caráter preventivo e
educativo. O artigo 23 deter-
mina a aplicação das seguin-
tes sanções, conforme a natu-
reza, a gradação e as circuns-
tâncias da transgressão: ad-
vertência; repreensão; presta-
ção de serviços de natureza
preferencialmente opera-
cional, correspondente a um
turno de serviço semanal, que
não exceda a oito horas; sus-
pensão, de até dez dias; re-
forma disciplinar compulsó-
ria; demissão; perda do pos-
to, patente ou graduação do
militar da reserva.

O artigo 64 determina que
a Comissão de Processo Ad-
ministrativo_Disciplinar é
destinada a examinar e dar
parecer, mediante processo
especial, sobre a incapacida-
de de militar para permane-
cer na situação de atividade
ou inatividade, nas institui-
ções militares do Estado, ten-
do como princípios o contra-
ditório e a ampla defesa.

A Comissão analisou, ain-
da, o PI- 1.889/2001, do de-
putado Sebastião Navarro
Vieira (PFL), que altera dis-
positivos da Lei 13.166/99,
que dispõe sobre o pagamen-
to pelo Estado de honorários
a advogado não-defensor
público contratado para de-
fender réu pobre. O relator,
deputado Hely Tarquínio
(PSDB), opinou pela aprova-
ção da matéria na forma pro-
posta. O projeto permite que
os recursos devidos pelo Es-
tado ao advogado que não
seja defensor público, deten-
tor de certidão com eficácia
de título executivo, possam
ser compensados quando do
pagamento do Imposto de
Transmissão "Causa Mortis"
e de custas processuais.
Terras devolutas - Foi apro-
vado requerimento do depu-
tado Rogério Correia (PT),

solicitando a realização de
audiência pública para deba-
ter, com convidados, a tenta-
tiva do governo de reaver
terras devolutas no Norte e
Noroeste de Minas. São con-
vidados, entre outros, repre-
sentantes do Incra, do Iter,
do Movimento dos Traba-
lhadores Rurais Sem-Terra
(MST), do MRST, da Fetaemg
(Federação dos Trabalhado-
res em Agricultura) da CUT/
Minas, além do ouvidor agrá-
rio nacional, desembargador
Gercino José da Silva Filho,
por sugestão do deputado
Adelmo Carneiro Leão (PT).
Presença - Participaram da
reunião os deputados Hely
Tarqüínio (PSDB), que a pre-
sidiu; Sargento Rodrigues
(PDT), que a presidiu inicial-
mente; Cabo Morais (PL),
Alberto Bejani (PFL) e
Adelmo Carneiro Leão (PT).

Código de Etica dos militares está
kI,

Administração Pública pronto para votação
2001 seja transformado em lei
em 30 dias.

Conteúdo do projeto

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 de quem a envia e a

recebe. Envie e-maus que julgue importantes somente
para as pessoas que você conhece.

Campanha de Prevenção contra SPAM

COM ISSõES1

Administração Pública
(continuação)



procurador da República, Álvaro Ricardo; o deputado federal
Mouro Lopes (PMDB/MG); o embaixador José Aparecido; o

presidente da Cemig, Djalma Moraes e o presidente do
Copasa, Marcelo Siqueira.

Na reunião ordinária
de Plenário realizada on-
tem foi deferido, pela
Presidência, requerimen-

to do deputado Wander-
ley Ávila (PPS) solicitan-
do a retirada de trami-
tação do Projeto de Lei

(PL) 1.956/2002, de sua
autoria, que trata de doa-
ção de imóvel ao Municí-
pio de Curral de Dentro.

Você 1á abriu seu correio eletrônico hoje?J
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Governador veta contribuições patronais
AI INFORMA /quarta-feira - 6

lIl	 Governador veta dispositivos de
proposição sobre previdência

Foi protocolada ontem na
Assembléia a Mensagem do
governador Itamar Franco
que encaminha o Veto Parcial
,a de Lei Comple-
mentar n° 70, que institui o
regime próprio de previdên-
cia e assistência social dos ser-
vidores públicos do Estado.
A proposição teve origem na
aprovação do Projeto de Lei
Complementar (PLC) 48/
2001 pela Assembléia e foi
sancionada pelo governador
na última segunda-feira (25).

O primeiro veto incidiu
sobre a concessão de licença-
paternidade ao segurado e
sobre a concessão de auxílio-
funeral ao dependente - alí-
nea "d" do inciso 1 e a alínea
"c" do inciso II, ambos do
artigo 6°, que trata dos bene-
fícios assegurados pelo Regi-
me Próprio de Previdência
Social. O governador citou,
nas razões do veto, a Lei Fe-
deral 9.717/98, que dispõe
sobre as normas gerais para
os regimes próprios de pre-
vidência. Segundo o gover-
nador, o artigo 5° da lei
veda a instituição de bene-
fícios diversos daqueles
previstos para o regime ge-
ral de previdência social.
Citou, também, a Lei Fede-
ral 8.213/91, que dispõe so-
bre os Planos de Benefícios
da Previdência, para justifi-
car o veto. Segundo ele, os

benefícios introduzidos pelos
dispositivos vetados não es-
tão previstos nessa lei.

Também foi vetado o pa-
rágrafo 3° do artigo 8°, que
define o valor a ser pago para
a aposentadoria por invalidez.
Segundo a proposição, a apo-
sentadoria por invalidez,
quando proporcional, será de
70% da remuneração, acresci-
dos de 6/ por ano de servi-
ço, até o limite de 100'. Para

As regras para a aposen-
tadoria voluntária, tratadas
no parágrafo Y do artigo 75,
foram consideradas indevi-
das pelo governador, pois
não seguem os limites impos-
tos pela Constituição Fede-
ral. O parágrafo estabelece
que os proventos da aposen-
tadoria proporcional serão
equivalentes a 70% do valor
máximo que o servidor pode-
ria vir a obter de acordo com
o °caput" do artigo 75, acres-
cido de 5% por ano de contri-
buição que supere a soma a
que se refere o inciso 11 desse
artigo, até o limite de 100%.

O "caput" do artigo 75
estabelece que o servidor po-
derá se aposentar com pro-

o governador, a proposta
também é incompatível com
a Constituição da República.
Nas razões do veto, ele ex-
plica que o inciso 1 do pará-
grafo 1' do artigo 40 da
Constituição determina que
a aposentadoria por inva-
lidez tenha como norma que
OS proventos são proporcio-
nais ao tempo de contribui-
ção, o que não é menciona-
do no parágrafo vetado.

ventos proporcionais ao tem-
po de contribuição, desde
que conte tempo de contribui-
ção igual, no mínimo, à soma
de 30 anos, se homem, e 25
anos, se mulher, e um perío-
do de contribuição equivalen-
te a 40% do tempo que, na
data de publicação da Emen-
da à Constituição da Repú-
blica n° 20, de 15 de dezem-
bro de 1998, faltava para
atingir o limite de tempo es-
tabelecido no inciso 1. Outra
condição, prevista nos
incisos 1 e II do artigo 74, são
a idade de 53 anos, se ho-
mem, e 48 anos, se mulher; e
cinco anos de efetivo exercí-
cio no cargo em que se dará
a aposentadoria.

O governador vetou tam-
bém o parágrafo único do ar-
tigo 50 da Proposição de Lei
Complementar 70, que defi-
ne os percentuais de contri-
buição previdenciária patro-
nal relativos ao servidor pú-
blico titular de cargo efetivo
da administração direta,
autárquica e fundacional dos
Poderes Legislativo, Executi-
vo e Judiciário, do Ministério
Público e do Tribunal de Con-
tas, ao membro da magistra-
tura e do Ministério Público,
ao Conselheiro do Tribunal
de Contas e aposentados cujo
provimento tenha ocorrido

O advogado Alexandre de
Paula DupeyratMartins

agradeceu, da tribuna do
Plenário, a concessão do título

de cidadão honorário do Estado
de Minas Gerais, em reunião
especial realizada na última

segunda-feira (25). Na mesa, o
deputado Sávio Souza Cruz

(PMDB), que solicitou a
homenagem; o procurador-geral

de Justiça de Minas Gerais,
Nedens Ulisses Freire Vieira; o

deputado federal Virgílio
Guimarães (PT/MG); o
secretário de Governo,
Henrique Hargreoves; o

governador Itamar Franco e o
presidente da Assembléia,

deputado Antônio Júlio (PMDB).
Também compuseram a mesa o

até 31 de dezembro de 2001
(4/o); e os percentuais de con-
tribuição patronal relativos
aos servidores públicos esta-
duais não titulares de cargo
efetivo (2,4%). Nas razões do
veto, o governador alega que
esses percentuais não aten-
dem às determinações cons-
titucionais, além de não ter
sido fornecida a fonte para
esse aumento de despesas.
Precatórios - A mesma justi-
ficativa - falta de determina-
ção constitucional e de indi-
cação da fonte de recursos
para a despesa criada - foi
apresentada para o veto ao

artigo 84 da proposição, que
transfere para o Tesouro o
pagamento dos precatórios
judiciais relativos a benefícios
concedidos até a data de vi-
gência da Lei 13.455/2000,
para os quais não existia con-
tribuição de custeio devida ao
lpsemg. O governador alegou
também que a assunção de
precatórios de uma por outra
entidade da Administração
Pública, como prevê o artigo,
poder i a ocasionar alteração
da orem de precatórios si-
tuação' proibida, taxativamen-
te, pelo artigo 100 da Consti-
tuição da República

Requerimento deferido

Regras para aposentadoria voluntária	Dupeyrat recebe título de cidadão honorário
Reunião Especial

Reunião Ordinária

Sempre confira a fonte da informação antes de repassar
-	 mensagens eletrônicas para outras pessoas,

especialmente sobre alguma utilidade pública
ou relativa a 'correntes" Em muitos casos, essa

S mensagem pode ser um SPAM e você estará
"congestionando" a caixa postal de alguém.

Campanha de Prevenção contra SPAM



7h30 -Repórter Assembléia (reprise)
8h - Horário reservado à Câmara Municipal de BH
9h - Caminhos de Minas (reprise) - MacrorregiãO
Norte de Minas
1 Oh - Comissão de Defesa do Consumidor (ao
vivo) - Discute adulteração de gasolina
12h - Assembléia Debate (reprise) - A fragilidade
do sistema eleitoral brasileiro
13h - Eleições 2002 (reprise)
13h30 - Repórter Assembléia (reprise)
14h15 - Plenário (ao vivo) - Reunião Ordinária
17h - Comissão de Direitos Humanos
(inédito) - Discute as atividades extrafuncionais
dos policiais militares
18h10 -Visão Parlamentar (reprise) - Entrevis-
tas com deputados estaduais sobre assuntos da
atual conjuntura
18h30 - Horário reservado à Câmara Municipal

de BH
19h30 - Repórter Assembléia (ao vivo) - O que
acontece na Assembléia e repercussão dos princi-
pais fatos políticos no Estado
20h10 - Comissão de Educação (reprise) -
Discute a Lei de Ensino Superior do Brasil
21 h - Sala de Imprensa (inédito) - Jornalis-
tas conversam com a reitora da UFMG, Ana
Lúcia Almeida Gazzola
22h - Repórter Assembléia (reprise)
22h30 - Eleições 2002 (inédito) - Entrevistas,
comentários e notas sobre a movimentação
política no país
23h - Plenário (reprise)
1h20 - Repórter Assembléia (reprise)
2h - Encerramento

-Esta grade esta sujeita a alterações
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ORADORES
Representantes de órgãos governamentais e
de entidades discutem combate à violência

PAINEL jBuritis
A invasão dos sem -terra à
fazenda do presidente

Fernando
Henrique, no
município de
Buritis, no
Noroeste de Minas,
foi o assunto

tratado pela deputada Maria
José Haueisen (PT). Segundo
ela, o ministro da Justiça,
Aloysio Nunes Ferreira,
acusou o PT de envolvimento
com o MST. "Estou indignada
com o desrespeito e os gestos
de provocação ao PT por parte
do governo. Nós respeitamos o
MST como uma ONG de
reconhecimento internacional,
mas não temos nada a ver com
essa invasão", disse. A
deputada disse, ainda, que
desde 1998 a fazenda de FHC
está sob ameaça do MST. "A
fazenda de FHC estava
totalmente desprotegida no dia
da invasão, isto leva-nos a
pensar que pode ser armação
contra o PT", afirmou. A
parlamentar falou também
sobre a sua participação no
combate aos conflitos de terra e
sobre a importância da reforma
agrária. Maria José Haucisen
afirmou que o PT, assim como
todo trabalhador rural, deseja
a reforma agrária, mas não
pelos métodos de invasão
como está fazendo o MST.

Microgerais
O deputado Ermano Batista
(ll)l fa'ou sobre o veto à

LI 
Proposição de Lei
10.050, que trata
do Programa
Micro Geraes, de
fomento ao

desenvolvimento das
microempresas e das
empresas de pequeno porte
de Minas Gerais. "O veto
governamental é
inadmissível. Se for mantido,
os microempresários ficarão
prejudicados", disse.
Segundo o deputado, a
alegação de que a proposição
dificulta a economia mineira
foi um dos motivos que

levaram o governadora
apresentar outro projeto de lei.
"Não conseguimos entender a
posição de Itamar Franco. Sua
ação revela a falta de
compromisso com o povo
mineiro", afirmou. O deputado
defendeu a rejeição do veto, já
que a proposição de lei garante
uma maior fonte de renda, com
o aumento da produtividade
das micro e pequenas
empresas mineiras.

Estradas
"O estado de calamidade das
estradas de Minas Gerais é

lamentável. Vidas
r de cidadãos

mineiros são
tiradas a todo
instante", a

afirmação é do deputado
Doutor Viana (PMDB), que
lembrou a morte do prefeito de
Joaquim Felício, Helmar
Oliveira de Souza, e do
secretário da Câmara
Municipal, Geraldo Prado, no
último domingo (24). Segundo
o deputado, os dois foram
vítimas das más condições das
estradas do Norte de Minas, e
perderam suas vidas em uma
rápida viagem a Bocaiúva.
"Há quatro meses fizemos uma
manifestação com o povo de
Joaquim Felício para
sensibilizar o governo federal,
que é responsável pela
precariedade das estradas. O
descaso do governo nos causa
indignação", disse. O
parlamentar acredita que, se
parte do dinheiro pago pelos
combustíveis fosse destinado à
manutenção das estradas, a
situação seria melhor. O
deputado parabenizou as
polícias de Minas Gerais por
evitarem e combaterem a ação
de bandidos de São Paulo na
cidade de Contagem e no
seqüestro de um adolescente
na cidade de Três Corações, no
Sul de Minas.

MST
O deputado Rogério Correia
(PT) falou sobre a questão da
reforma agrária e defendeu o
MST. Segundo ele, o

fl Movimento dos
Trabalhadores
Rurais Sem-Terra
tem sido tratado
pela imprensa

como um bando de
"baderneiros e marginais",
sem questionamentos a
respeito da reforma agrária.
"Antes de questionar as ações
dos trabalhadores rurais, é
preciso ir à raiz do problema,
que consiste no descaso do
nosso presidente com a reforma
agrária", disse. Segundo o
deputado, a maioria das
famílias que invadiram a
fazenda de FHC é o oriunda do
Noroeste de Minas, onde os
assentamentos não possuem
infra-estrutura nenhuma para
abrigá-los. "Não estou aqui para
julgar a ação do MST como certa
ou errada, mas estou convicto de
que isso só aconteceu porque
não há reforma agrária no
Brasil", afirmou. O deputado
informou que vai apresentar
requerimento solicitando a
criação de uma Comissão
Especial para visitar os
acampamentos dos sem-
terra localizados na região
Noroeste do estado.

Hospital
O deputado Márcio Cunha
(PMDB) defendeu a liberação

de recursos para a

fl reforma do
Hospital
Lniversitário São
Jose, em Belo
Horizonte. Ele

lembrou que, no final do ano
passado, fez um pedido de
liberação de R$ 1,2 milhão pelo
Ministério da Saúde ao
governo do Estado. No final
de 2001 foram liberados R$
300 mil e neste mês, mais R$
1.500,00. "Esse dinheiro está
sendo investido em enfermarias,
blocos cirúrgicos e outras
necessidades. Isso graças à
Comissão de Saúde da
Assembléia, que visitou o hospital
e conseguiu a liberação da verba",
afirmou. Segundo o deputado,
dos 136 leitos, 70% são
destinados ao Sistema Único de
Saúde (SUS), uma boa saída para
o resgate do hospital seria
implantar o Plano Nacional de
Assistência Hospitalar (PNASH).

Deputados da Comissão
de Direitos Humanos reuni-
ram-se ontem com represen-
tantes de órgãos governa-
mentais e organizações da
sociedade que atuam na área
de segurança pública. O ob-
jetivo da reunião, realizada na
Assembléia Legislativa, foi
propor um trabalho em rede
para que o encaminhamento
das ações de combate à vio-
lência seja mais completo e
objetivo, a fim de solucionar
os problemas com maior agi-
lidade. O presidente da Co-
missão de Direitos Humanos,
deputado Márcio Kangussu
(PPS), defendeu a parceria
entre os diversos órgãos e
entidades interessados no
combate à violência. Para ele,
a medida vai trazer rapidez
a procedimentos que hoje cor-
rem de forma burocrática.

"Não é a presença de po-
lícia e de viaturas que vai so-
lucionar o problema de segu-
rança pública. Nós temos que
trabalhar integrados com o
Ministério Público, com o Ju-
diciário e com Legislativo",
defendeu o coronel da Polí-
cia Militar, Musso José Veloso.
O promotor-geral de Justiça
do Estado, Nedens Ulisses

Vieira, falou da importância
da interação dos poderes pú-
blicos para o combate à vio-
lência. "Todos os órgãos e
instituições envolvidas têm
que atuar em conjunto no sen-
tido de superarmos todas as
deficiências e os problemas
que enfrentamos nesta ques-
tão", comentou.

"Com o aumento da
criminalidade e da violência
no estado percebemos que a
ação isolada realmente não
vai ter aqqele resultado que
a gente alneja. Esta interação
de todos s órgãos ligados a
segurançapública é nosso
maior objetivo. Em nome da
Defensoria Pública, nós
estamos dispostos a traba-
lhar naquilo que a constitui-
ção nos coloca como papel
principal, vamos trabalhar
dentro das penitenciária e
das delegacias de polícia",
disse a procuradora Chefe da
Defensoria Pública, Moen.a
Guaraciaba Pereira.
Presenças - Participaram da
reunião os deputados Márcio
Kangussu (PPS), Durval An-
gelo (PT), Elbe Brandão
(PSDB), Edson Rezende (PT)
e João Leite (PSDB), o procu-
rador-geral de Justiça do Es-

rÁl

tado, Nedens Ulisses Vieira;
os procuradores Antônio Sér-
gio Toné e Rômulo Ferraz; o
coordenador de Direitos Hu-
manos, Afonso Henrique
Teixeira; o desembargador
Sérgio Rezende; o represen-
tante da Secretaria de Esta-
do da Justiça e Direitos Hu-
manos, Maurício Reis; o secre-
tário de Segurança Pública,
Márcio Barroso Domingos; o
comandante geral da Polícia
Militar, cel. Severo Augusto;
a titular da Ouvidoria de Po-
lícia, Maria Caiafa; a pro-
curadora chefe da Defensoria
Pública, Moema Guaraciaba
Pereira; o cel. do Corpo de
Bombeiros, Duarte Marcelino;
o diretor de Atividades Téc-
nicas do Corpo de Bombeiros,
cel. Saulo, o chefe do Estado
Maior do Corpo de Bombei-
ros, comandante BM Antônio
Damásio; o secretário adjun-
to de Estado de Segurança
Pública, Sérgio Francisco
Freitas; o presidente do Con-
selho Esatdual de Direitos
Humanos (Conded) e coorde-
nador da Comissão Pastoral
de Direitos Humanos da
Arquidiocese de Belo Hori-
zonte, Emely Vieira Salazar e
o vereador Juarez Amorim.

MA TV j
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9h30
• Comissão de Turismo, Indústria e Comércio

(Plenarinho III) - tratar de assuntos de interesse da
Comissão

• Comissão Direitos Humanos (Plenannho IV) - audi-
ência pública para debatera falta de leitos e o aten-
dimento em CTls de Belo Horizonte. Convidados:
secretário de Estado da Saúde, Carlos Patricia Freitas
Pereira; procurador-geral de Justiça do Estado,
Nedens Ulisses Freire Vieira; secretário municipal
de Saúde de Belo Horizonte, Evilasio Teubner
Ferreiro; presidente do Conselho Regional de Me-
dicina, Francisco José Caldeira Reis; o presidente
do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, Edilson
Corrêa de Mouro; e o presidente da ONG "S.O.S
Vida", António Carlos Teodoro. Discutir e votar pa-
recer sobre o Pi- 1.844/2001,  da deputada Maria
José Hauiesen, que altera a Lei 13188/99, que
dispõe sobre a proteção, o auxílio e a assistência as
vitimas de violência no Estado

• Comissão Especial da Prostituição Infantil (Plenannho
II) - discutir e votar proposições da Comissão

9h45
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação

Social (Plenarinho III) - discutir e votar parecer sobre
o PL 1.460/2001, do deputado Pastor George, que
estabelece medido disciplinar no processo de
outomação nas empresas do sistema produtivo, fi-
nanceiro e comercial do Estado de Minas Gerais; e
PLC 46/2001, do deputado João Leite, que autoriza
o Poder Executivo a criar o Programa "Vida em Fa-
mília", instituindo o auxílio-adoção

10 horas
• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho II)

- audiência pública para debater a adoção de
tecnologias que possibilitem verificara adultera-
ção de gasolina, nos postos de combustíveis, a se-
melhança do que já ocorre com o álcool. Convida-
dos: secretários de Estado da Ciência e Tecnologia,
Antônio Salustiano Machado, edo Fazenda, Jose
Augusto Trôpia Reis; presidente da Fundação Cen-

Reunião Ordinária (14 horas)
Veto Total

A Proposição de Lei 15.002, que dispõe sobre a con-
cessão de incentivos fiscais a projetas esportivos no
Estado. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total
A Proposição de Lei 15.024, que dispõe sobre o
atendimento a clientes em estabelecimento bancá-
rio. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total
A Proposição de Lei 15.026, que dispõe sobre a
exigibilidade de demonstrativo detalhado do servi-
ço prestado pelas operadoras de telefonia no Esta-
do. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total
A Proposição de Lei 15.042, que proíbe a empresa
concessionário de serviço público de água, energia
elétrica ou telefonia de efetuar a suspensão do forne-
cimento residencial de seu serviço nos dias que espe-
cifica. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial
A Proposição de Lei 15.048, que dispõe sobre o
pagamento de débitos decorrentes da propriedade
de veículo automotor. Discussão em turno único
(faixa constitucional)

Veto Total
A Proposição de Lei 10.050, que dispõe sobre o
Programa de Fomento ao Desenvolvimento das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte

tro Tecnológico de Minas Gerais (Cetec), António Orlando
Macedo Ferreira; presidente do Sindicato dos Fiscais e
Agentes Fiscais de Tributos de Minas Gerais (SindFisco/
MG), Antônio de Pádua Silva; presidente do Sindicato do
Comércio Varejista dos Derivados de Petróleo no Estada
de Minas Gerais (Minaspetro), Paulo Mirando Soares; di-
retor presidente da GDS - Tecnologia de Sistemas Ltda.,
Aiysio Nunes dos Santos; e o secretário executivo do Procon
Estadual, Paulo Calmon Nogueira da Gama

• Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
(Plenarinho 1)— discutir e votar proposições que dispen-
sam a apreciação do Plenário

10h30
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

(Plenarinho IV) —analisar o funcionamento do Fundo de
Recuperação e Desenvolvimento Sustentável das Bacias
Hidrográficas do Estado de Minas Gerais (Fhidro). Convida-
dos: secretário de Estado da Fazenda, Jose Augusto Tropia
Reis; secretário de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável e presidente do Conselho Estadual de
Recursos Hídricos, Celso Castilho de Souza; presidente do
BDMG, Murilo Badarô; presidente da Faemg, Gilman Viana
Rodrigues; presidente do Fórum Mineiro dos Comitês de
Bacias, Mauro da Costa Vai; e o responsável pelo Projeto
Manuelzão, Apoio Heringer Lisboa. Discutir e votar parece-
res sobre seis proposições sujeitas a apreciação do Plena-
rio, como o PLC 45/2001, do deputado Geraldo Rezende,
que institui  Região Metropolitana do Triângulo Mineiro

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

tir e votar proposições da Comissão
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

(Plenarinho III) - discutir e votar proposições que dispen-
sam apreciação do Plenário

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

• Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
(Plenarinho IV) - discutir e votar proposições da Comissão

do Estado de Minas Gerais - Micro Geroes. Discussão em
turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial
À Proposição de Lei 15.051, que dispõe sobre o recom-
posição das tabelas de valores mensais de vencimentos
de cargos e funções de chefia dos Quadros Especiais de
Pessoal da Fhemig e da Hemominas e dos cargos do
Quadro de Pessoal do Ipsemg. Discussão em turno único
(faixa constitucional)

Veto Parcial
À Proposição de Lei 15.052, que institui gratificação-saúde
para servidor do Quadro Especial de Pessoal da Secretaria
da Saúde. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial
A Proposição de Lei 15.055, que dispõe sobre a política de
proteção à fauna e à flora aquáticas e de desenvolvimento
da pesca edo aqüicultura no Estado. Discussão em turno
único (faixa constitucional)

Veto Parcial
À Proposição de Lei 15.061 ,que estima as receitas e fixa
as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Ge-
rais e do Orçamento de Investimento das empresas con-
troladas pelo Estado para o exercício de 2002. Discussão
em turno único (faixa constitucional)

Veto Total
A Proposição de Lei 15.063, que dispõe sobre a explo-
ração e a fiscalização de loterias de bingo pela Loteria
do Estado de Minas Gerais. Discussão em turno único
(faixa constitucional)


