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A votaçao do veto foi acompanhada pelos servidores do /psemg, que lotaram
as galerias do Plenário
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PLENÁRIO Plenário rejeita
para servidores

veto a reajuste
do Ipsemg

• CPI do Sistema
Prisional faz primeira
reunião aberta e ouve
ex-diretor de peniten-
ciaria (pág. 5 e 6)

• CPI das Carvoarias
ouve depoimentos de
representantes de
empresas de fertilizan-
tes e de sindicalista
(pág. 6 e 7)

• Comissão do Trabalho
debate ameaça de
demissões na
Prodemge (pág. 2 e 3)

A Assembléia Legislativa
de Minas Gerais votou, na
manhã de ontem, dois dos 11
vetos que estavam na pauta
da reunião extraordinária de
Plenário. A reunião foi
acompanhada por dezenas
de servidores do Instituto
de Previdência dos Servido-
res do Estado de Minas Gerais
(Ipsemg), que lotaram as gale-
rias, com faixas e balões, rei-
vindicando o reajuste previsto
na Proposição de Lei 15.051
(ex-PL 1.760/2001, do gover-
nador), que foi vetada parcial-
mente pelo governador.

O Plenário rejeitou o veto
ao artigo 2°, que reajusta em
27°0, a partir de 1° de outu-
bro de 2001, as tabelas de
vencimentos dos cargos de
provimento efetivo e em co-
missão, inclusive dos inati-

vos, do Quadro de Pessoal
do Tpsemg. O veto recebeu 7
votos pela manutenção; 49
pela rejeição e 2 em branco.
Segundo o Regimento Inter-

no da Assembléia, são neces-
sários 39 votos para rejeitar
um veto.
Leia mais sobre o Plenário
na página 11

CPI do
projetos

Preço
eoed

do Leite propõe
e quebra de sigilo

A CPI do Preço do Leite
da Assembléia Legislativa de
Minas Gerais comprovou a
existência de cartelização na
indústria para reduzir o pre-
ço pago ao produtor, o abuso
econômico do comércio vare-
jista na venda do leite aos con-
sumidores e o monopólio da
Tetra Pak na embalagem do
leite longa vida. As conclu-
sões estão no relatório final,
apresentado pelo deputado
Luiz Fernando Faria (PPB),
relator dos trabalhos, e apro-
vado na reunião de ontem. A

Comissão pede a quebra do
sigilo fiscal de indústrias e de
grandes redes de supermer-
cados. Para o relator da CPI,
os objetivos foram da Comis-
são cumpridos, mas é neces-
sário que haja um acompa-
nhamento permanente do
mercado do leite.

Cinco projetos de lei serão
apresentados pela CPI. Eles
propõem a introdução do
leite na merenda escolar; a lo-
cação de recursos da Funda-
ção de Amparo a Pesquisa do
Estado de Minas Ferais

(Fapemig) para a pesquisa
de embalagens alternativas
para o leite; solicitação à Se-
cretaria de Estado da Agri-
cultura para que divulgue
periodicamente a planilha
de custos do leite e deriva-
dos em Minas Gerais; o es-
tabelecimento de alíquota
de 30%1, do ICMS nas opera-
ções internas com o leite; e
a criação do Fundo Estadu-
al de Incentivo a Produção
do Leite (Pró Leite).
Leia mais sobre o relatório
da CPI nas páginas 9 e 10



Eduardo Teixeira Darnoscetio, da
Prodemge

José Gero/do Silvo, diretor do
Fenododos

ri. er

Constituição e Jusliça

Aprovado parecer favorável a projeto
que beneficia servidores
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Trabalho, Previdência
e Ação Social

Demissão é ameaça para 70% do
corpo técnico da Prodemge

Votação de, parecer é adiada
Mare	.1utzker

Um acordo assinado entre
a Companhia de Processa-
mento de Dados do Estado
de Minas Gerais (Prodemge)
e o Ministério do Trabalho
pode levar à demissão de 338
funcionários da Prodemge
não concursados. Por solici-
tação do deputado Adelmo
Carneiro Leão (PT) a Comis-
são do Trabalho, da Previ-
dência e da Ação Social rea-
lizou audiência pública, on-
tem, para debater o assun-
to. "A articulação entre os
funcionários, a especifici-
dade e a compreensão da di-
mensão do trabalho não são
valores substituídos com
facilidade. São condições
para que o Estado funcione
bem, no sentido de respei-
tar os trabalhadores com a
garantia de seus direitos,"
afirmou o deputado. A reu-
nião foi acompanhada por
dezenas de funcionários da
Prodemge.

Para o presidente da Co-
missão, deputado Dalmo Ri-
beiro Silva (PPB), o assunto
poderia ser discutido com o
Poder Judiciário, já que o con-
trato é um acordo de vontades,
e não se pode fazer documen-
tos em prejuízo de alguém. Já o
procurador do Ministério do
Trabalho, Geraldo Emediato de
Souza, disse que a Constituição
Federal determina que os fun-
cionários da Prodemge sejam
admitidos por meio de concur-
so público. "Não vejo como o
Ministério Público possa fechar
os olhos à Constituição Fede-
ral, pois o representante legal
da Prodemge assinou o termo
de compromisso", afirmou.

De acordo com o gerente
de Administração e Controle
de Produção da Prodemge,
Eduardo Teixeira, o concurso
público para os funcionários
que já estão há 13 anos na
Companhia é injusto. "Negar-
mos os fatos, a realidade, é
fugir do bem mais básico que
o homem possui ao longo de
sua vida, que é a prática, suas
palavras e seus atos condu-

O diretor da Federação
Nacional dos Trabalhadores
em Empresas de Proces-
samento de Dados (Fenada-
dos), José Geraldo Silva, disse
que os trabalhadores são téc-
nicos contratados por um
anúncio de jornal, mas aten-
dem muito bem à sociedade,
"portanto, o trabalho deles
não pode ser anulado". O
deputado Luiz Menezes (PPS)
argumentou a favor dos tra-
balhadores. "Estamos aqui
para defender as pessoas com
mais de 10 anos de serviço
que estão sendo demitidas
sem terem direitos. Que o
Ministério do Trabalho faça
valer a lei daqui para frente,

zidos dia-a-dia em busca do
ideal que ele espera. Nós te-
mos vivido todo esse tempo
confiando na empresa que es-
colhemos para trabalhar, em
seus dirigentes e na condução
do Estado. Portanto, gostarí-
amos de uma decisão que con-
templasse a nossa situação. A
quem interessa a insatisfação
do servidor público de Minas
Gerais ?", perguntou.

e que esses trabalhadores se-
jam respeitados", concluiu.
Requerimento - Durante a
audiência pública, foi aprova-
do um requerimento, de au-
toria do deputado Dalmo Ri-
beiro Silva (PPB), solicitando
que o Ministério Público do
Trabalho, a Prodemge e o
Governo do Estado de Minas
Gerais revejam os termos de
ajuste assinado em 4 de mar-
ço do corrente ano, para que
suspenda as demissões na
Prodemge, abrindo-se, assim,
nova negociação, e garantin-
do os direitos dos servidores
daquela companhia, especial-
mente na cláusula 7" do res-
pectivo documento.

Foi adiada a discussão de
parecer sobre o PL 1.449/
2001, do deputado Suívio Sou-
za Cruz (PMDB), que dispõe
sobre a qualificação de pes-
soas jurídicas de direito pri-
vado, sem fins lucrativos,
como Organizações da So-
ciedade Civil de Interesse
Público (Oscips), institui e
disciplina o termo de parce-
ria, e dá outras providênci-
as. O adiamento atendeu
requerimento do deputado
Edson Rezende (PT), que é o
relator da matéria. O projeto
tramita em 1 turno.

Os servidores públicos
efetivos, colocados à disposi-
ção de órgãos dos Poderes
Judiciário, Legislativo ou Exe-
cutivo, há mais de três anos,
sem ônus para os órgãos de
origem, poderão ser incluí-
dos no quadro permanente
do órgão em que se encon-
tram prestando serviço, me-
diante opção, no prazo de 30
dias a contar da data da pu-
blicação da lei. A proposta
está contida no Projeto de Lei
(PL) 2006/2002, de autoria
do deputado Luiz Menezes
(PPS), e recebeu parecer favo-
rável da Comissão de Cons-
tituição e Justiça, na reunião
de ontem. O relator da matéria
foi o deputado Ermano Batista
(PSDB), e, em seu parecer, ele
apresentou alteração que esten-
de o direito aos servidores de-
tentores de função pública.

Segundo o relator, é lícito ao
Estado dispor de seu pessoal
para melhor execução do ser-
viço público, portanto, não e
razoável que servidores coloca-
dos à disposição de outro ór-
gão para o qual vêm prestando
Serviços, em caráter efetivo,
no possam ingressar no qua-
dro de pessoal do referido ór-

gão. E o mesmo deve ser con-
siderado para os servidores
detentores de função pública.

O relator citou a Emenda
Constitucional ii ' 49/2001
para sustentar a sua argu-
mentação. A Emenda 49 as-
segurou aos servidores de
função pública, que já presta-
vam serviço ao poder públi-
co, por prazo indeterminado,

Projeto
educaçã

lambem foi aprovado pa-
recer favorável sobre o PL
2.013/2002, de autoria do
deputado Miguel Martini
(PSB), que altera a legislação
que dispõe sobre execução
penal, especificamente no
que toca aos dispositivos que
tratam da instrução destina-
da à formação cultural e pro-
fissional dos sentenciados. O
relator foi o deputado Agos-
tinhoSilveira (PL).

O projeto altera os artigos
26, 27, 29, 31 e 34 da Lei o"
11.404/1994. A primeira mo-
dificação proposta recai sobre
o artigo 26 da referida Lei e

antes da dita da promulga-
cão da Carta \lagna, os direi-
tos, vantagens e concessoes
inerentes ao ocupante de car-
go efetivo. E esse foi o obje-
tivo da emenda apresentada
pelo deputado Erniano Batis-
ta (PSDB), que incluiu esses
servidores entre os que po-
derão faier a opção pelo or-
gão onde atuam.

de

inova ao determinar o
ensino funda mental obrigató-
rio é direito de todos os
detentos que não o tiverem
concluído e nau somente dos
analfabetos, como dispõe a
atual redação da lei. O relator
argumentou que a própria
Constituição Federal, em seu
artigo 208, estabelece que o
dever do Estado com relação
à educação será efetivado
mediante "a garantia de en-
sino funda mental obrigatório
e gratuito, cissegurada, inclu-
sive, sua oferta gratuita para
todos os que a ele não tive-
ram acesso na idade própria".
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Trabalho, Previdência
e Ação Social
(continuação)

Participaram da
audiência pública
as deputados
Dalmo Ribeiro Silva
PPB), presidente
da Comissão;
Edson Rezende
(PT), vice-
presidente; Adelmo
Carneiro Leão )PT);
Luiz Menezes (PPS);
Sávio Souza Cruz
(PMDB); Márcio
Cunha )PMDB)e
Paulo Piau (PFL),
além do gerente de
Administração e
Controle de
Produção da
Prodemge,
Eduardo Teixeira
Damasceno; do
procurador do
Ministério do
Trabalho, Geraldo
Emediato de Souza,
da coordenadora
do Sindicato dos
Trabalhadores em
Empresas de
Processamento de
Dados (Sindados),
Rosane Maria
Cordeiro; e do
diretor da
Federação
Nacional dos
Trabalhadores em
Empresas de
Processamento de
Dados (Fenadados),
José Geraldo Silva.

Deputado quer ampla discussão

IAOI Ao desmonte

-
,

c
Deputado Sovio Souza Cruz	o ri Maria Cardei	deputados  Doim

Ribeiro Silvo e Edson Rezende Eduardo Teixeira Damasceno, deputado Luiz
Menezes Geiaido Emedioto Se zo

cria programas
o nara detentos
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Projeto prevê acesso ao curso supletivo
Aair Vieira

Urna outra alteração pro-
posta pelo PL 2.013/02, do de-
putado Miguel Martini (PSB),
que recai sobre o artigo 34 da
Lei 11.404/1994, estende aos
sentenciados o direito de cur-
sar o ensino supletivo. De
acordo com a redação pro-
posta, esses cursos poderão
ser ministrados por olunta-
rios previamente cadastrados
pela Secretaria de Estado de
Educação e autorizados pela
Secretaria de Estado de Jus-
tiça e Direitos Humanos ou
por entidade pública ou pri-
vada que firmar convênio
com o Estado. Quanto aos,
exames supletivos aplicados
pelo Estado, o projeto esta-
belece que os detentos pode-
rão neles se inscrever, com
direito a isenção de taxa.

Relatores pedem prazo para emitir parecer

e	 IL

Deputados Ailton Vilela, Agostinho Silveira, Geraldo Rn..eiioe
e Marcio Kangussu

Segundo o relator, deputa- 9.394, de 20/12/1994) paia de-
do Agostinho Silveira (PL), as nominaros niveisde 1e 2 grau
demais alterações propostas de ensino, que passaram a sei
\ isam, simplesmente, a piorno- tratados corno ensino funda-
vera adequação do texto da lei mental e médio. No seu pare-
as novas terminologias utiliza- cer, o relator concluiu que não

	

das pela Lei de Diretrizes e Ba-	ha óbices constitucionais à

	

ses da Educação (Lei Federal n'	tramitação do projeto.

CPI do Sistema Prisional ouve
ex-diretor de penitenciária CPI do Sistema

Rodrigo Dias	 Prisional

Coronel Carlos Roberto de Poulo
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Constituição e Justiça
(continuação)

O deputado Ermano Ba-
tista (PSDB) pediu prazo re-
gimental para apresentar o
seu parecer sobre o PI- 2.003/
2002, de autoria do deputa-
do Miguel Martini (PSB), que
tramita em 1 turno, acres-
centando dispositivo à Lei
6.673/75 que consolida a le-
gislação trihutziria do Estado
de Minas Gerais.

O deputado Márcio Kan-
gussu (PES), relator de dois

Foi aprovado o parecer,
de autoria do deputado
Ermano Batista (PSDB), pela
constitucionalidade, legali-
dade e juridicidade do PI-
2.01"/'002, do deputado
Antônio Júlio (PMDB), que
revoga dispositivos da Lei
10.848/1992, que autoriza o
Poder Executivo a doar imó-
vel ao município de Luz.

projetos de autoria da Comis-
são Especial do Esporte que
tramitam em 1 turno, tam-
bém pediu prazo para emitir
o seu parecer. São eles, o PI-
2.004/2002, que dispõe sobre
a criação de programa de ati-
\ idades desportivas no ám-
hito dos estabelecimentos es-
taduais de ensino, no perío-
do de férias escolares; e o OL.
2.00 /2002, que dispõe sobre
a instituição dos jogos inter-

Quatro projetos de dua-
ção de imóvel, que tramitam
em 1' turno, foram conver-
tidos em diligência por de-
terminação do presidente
da Comissão, deputado
Geraldo Rezende (PMDB):
os PLs 2.056/2002 e 2.057/
2002, do deputado Olinto
Godinho (PTB), que autori-
zam doação aos municípios

escolares no Estado de Minas
Gerais.

O deputado Agostinho
Silveira (PL) pediu vista do
parecer, de autoria do
Ermano Batista (PSDB),
sobre o P1. 1.988/2002, do
deputado João Paulo (PL),
que tramita em Y turno e
altera disposição da Lei
14.062/ 2 001, revogando
artigos que cancelam cré-
ditos tributários.

de Virginópolis e Poço Fun-
do; P1. 2.059/2002, do depu-
tado Sebastião Navarro
(PFL), que também autori-
za doação de imóvel ao
município de Poço Fundo.

A Comissão de Consti-
tuição e Justiça aprovou
ainda seis projetos que tra-
tam de declaração de uti-
lidade pública.

(1) coronel Carlos Roberto
de Paula, ex-diretor-geral da
Penitenciária José Maria
Alkimirn, negou à CPI do Sis-
tema Prisional a participação
de autoridades em qualquer
ato ilícito em sua gestão, corno
o tráfico de drogas e a facili-
tação de fugas. Ele comandou
a penitenciária, em Ribeirão
das Neves, entre maio de
1999 e maio de 2001.

O e\-diretor prestou de-
poimento, ontem, na qualida-

Entre as duvidas que per-
manecem, estão a referente à
liberação do preso Maurício
para viajar sozinho para
Uberlândia. Mencionando o
depoimento do ex-diretor, o
presidente da CPI informou,
em entrevista após a reunião
da CPI, que a liberação teria
ocorrido tendo em vista que
o preso estava em regime
semi-aberto. Mas, contrapos
o parlamentar, ele estava em
companhia do inspetor Mar-
co Túlio. O preso teria viaja-
do, ainda, ate Mato Grosso e,
depois, teria sido autuado em
flagrante por condução de
drogas. Outra dúvida não
esclarecida diz respeito à co-
municação de todos os pro-
cedimentos criminais ao judi-
ciário, como o flagrante de
drogas na penitenciaria. O ex-
diretor disse que havia comu-
nicação, mas o presidente in-
forma que, apesar disso, não
houve regressão de pena de-
terminada pelo juiz.

O depoimento de ontem
foi o primeiro a portas aber-
tas depois de urna série de
depoimentos sigilosos, mui-
tos deles ouvindo presidiári-
os. A partir de agora, todos

de de testemunha, a fim de
esclarecer questões corno a
liberação de presos para
viagem, sem escolta, ou
para trabalharem à noite,
apesar de estarem em re-
gime fechado; e os proce-
dimentos em caso de fla-
grantes de drogas. Segun-
do o presidente da CPI.
deputado Ermano Batista
(PSDB), o depoimento não
esclareceu todas as dúvi-
das dos deputados.

OS depoimentos poderão ser
acompanhados pelo público.
Segundo o deputado Ermano
Batista, o sigilo foi importan-
te para não prejudicar as apu-
rações. O deputado infor-
mou, ainda, que já foram re-
quisitados documentos ao
Foro m de Ribeirão das Ne-

' nr'I iir'eou também
aos ili'pu tados qrie recebesse
ordt'is di ' 1 lidiciario local
para IR\Il'IIl/ar penas. "A re-
lacai' iii ou i,i mente formal;
05 ,iti's idininistrativos ocor-
riam a l',iitlr do momento em
que 1	,l':,l nus os respecti-
vos oinentos", informou,
reterindu '-se a regressões e
progresu e,'s de penas e a li-
vra nn.'ii tu is r ind i ionais, entre
outros. E le respondeu tam-
bém pertunt1 sobre a fuga do
preso 1 ai son que teria obti-
do autorização do ex-diretor
para assinar documentação
relativa à compra de aparta-
mento em cartório de Belo
Horizonte e, lá chegando, es-

ves, à Secretaria de Estado da
Justiça e ao Tribunal de Justi-
ça sobre os quais os parla-
mentares vão se debruçar
agora. As investigações, hoje
focadas em Ribeirão das Ne-
ves, poderão se estender até
Divinópol is e Juiz de Fora,
entre outras cidades.

capou. Cl coronel Carlos
Roberto de Paula disse que o
preso tinha bom comporta-
mento e que a direção da pe-
nitenciária cercou-se de cui-
dados na operação.

A próxima pessoa a ser
ouvida deverá ser o capitão
José Nilson, nomeado diretor
de Segurança ainda na gestão
do coronel Carlos Roberto de
Paula e alvo de denúncias de
envolvimento em trafico de
drogas. No depoimento pres-
tado a CPI, ontem, o coronel
classificou como "armação" as
acusações contra José Nilson.
Ele elogiou o capitão, afir-
mando que ele sempre foi sé-
rio e competente.

Presença
Participaram da
reunião os
deputados
Geraldo Rezende
(PMDB),
presidente da
Comissão;
Agostinho Silveira
PU, Ailton Vilela
(PTB), Eduardo
Hermeto )PFL),
Ermano Batista
(PSDB) e Márcio
Kangussu (PPS).

Projetos de doação de imóveis são
convertidos em diligência

Dúvidas não esclarecidas

Coronel nega influência
do Judiciário local



Ps g r	rr,	E c o ar:
Fosfertrl

Vicente Magalhães de Motos
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Requerimento de deputado pede
mais informações

Rodrigo Dias

Deputados Luiz Tadeu Leite, Errnono Batista. Luiz Menezes e Irani Barbosa

Ministério do Trabalho entrega
relatório de inspeção
Ala ir Vieira

CPI das Carvoarias
(continuação)

Outros questionarnentos
referiram-se à ex-diretora
administrativa da Penitenci-
ária José Maria Alkimim,
Sheila Ferman Campolina. Na
reunião, foi aprovado reque-
rimento do deputado Luiz
Tadeu Leite (PMDB), relator,
que solicita da Secretaria de
Estado da Justiça e Direitos
Humanos o envio à CPI da
copia do processo administra-
tivo instaurado para apurar
denúncias de irregularidades
envolvendo a ex-diretora ad-
ministrativa.  O ex-diretor
afirmou, na reunião desta ter-
ça-feira, que ela era excelen-
te funcionária".

Foi aprovado também re-
querimento do deputado Irani
Barbosa (PSD), que solicita do
iui7 do Fórum da Comarca de

"O processo de tercei-
ri7ação não possui definição
na legislação federal. Não ha,
a inda, normatização legal a
eu respeito", afirmou o asses-
or jurídico da Fosfertil (Fer-

tilizantes Fosfatados S/A),
Públio Emílio Rocha, que foi
ouvido ontem na CPI das Car-
voarias, juntamente com ou-
tros representantes da Fos-
fértil e da Bunge Fertilizantes.
De acordo com o assessor da
Fosfértil, a terceirização é uma
matéria complexa, sendo que
a doutrina e a jurisprudência
a esse respeito ainda estão em
processo de formação. Para o
deputado Adelmo Carneiro
Leão (PT), presidente da CPI,
a terceirização tem sido um fa-
tor de deterioração das con-
dições de trabalho.

Públio Emílio Rocha salien-
tou que ha controvérsias em
relação aos conceitos de ativi-
dade-meio e atividade fim das

Ribeirão das Neves documen-
tos que menciona.

A CPI do Sistema Prisional
foi criada para, no prazo de
120 dias, apurar o funciona-
mento do sistema prisional de
Ribeirão das Neves e outros
municípios, verificando a pos-

empresas. "Não ha lei que
proíba a terceirização e, por-
tanto, não se trata de uma ati-
vidade ilícita. A jurisprudên-
cia deve caminhar para a ten-
dência mundial, que é de se
ampliar as possibilidades de
terceirizaçào", defendeu. O
assessor afirmou que a
terceirização busca a eficiên-
cia no processo empresarial, e
não apenas o lucro. Disse tam-
bém que não se deve fazer o
julgamento do mérito da ques-
tão sem que haja uma referên-
cia legal, sob o risco de se to-
marem decisões precipitadas.
Segundo ele, a empresa sem-
pre cumpriu com as suas obri-
gações como responsável sub-
sidiária, quando a contratada
não pôde cumprir OS compro-
missos com seus empregados.
Contratação - O gerente de
contratos da Fosfértil, Nar-
dival Sebastião da Silva, afir-
mou que a empresa possui um

sível participação do poder
público com grupos criminosos
organizados no esquema de
facilitação de fuga, tráfico de
drogas, liberdade e soltura
extra-legal. O autor do reque-
rimento de criação da CPI é o
deputado Irani Barbosa PSD).

controle rigoroso no proces-
so de seleção e contratação de
empresas prestadoras de ser-
viço. "Temos urna série de
procedimentos para asse gu-
rar a capacitação da empre-
sa. São verificados os aspec-
tos jurídico, financeiro e de
capacitaçào técnica", infor-
mou. Segundo o gerente, a
Fosfértil acompanha e fisca-
liza a execução dos serviços
contratados, para assegurar
o cumprimento das ques-
tões contratuais. "Só efetu-
amos OS pagamentos a par-
tir da comprovação, pela
contratada, do recolhimen-
to de suas obrigações legais
e de todos os encargos tra-
balhistas devidos", concluiu.
De acordo com o diretor da
Divisão Industrial da Bunge,
Vicente Hamilton Cruz, a
Bunge também tem critérios
rigorosos para seleção das
empresas terceirizadas.

Alor gcrroo En , re lo, delegado
subsrduti da DRT

A eqüidade em relação aos
direitos dos trabalhadores
na Bunge Fertilizantes foi
também questionada pelo
presidente da Comissão. Os
representantes da empresa
entregaram à CPI a relação
dos salários dos trabalha-
dores diretamente contra-
tados pela Bunge e dos
terceirizados. Segundo
Vicente Humberto Cruz, a
terceirização traz benefíci-
os aos trabalhadores, ja

O presidente do Sindicato
dos Trabalhadores nas Indús-
trias da Extração de Metais Bá-
sicos e de Minerais Não Metá-
licos de Araxá, Vicente Maga-
lhães de Matos, reafirmou a
existência de irregularidades
trabalhistas na prestação de ser-
viços. De acordo com ele, a se-
gurança e a assistência dos tra-
balhadores terceirizados não se
comparam às dos funcionários
da Fosfértil e da Bunge. "Os aci-
dentes de trabalho não entram
nas estatísticas. As empresas fir-
mam acordos coletivos n
Espírito Santo, coibindo a
ação sindical. A terceirização
é uma prática desleal", co-

que garante à Bunge um
controle maior de seguran-
ça aos funcionários no lo-
cal de trabalho.

A delegada substituta da
Delegacia Regional do Traba-
lho (DRT/MG), Margarida
Barreto, entregou à CPI um
extenso relatório contendo os
resultados da inspeção reali-
zada por aquele órgão, de 11
a 23 de março, em carvoarias

mentou Vicente de Matos.
Magalhães também acusou as
duas empresas de terem par-
ticipação na escolha dos fun-
cionários empregados pelas
empresas terceirizadas. A
Bunge foi acusada pelo sindi-
cato, ainda, de negar-se a
emitira Comunicação de Aci-
dente de Tabalho (CAT) a al-
guns trabalhadores que a re-
quisitaram. A empresa se de-
fendeu, dizendo que a emis-
são de CATs aos funcionári-
os em questão cabia às em-
presas terceirizadas, que
eram as contratantes.

A CPI das Carvoarias foi
criada a pedido do deputado

de diversas regiões do Esta-
do, Segundo a delegada, são
mais de 200 empresas citadas
no relatório, sendo que 42 são
grandes empresas do ramo.
"A terceirização ilícita gera
outras irregularidades. A
transferência das responsabi-
lidades trabalhistas para em-
presas menores prejudica as
condições de trabalho", afir-
mou a delegada.

A ar Vieira

'

Dalmo Ribeiro Silva (PPB),
para investigar as condições
de trabalho dos profissionais
que atuam na indústria
extrativa do Estado. Compu-
seram a mesa da reunião o
secretário de Relações de Tra-
balho, Saúde e Segurança do
Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias da Extração de
Metais Básicos e de Minerais
Não Metálicos de Araxa,
Vicente de Paula Rezende; o
médico do Trabalho da
Fosfértil, Paulo César da Fon-
seca Glielmo; e o assessor de
Saúde, Segurança e Meio
Ambiente da Fosfértil, Luiz
Porta Nova Sanches.

CPI do Sistema
Prisional
(continuação)

EL(-4t-lir
Participaram da
reunião os
deputados
Ermano Batista
(PSDB),
presidente; Luiz
Menezes (PPS),
Luiz Tadeu Leite
(PMDB), relator;
Alberto Bejani
PFL), Irani
Barbosa PSD).

CPI das Carvoarias Empresas negam irregularidades
no processo de terceirização

Deputados Dalmo R,ou ro S Iva Paulo Piou, Elbe Brandão, Adelrno Carnes
Lecio, Fabio Avelar e Marcio Cunha

Sindicalista reafirma denúncias

Presenças

Participaram da
reunião os
deputados
Adelmo
Carneiro Leão
(PT), presidente
da Comissão;
Fábio Avelar
(PTB), vice-
presidente; Elbe
Brandão (PSDB),
relatora; Paulo
Piou (PFL);
Dalmo Ribeiro
Silva (PPB);
Marco Regis
(PL); Márcio
Cunha (PMDB) e
Bilac Pinto (PFL).
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Pinheiro do Creo/MG, e Sued Porrelo Bote/ho vereador de Montes Claros

lp-
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COMISSõES Criação de Regiões Metropolitanas é
Assuntos Municipais debatida em Comissão
e Regionalização

À criação de regiões me-
tropolitanas foi o tema de
discussão de audiência pu-
blica, ontem, na Comissão de
Assuntos Municipais e
Regionalização, a requeri-
mento do deputado Dimas
Rodrigues (PMDB). A reu-
nião foi realizada para que o
debate ajude na elaboração
de pareceres de 1' turno da
Comissão sobre os PLCs 14/
99, do deputado José Milton
(PL); 45/2001, do deputado
Geraldo Rezende (PMDB);
49/2001, do deputado João
Leite (PSB); e 51/2002, da
deputada Elhe Brandão
(PSDB), que criam regiões
metropolitanas no Estado
de Minas Gerais. O depu-
tado Anderson Adauto
(PL) ressaltou a importân-
cia da discussão para a cri-
ação de diretrizes de ori-
entação para a votação dos
projetos em Plenário.

O chefe de gabinete do
Centro de Estudos Econômi-
cos e Sociais da Fundação
João Pinheiro, José Osvaldo
Lasmar, alertou os deputa-
dos para a ineficácia do pro-
jeto que criou a Região Me-
tropolitana de Belo Horizon-
te. Segundo ele, o modelo
estabelecido configurou-se
de forma inadequada, pois a
sociedade civil e as prefeitu-
ras não são ouvidas, e não
existe um fundo financeiro
para gerir a região. Para
Lasmar, urna Região Metro-
politana, antes de ser insti-
tuída, deve ter um plano de
diretrizes que vise sua con-
figuração presente e futura,
que tenha assistência técnica
e base de financiamento.

Lasmar disse que é neces-
sário o aprofundamento do
assunto, para que o Poder
Legislativo não caia no des-
credito da população. "A
Comissão corre o risco de cri-
ar algo que não existirá na
prática, apenas na lei. A po-
pulação vai cobrar e o
Legislativo não vai ter corno

responder", afirmou. Lasma r
ainda declarou que o compro-
metimento metropolitano e o

O representante do Conse-
lho Regional de Engenharia e
Arquitetura de Minas Gerais
(Crea/MG), João César de
Freitas Pinheiro, posicionou-se
a favor das declarações de José
Osvaldo Lasmar, afirmando
que as Regiões Metropolitanas
devem ter um plano de
zonearnento ecológico-econô-
mico que beneficie as gerações
futuras. Pinheiro defendeu que
as regiões tenham uma gestão
democrática que trabalhe com
a riqueza natural, aproveita ri-
do as fronteiras agricolas.

A importância do planeja-
mento na estruturação das Re-
giões Metropolitanas lambem
foi ressaltada pelo superinten-
dente da Associação Mineira
de Municípios (AMM), Tadeu
Mendonça, que afirmou que os
projetos asseguram fundos aos
municípios integrantes e garan-
tem uma boa qualidade de
vida para a população. Men-
donça declarou que não há
como fugir desse processo, pois
ele já existe, só falta ser reco-
nhecido. Para o dirigente da
AMM, os projetos também de-
vem tratar da condição em que
vão ficar OS munici pios que não
participarem de nenhuma Re-

critério que deve ser levado
em conta na instalação das
Regiões Metropolitanas.

gião Metropolitana.
Deputados - O deputado Ge-
raldo Rezende (PMDB) justifi-
cou a elaboração do PLC 45/
2001, de sua autoria, que insti-
tui a Região Metropolitana do
Triângulo Mineiro, dizendo es-
perar que as riquezas produzi-
das pelas cidades do Triângulo
tenham o retomo dessa produ-
ção. Ele criticou também a po-
sição do Legislativo diante do
Ministério Púhhco, do Judiciá-
rio e do Executivo. Segundo o
deputado, os parlamentares
não devem se curvar diante
desses poderes. A deputada
Elhe Brandão (PSDB) defendeu
discussões mais profundas so-
bre a criação das Regiões Me-
tropolitanas, afirmando que os
mineiros do Norte de Minas
têm ânsia de que os municípios
tenham mais autonomia. Para
ela, o planejamento das regiões
deve ter uma perspectiva de so-
cialização e sustentabilidade. O
deputado Marco Regis (PL), pre-
sidente da Comissão, afirmou
que vai fazer o possível para aca-
tar as sugestões dos convidados.
Segundo ele, a reunião abriu
uma nova perspectiva de anali-
se para a Comissão, em relação
aos projetos em pauta.

A Comissão de Assuntos
Municipais e Regionali-
zação aprovou um requeri-
mento do deputado Antô-
nio Carlos Andrada (PSDB),
solicitando que o Instituto
de Geociências Aplicadas
encaminhe à Comissão uni
pré-laudo relativo à demar-
cação do limite dos municí-
pios de Conselheiro La-
faiete e Cristiano Otoni.
Ainda foi aprovado reque-
rimento dos deputados
Marco Re-is (PL) e Ailton
Vilela (PTB), solicitando
que o Departamento Na-
cional de Estradas de Ro-
dagem (DNER) verifique e
homologue os marcos di-
visórios entre os municípi-
os de Cristiano Otoni e
Conselheiro La-faiete, na
proximidade do krn 638,
da BR-040.

A Coniissão apro OU

O relatório final da CPI
pede a quebra do sigilo fis-
cal das grandes redes de su-
permercados e das indústri-
as de leite; ações civis con-
tra as indústrias de laticíni-
os acusadas de promover
reuniões para uniformizar e
reduzir os preços pagos aos
fornecedores; contra as gran-
des redes de supermercados
por cobrança de luvas,
bonificações e descontos; e
contra a CCPR (Cooperati-
va Central dos Produtores
Rurais), por práticas comer-
ciais abusivas, características
de aliciamento de fornecedo-
res e clL1177pincontra a Coo-

—

também requerimento do
deputado Marco Regís (PL),
que solicita o envio de men-
sagem ao presidente da As-
sembléia, requerendo a rea-
lização de um Fórum Técni-
co para discutir a criação de
regiões metropolitanas;
regionuilizaçào e planeja-
mento no Estado de Minas

perativa Agropecuária de
Di vinópolis.

O relatório será entregue
ao procurador-geral do Es-
tado, Nedens Ulisses Freire
Vieira, uma vez que caberá
ao Ministério Público tomar
algumas das medidas pro-
postas pela Comissão. Vá-
rios órgãos, entre eles a Se-
cretaria de Estado da Fa-
zenda e o Ministério da
Agricultura e Abasteci-
mento, também receberão
o relatório da CPI com so-
licitações de providências.

Entre outras conclusões
do relatório estão: as indús-
trias, submetidas às pressões

Rodr go Dias

IU

Gerais; e elementos técnicos
e finariceiros para viabilizar
o funcionamento efetivo des-
sas regiões.

Também foram aprova-
das cinco proposições que
dispensam apreciação em
Plenário e que solicitam vo-
tos de congra tu lacões. Tam-
bém foi aprovado

do varejo, recompõem suas
margens de lucro reduzin-
do os preços aos produto-
res; o leite LHT longa vida
pode não ser de boa quali-
dade, possibilitando frau-
des, como a adição de soro;
o custo da embalagem do
longa vida para a indústria
foi mais elevado, no perío-
do analisado pela CPI, do
que o preço do leite pago
ao produtor; a estrutura e
as condições de atuação
dos órgãos federal e estadu-
al de fiscalização e inspeção
de produtos lácteos são in-
suficientes para o atendi-
mento do setor.

Importância do planejamento

Deputados Ai/ton Vilela, Marco Regis e Gera/do Rezeode

CPI do Preço do Leite (continuação da Capa)

Comissão pede quebra de
sigilo fiscal

Assuntos Municipais
e Regionalização

(continuação)

Presenças
Participaram da
reunião os
deputados
Marco Regis (PL),
presidente da
Comissão; Ailfon
Vilela (PTB), vice-
presidente;
Alberto Bejani
(PFL); João Leite
(PSB('Geraldo
Rezende (PMDB);
Elbe Brandão
(PSDB); Anderson
Adauto (PLI; José
Braga (PMDB) e
Paulo Piau (PFL);
além do chefe
de gabinete do
Centro de
Estudos
Econômicos e
Sociais da
Fundação João
Pinheiro, José
Osvaldo Lasmar;
do representante
do Conselho
Regional de
Engenharia e
Arquitetura de
Minas Gerais
(Crea/MG), João
César de Freitas
Pinheiro; do
superintendente
da Associação
Mineira de
Municípios,
Tadeu
Mendonça; e do
vereador de
Montes Claros,
Sued Parrela
Botelho.
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Deputados Marcia Kangussu, Antônio Andrade, Luiz Fernoncio F
João Batista de Oliveira, Cristiano Canêdo, e Gilrnan Viana Rodrigues

presidente da Fhaemg

Jul c - , -' +	oi,e',orn durante reunião, na monhô
de ontem
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Relatório propõe programa para	Veto ao artigo 20 é mantido
CPI do Preço do Leite
(continuação) estimular consumo de leite Reunião

Extraordinária
(continuação da Capa)

Grosso do Sul, Santa Ca-
tarina, Goiás e Paraná.

São membros efetivos da
CPI mineira os deputados
João Batista de Oliveira
(PDT), presidente; Paulo Piau
(PFL), vice-presidente; Luiz
Fernando Faria (P 11

relator; Márcio Ka ngussu

discutidos os problemas en-
frentados pelo setor leitei-
ro nacional. O deputado
Cristiano Canêdo (PTB),
membro efetivo da CPI, es-

Histórico da CPI

O relatório final da CPI do
Preço do Leite propõe a ado-
ção de um "programa edu-
cativo e agressivo" de au-
mento do consumo do leite
e de produtos lácteos e a re-
dução dos custos adminis-
trativos das cooperativas de
produtos, de forma a se tor-
narem mais racionais na
prestação de serviços ao
associados. Outra conclusão
refere-se à comprovação de
fraude de adição de soro de
leite a produtos lácteos, pra-
ticada por algumas indústri-
as, entre elas a Nestlé e a
marca Carrefour.

Os membros da CPI do
Preço do Leite participarão
de uma reunião da Comissão
de Agricultura e Política Ru-
ral, da Câmara Federal, no
dia 16 de abril, quando serão

A Assembléia Legislativa
de Minas Gerais foi a primei-
ra a instalar uma Comissão
Parlamentar de Inquérito
para apurar os mecanismos
de formação do preço do lei-
te na indústria e no comér-
cio. Os trabalhos foram ini-
ciados no dia 29 de agosto.
Foram realizadas 18 audiên-
cias públicas na Assembleia
e 13 reuniões no interior de
Minas Gerais, quando foram
ouvidos representantes de
todos os segmentos da ca-
(leia produtiva do leite, alem
de várias autoridades.

As reuniões no interior
mobilizaram produtores de
leite de diversas regiões, que
afirmaram  estarem passando
por uma situação crítica. Fo-
ram criadas CPIs também nas
Assembléias Legislativas do
Rio Grande do Sul, Mato

Na votação da Reunião
Extraordinária de Plenário,
na manhã de ontem, foi man-
tido o veto ao parágrafo 2" do
artigo 1' da Proposição de Lei
15.051. O parágrafo estabele-
ce que a diferença relativa ao
meses de outubro, novembro
e dezembro de 2001, do rea-
juste concedido para servido-
res da Fhernig e da He-
mominas, será paga, em par-
cela única, juntamente com
a quitação da folha de janei-
ro de 2002. E isso também
que estabelece outro dispo-
sitivo que foi vetado - o pa-
rá gra fo único do a rti go 2",
que trata do reajuste para ser-
vidores do Ipsen]g.
Esporte - Com 28 votos pela
manutenção, 17 pela rejeição

A Presidência da Assem-
bléia Legislativa de Minas
Gerais designou, na Reunião
Ordinária de Plenário de on-
tem, a Comissão Especial que
vai emitir parecer sobre o
\'eto Parcial à Proposição de
Lei Complementar 70 (ex-
PLC 48/2001, do governa-

Foi deferido requerimento
do deputado Durval Angelo
(P1) solicitando a inclusão em
ordem do dia do parecer da
Comissão de Constituição e Jus-
tiça sobre o Projeto de Lei (PL)
269/ , que dispõe sobre a con-
dição de aprendiz para adoles-
cente. O deputado pediu tam-
bém a inclusão cru ordem do
dia dos seguintes projetos de
lei, todos de sua autoria:

• PL 227/99, que dispõe so-
bre o pagamento de obrigações
de pequeno valor devidas pela
Fazenda Estadual;

• PL 316/99, que dispõe so-
bre instalações sanitárias para

e 4 em branco, foi mantido o
Veto Total à Proposição de
Lei 15.002 (ex-PL 640/99, do
deputado João Leite), que
dispõe sobre a concessão de
incentivos fiscais a projetos
esportivos no Estado. Os de-

dor), que institui o regime
próprio de previdência e as-
sistência social dos servido-
res públicos do Estado de
Minas Gerais. Pelo Bloco Par-
lamentar Democrático Pro-
gressista (BPDP), foram indi-
cados como membro efetivo
o deputado Geraldo Rezende

uso de passageiros em estações
rodoviárias e pontos de para-
das intermunicipais;

• PI- 1.570/2001, que isen-
ta proprietários de terras de
até 50 hectares, oriundos de
programas citados, das taxas
que especifica;

• PL 1.610/2001, que insti-
tui o sistema de número fecha-
do para as unidades prisionais;

• PLC 25/2000, dele e do
deputado Rogério Correia (PT),
que proíbe o porte de armas de
fogo por policiais civis e milita-
res em manifestações públicas,
obriga o uso de tarjeta de identi-
ficação e dá outras providências;

putados João Leite (PSB),
Miguel Nlartini (PSB) e FIelv
Tarqüínio (PSDB) lamenta-
ram a manutenção do veto,
ressaltando que o projeto be-
neficiaria crianças e adoles-
centes carentes.

(PMDB) e como suplente,
Márcio Kangussu (PPS); pelo
PI— Eduardo Brandão e Pau-
lo Pettersen; pelo PSDB, An-
tônio Carlos Andrada e Er-
mano Batista; pelo PTB, Cris-
tiano Canêdo e Fábio Avelar;
e pelo PFL, Alberto Bejani e
Sebastião Costa.

• PLC 42/2001, que acrescen-
ta dispositivos à Lei 5.406/69, que
contém a 1.ei Orgânica da Polícia
Civil do Estado de Minas Gerais
(altera o regime disciplinar).

Também foi deferido reque-
rimento do deputado Miguel
Martini (PSB) para que oP1 2.11)3/
2002, de sua autoria, seja encami-
nhado à cormussão seguinte a que
foi distribuído. O projeto reduz
de 1$" para 12" a alíquota de
JCMS nas saídas de combustiveis
e lubrificantes destinados ao abas-
tecimento de aeronaves (acres-
centa dispositivo à Lei 6.763/75,
que consolida a legislação tribu-
tária do Estado de Minas Gerais).

tará em Londrina, no Paraná,
na próxima quinta-feira (11),
para apresentar o relatório
final e discutir os trabalhos
de outras Comissões.

(PPS), co-relator; Antônio
Andrade (PMDB), Cristiano
Canêdo (PTB) e Kernil
Kurnaira (PSDB). Represen-
tantes da Federação da Agri-
cultura do Estado de Minas
Gerais (Faemg) e do Minis-
tério Público também parti-
ciparam dos trabalhos.

Presença

Participaram da reunião os deputados João Batista
de Oliveira (PDT), presidente; Paulo Piau (PFL), vice-
presidente; Luiz Fernando Faria (PPB), relator;
Antônio Andrade )PMDB), Cristiano Canêdo (PTB),
Kemil Kumaira (PSDB), Márcio Kangussu IPPS) e o
presidente da Faemg, Gilman Viana Rodrigues.

Você já abriu seu correio
L eletrônico hoje?

Requerimentos deferidos

PLC 45/2001 será
analisado por
mais uma
Comissão
Foi aprovado
requerimento do
deputado Bilac Pinto
(PFL) para que o
Projeto de Lei
Complementar (PLC)
45/2001, do
deputado Geraldo
Rezende (PMDB), seja
distribuído à Comissão
de Transporte. O
projeto institui a
Região Metropolitana
do Triângulo Mineiro,
dispõe sabre sua
organização e funções
e da outras
providências.
Comunicação - A
Comissão Especial dos
Servidores Designados
comunicou ao
Plenário a conclusão
de seus trabalhos e
encaminhou o
relatório final para
publicação.

Comissão vai analisar veto a regime	Reunião Ordinária

de previdência dos servidores
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A programação do ciclo de palestras "O vereador no
século XXI - O município e a nova realidade mundial":

• Timóteo (dias 25 e 26 de abril)

• Montes Claros (dias 16 e 17 de maio)

• Parã de Minas (dias 27 e 28 de junho)

• Pouso Alegre (dias 11 e 12 de julho)

• Uberlândia (dias 22 e 23 de agosto)

• Jui7 de Fora (dias 12 e 13 de setembro)

• Belo Horizonte (dias 2u e 27 de setembro)

Um grande numero de vereado,es co '	'"'o' o solenidade
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Convênio viabiliza palestras no
Assinatura de	 interior para vereadoresconvênios da Escola

Programação das palestras
Assinatura de

convênios da Escola
(continuação)

Com a presença de verea-
dores de diversas regiões do
interior do Estado, a Assem-
bléia e a União dos Vereado-
res de Minas Gerais (Uvemig)
assinaram convênio para a
realização do ciclo de pales-
tras "O vereador no século
XXI - O município e a nova
realidade mundial" em sete
cidades mineiras, a serem co-
ordenados pela Escola do
Legislativo. A assinatura do
convênio aconteceu ontem no
Salão Nobre. "A Assembléia
tem procurado a valorização
do vereador, que tem o im-
portante papel de definir
ações a serem implementadas
pelo Executivo e cujas respon-
sabilidades têm crescido ao
longo do tempo", enfatizou o
presidente da Casa, deputado
Antônio Júlio (PMDB), ao abrir
a solenidade. Os eventos no
interior têm o apoio do Tribu-
nal de Contas do Estado.

O presidente ressaltou
que a iniciativa dá continui-
dade a trabalho desenvolvi-
do por Mesas anteriores.
Para o vice-presidente do
Tribunal de Contas, Simão
Pedro Toledo, é fundamen-
tal o resgate, pela Assem-
bléia mineira, da política
municipalista. A primeira
reunião no interior será em
Timoteo, nos dias 25 e 26 de
abril e a última será em
Belo Horizonte, nos dias 26
e 27 de setembro, com a
conclusão do ciclo. A presi-
dente da Uvemig, Branca
Castilho de Souza Cunha,
destacou a necessidade de
treinamentos para o aper-
feiçoamento da atuação par-
lamentar. Ela lembrou que,
nas últimas eleições, foi ex-
pressiva a renovação das
Câmaras Municipais e, por
isso, a demanda por informa-

ções é crescente. A ida da Es-
cola do Legislativo ao interior
é bem-vinda também, acres-

Na solenidade de ontem,
também foi assinado convê-
nio com a Câmara Municipal
de Governador Valadares,
relativo ao apoio da Escola do
Le-gislativo à implantação da
Câmara-Escola naquele mu-
nicípio. Na opinião do pre-
sidente da Câmara, verea-
dor Leonardo Monteiro, a
assinatura do convênio obe-
dece ao objetivo de ca-
pacitação contínua do Parla-
mento para melhor atender à
comunidade mineira.

O deputado federal Cleu-
her Carneiro (PFL/MG), tam-
bém presente à solenidade,
reafirmou a importância da
Escola do Legislativo da As-
sembléia mineira. O gerente-
geral da Escola, Alaôr Messi-
as Marques Júnior, destacou
que está sendo implementado
um conjunto de iniciativas
para o atendimento do públi-
co do interior do Estado, ofe-
recendo-se cursos aos verea-
dores e incentivando as Câ-

centou, em função da dificul-
dade que os vereadores têm de
se deslocarem à Capital.

maras a terem seus propri-
os núcleos de treinamen lo,
à semelhança da Escola do
Legislativo.
Presença - Compuseram a
Mesa dos trabalhos o presi-
dente Antônio Júlio (PMDB);
o 1 -secretário, deputado
Mauri Torres (PSDB); o vice-
presidente do Tribunal de
Contas, conselheiro Simão
Pedro Toledo; o deputado fe-
deral Cleuber Carneiro; a pre-
sidente da Uvemig, Branca
Castilho de Souza Cunha; e o
presidente da Câmara de Go-
vernador Valadares, Leonardo
Monteiro. Participaram tam-
bém da solenidade os deputa-
dos José Henrique (PMDB),
José Braga (PMDB), Cristiano
Canêdo (PTB), Gil Pereira
(PPB), Wanderle y Ávila (PPS),
Antônio Andrade (PMDB) e
deputada Maria Olívia (PSDB),
além de vários vereadores do
interior, diretores da As-
sembléia e servidores da
Escola do Legislativo.

Começa na próxima sexta-fei-
ra, em Lagoa Santa, a serie de 17
reuniões de interiorizaçlo do Se-
minário Legislativo "Agi.ias de
Minas II", promovido pela Asseni-
hléia em parceria com entidades
governamentais e não-governa-
mentais. O encontro em Lagoa
Santa será no "Eventus" (as'. Ge-
túlio 'Vargas, 270, às margens da
lagoa), a partir das 9 horas. Repre-
sentantes do poder público, da so-
ciedade civil organizada e dos usu-
ários da água (indústrias, compa-
nhias de abastecimento de água,
produtores rurais, entre outros)
estarão reunidos para debater e
encontrar soluções para o proble-
loa das águas em Minas Gerais. O
coordenador será o deputado
Alberto Pinto Coelho (P113), l -vice-
presideilte da Assembléia.

u 'Ho',i i do seminário são
iupIiitacao das politi-

cu- rid 1 o tc'deral de recursos
!iid ri, ' o i , idi )cao de seus insti-

il,m o iitrumontos de gestão; e
obter -iii'idit' p,íra a elaboração
de lei-	r" I neiro e\ onto sobre o
knld o e ilo ei: em 1 gq. Em 1999,
o--.'iii 1 11H '	 iram por um
procr' Jo ritcnonzaçao, com
encontr pre\ ii e nas diversas re-
giõc' .. rlliri.'ira .., ntesda plenária,
em Bel' 1 liiriionte. Na plenária
fina!, ãi nuuiistradas palestras
por rop resen la ri te dos segmen-
tos t2fl\ olvidos; tia discussões em
gnipos de traba tio especilicos e, em
seguida. a votação de um doc-umen-
to que subsidia ações legislativas
e executivas, entre outras.
Encontros vão até junho - As reu-
niões de interiorização, que acon-

Conteúdo das
palestras

O ciclo de palestras
"O vereador no século
XXI - O município e a
nova realidade mundi-
al" vai abordar quatro
grandes temas:

• Painel 1: "O verea-
dor, um cidadão do mun-
do - As políticas públi-
cas municipais e os desa-
fios da globalização e da
era da informação"

• Painel 2: "O vere-
ador, um legislador
para o futuro O Mu-
nicípio e a Câmara Mu-
nicipal no Estado De-
mocrático de Direito"

• Painel 3: "O vere-
ador, um fiscalizador
fiscalizado - A Câmara
Municipal e o vereador
como agentes e sujeitos
de fiscalização"

• Painel 4: "O verea-
dor, urn parceiro da soci-
edade - O exercício ético
e legitimo de uma nova
representação política"

tecei'n em cidades localizadas em
sete bacias hidrogra ficas de Mi-
nas Gerais, vão até junho."As au-
diências são uma estrada de mão
dupla", ressalta o coordenador da
Comissão Técnica Interinstitu-
cional (CTI) 'Gerenciarnento das
Aguas", Augusto César, da
Ruralminas (Fundação Rural
Mineira de Colonização e Desen-
volvimento Agrário). Na opinião
dele, será possível colher, nesses
encontros, as expectativas e as ex-
periências de todos os segmentos
envolvidos com o tema. As CTIs
são encarregadas, entre outras ta-
refas, de produzir relatórios que
subsidiarão os eventos do interi-
ore a d isci.issio nos grupos de tra-
balho, na etapa final - que acon-
tecerá no Plenário da Assembléia,
entre osdias 1"e3de julho.

Depuro,,,:
presidente António Júho, deputado dederol Cleuber Carneeo, vereadora

Branca Castilho Souza, presidente da Uvemig, e vereador Leonardo Monteco
presidente do Câmara Municipal de Governador Vaiadores

Governador Valadares terá apoio
técnico para implantar Escola

Reuniões do "Águas de i\Iinas II" começam dia 12, no interior	Seminário Legislativo



Reunião Ordinária (14 horas) e Reuniões
Extraordinárias (9 e 20 horas)
Veto Total

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

Veto Parcial
À Proposição de Lei 15.061, que estima as receitas e
fixa os despesas do Orçamento Fiscal do Estado de
Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das
empresas controladas pelo Estado para o exercício de
2002. Votação em turno único (faixa constitucional)

Veto Total
A Proposição de Lei 15.024, que dispõe sobre o aten-
dimento a clientes em estabelecimento bancário. Vo-
tação em turno único (faixa constitucional)

Veto Total
A Proposição de Lei 15.026, que dispõe sobre o
exigibilidade de demonstrativo detalhado do serviço
prestado pelas operadoras de telefonia no Estado. Vo-
tação 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 efetuara suspensão do forne-
cimento residencial de seu serviço nos dias que espe-
cifica. Votação em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial
A Proposição de Lei 15.055, que dispõe sobre a políti-
ca de proteção à fauna e à flora aquáticas e de desen-
volvimento da pesca edo aqüicultura no Estado. Vota-
ção 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. Votação em turno único
(faixa constitucional)

Veto Parcial
A Proposição de Lei 15.048, que dispõe sobre o paga-
mento de débitos decorrentes da propriedade de veí-
culo automotor. Discussão em turno único (faixa cons-
titucional)

Veto Total
A Proposição de Lei 15.050, que dispõe sobre o Pro-
grama de Fomento ao Desenvolvimento das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte do
Estado de Minas Gerais - Micro Geroes. Discussão em
turno único (faixa constitucional)

Fiemg lança Agenda Legislativa
Minas 2002 Rodrigo Dias

O presc1er, Anromo JUIIO, 00 lodo do presidente da Ferng, Robson Androde,
durante o evento de lançamento da "Agenda Legislativo Minas 2002"
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Governo
"O noticiário das rádios e
01 nai intoirnam que Minas

está sem
o\erno." A

afirmação é
do deputado
\rnilcar
Martins

(PSDB), que protestou
contra a atitude do
governador Itamar Franco,
que tirou férias e deve se
ausentar do Estado por
aproximadamente dez dias.
Segundo ele, o governador
está se ausentando em um
momento histórico e
conflitante, quando a dívida
do Estado é de RS 7 bilhões
e 300 milhões, a maior de
toda a sua história. O
deputado disse, ainda, que
o ICMS cobrado dos setores
de telecomunicações,
energia e combustíveis foi
criado para quitar as
dívidas dos Estados e
contribuiu para que todos
pagassem, menos Minas
Gerais. "O governador teve
a oportunidade de fazer os
ajustes e estabelecer o
equilíbrio das contas
públicas, e não o fez. Ele
está é sujeito, pela Lei de
Responsabilidade Fiscal, a
sair preso", analisou.

Drogas
O deputado Carlos Pimenta
(PDT) falou a respeito da

violência na
porta das
escolas
públicas de
NT on tes
Claros

usd pelo trafico de
drogas. "Traficante agride
estudantes que não querem
comprar drogas". Essa é
uma das manchetes de um
dos principais jornais da
cidade, o que me deixou
muito preocupado", disse.
Segundo o parlamentar, no

ano passado, foi aprovado
um projeto de lei, de sua
autoria, que tem como
objetivo a instalação de
rondas escolares, que está
sendo discutida pela
Secretaria de Educação e
pela Secretaria de Segurança
Pública do Estado. "Nos
Estados que copiaram a
idéia, o projeto já virou lei.
Aqui em Minas, ele ainda
não foi concretizado em
ações, nós não podemos
aceitar essa situação",
afirmou.

Democracia
"Democracia é processo de
alto risco. O verdadeiro

lemocrata
ihe que o

diálogo é o
melhor
mninho para

buscar
soluçoe ". A afirmação é da
deputada Maria José
Haueisen (PT), que criticou
a decisão da administração
da Assembléia pela
exoneração de funcionários
que ocupavam cargos de
confiança e participaram de
manifestação pelo
pagamento da UR\'.
Segundo ela, os servidores
manifestaram-se
democraticamente, e
nenhum deputado ficou
ofendido por ser procurado
em seu gabinete pelos
sindicalistas. "O
Parlamento é o lugar da
palavra. Não tem
cabimento a palavra ser
cassada no próprio
Parlamento; ele tem que
permitir as manifestações",
disse. A deputada pediu ao
presidente da Assembléia
que sejam revistas as
decisões tomadas. Em
apartes, os deputados
Sargento Rodrigues (PDT)
e João Leite (PSB) apoiaram
o protesto da deputada.

Vetos
O andamento das votações
em Plenário foi o assunto

n

abordado
pelo
deputado
i-Ielv
Tarquinio
(PSDB).

Segundo o deputado, a
"base governista" da
Assembléia não comparece
para votação dos vetos.
"Não podemos aceitar essa
postura injustificável. Já
perdemos a conta das vezes
que os servidores estiveram
aqui e foram embora sem
uma posição dos deputados.
Temos que ter compromisso
com esses cidadãos",
afirmou. O parlamentar
disse, ainda, que o Projeto
Lei de Diretrizes
Orçamentárias ainda não foi
discutido no Parlamento e
precisa de, no mínimo, três
meses de discussão, por ser
muito importante para o
planejamento do Estado.
Helv Tarqüínio pediu à
Mesa maior fiscalização no
cumprimento da Lei de
Diretrizes Orçamentárias.

Servidores
O deputado João Leite
(PSB) manifestou a sua
p	indignaçao

pela
i'\oneração de
'er\ idoi es da
Assembléia
que

reivindicaram o
pagamento da LRV e o
pagamento dos seus
salários em dia. "A
indignação deveria ser de
todos os funcionários da
Casa. Temos que repudiar
essa decisão arbitrária",
avaliou. Em apartes, os
deputados Sargento
Rodrigues (PDT) e Alencar
da Silveira Júnior (PDT)
apoiaram o deputado.

O presidente da Assem-
bléia Legislativa, deputado
Antônio Júlio (PMDB), par-
ticipou, na última segunda-
feira (8), na Federação das In-
dústrias do Estado de Minas
Gerais (Fiemg), do lançamen-
to da "Agenda Legislativa
Minas 2002", um documento
que relaciona as principais
proposições de interesse da
indústria em tramitação na
Assembléia Legislativa.

"Ao participar da elabo-
ração da Agenda, a Fiemg
cumpre o seu dever de parti-
cipar de um debate que, em
última análise, objetiva criar
condições propícias ao desen-
volvimento do Estado", afir-
mou o presidente da Federa-
ção, Robson Andrade. O líder
empresarial revelou que a par-
ceria Fiemg-Assembléia acon-
tece há algum tempo, com bons
resultados. Ele lembrou que
projetos de setores variados -
calçados, vestuário, cerâmica,
moveleiro e construção civil,
entre outros - foram aprova-
dos em rápida tramitação e ai-
guris já estão já aguardam san-
ção do Executivo.

Para o presidente da As-
sembléia, deputado Antônio
Júlio, "a Agenda é bastante po-
sitiva, no sentido de que pro-
porciona trabalhos conjuntos en-
tre a indústria e os parlamenta-
res, evitando desencontros nas
ações a serem tomadas".
Diálogo - O lançamento do do-
cumento foi prestigiado por
cerca de 80 presidentes de sin-
dicatos da indústria mineira
e pelos deputados Durval
Angelo (PT), João Paulo (PL)
e Mauro Lobo (PSB). Essa é a
terceira edição da Agenda (as
outras surgiram em 2000 e
2001), com pareceres dos de-

partamentos técnicos da
Fiemg em matérias de diver-
sos segmentos, como econô-
mico, meio ambiente, tribu-
tário, trabalhista, defesa do
consumidor, contratos e as-
suntos setoriais, além de te-
mas referentes às comissões
permanentes e às parlamen-
tares de inquérito. "O
Legislativo é o espaço ideal
para conversar. O empresá-
rio não quer simplesmente
proteção, mas condições para
competir", frisou o presidente
do Conselho de Assuntos
Legislativos da Fiemg (Coal),
Carlos Anísio Rocha Figueiredo.L



Vieira; diretor da Usina Caete S.A, Roberto Carlos Lyro e o
diretor do Usina Coruripe Açucare Álcool, Vítor Montenegro
Wanderley Júnior. Discussão e votação de parecer sobre
13 proposições sujeitas á apreciação do Plenário

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

cussão e votação de parecer sobre sete proposições sujei-
tas à apreciação da Plenário, entre eles o PL 1.865/01  ,do
governador do Estado, que reorganiza a Secretaria de Es-
tado de Transportes e Obras Públicas

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
(Plenarinho III) - obter esclarecimentos sobre a extinção
da Câmara de Compensação Tarifária da Região Metro-
politana de Belo Horizonte; o aumento do preço das pas-
sagens; o débito da referido Câmara e assuntos correlotos;
a "caixinha" do DER/MG formada pela taxa de
gerenciamento de transporte mais o recolhimento dos 5%
pagos às empreiteiras; e as centenas de convênios cele-
brados com os municípios para fornecimento de massa
asfáltica. Convidado: Antônio Demétrio Bassili. Discussão
e votação de parecer sobre uma proposição sujeita a apre-
ciação do Plenário e de diversas proposições que dispen-
sam a apreciação do Plenário

• Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
(Plenarinho IV) - discuyssão e votação de parecer sobre PL
498/99, da Comissão de Política Agropecuária, que dis-
põe sobre as políticas florestal, de proteção à
biodiversidade e do uso alternativo do solo no estado

• Comissão de Saúde (Auditório( - obter informações sobre
o financiamento e a responsabilidade do custeio de recur-
sos humanos e da manutenção do Hospital de Pronto So-
corro de Vendo Nova. Convidados: secretário da Saúde,
Carlos Patricia Freitas Pereira; prefeito de Belo Horizonte,
em exercício, Fernando Pimentel; superintendente da
Fhemig, Fauto Ferrer Froes; presidente do Conselho de
Saúde do Hospital Pronto-Socorro de Venda Nova, Celso
Rafael de Oliveira; e a diretora clínica do Hospital Pronto-
Socorro de Venda Novo, Sandra Gea Veras

15 horas
• CPI dos Cartórios (Plenarinho 1) - apreciar proposições do

Comissão
• Comissão de Direitos Humanos (Teatro) -debatera situa-

ção dos assentamentos do MST em Buritis. Convidados
prefeito de Buritis, padre José Vicente Damasceno; supe-
rintendente Nacional do Desenvolvimento Agrário, Mar-
celo Afonso Silva; coordenador do Centro de Apoio
Operacional dos Procuradorias de Justiça, de Defesa dos
Direitos Humanos, de Apoio Comunitário e de Conflitos
Agrários, Afonso Henrique de Mirando Teixeira; diretor-
geral do Iter, Marcelo Rezende; coordenador Estadual do
MST, Enio Bonemberg; e o assessor da Comissão Pastoral
da Terra, frei Gilvander Luís Moreira

• Comissão Especial da PEC 83/2002 (Plenarinho IV) -
discussão de assuntos atinentes à Comissão

20 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)

Minas Gerais
19h30 - Repórter Assembléia (ao vivo) - O que
acontece na Assembléia e repercussão dos principais fatos
políticos no Estado
20h - Plenário (ao vivo) - Reunião Extraordinária
21h—Sola de Imprensa (inédito) - Divulgação do
Manual de Imprensa e Mídia do ECA
22h - Repórter Assembléia (reprise)
22h30 - Eleições 2002 (inédito) - Entrevistas, comentá-
rios e notas sobre a movimentação política no país
23h - Plenário (reprise)
1h20 - Repórter Assembléia (reprise)
2h - Encerramento

-Esta grade está sujeita a alterações-
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9 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)
9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) - audi-

ência pública para obter informações para a elabo-
ração do parecer sobre o PL 1826/2001, do depu-
tado Amilcar Martins, que institui mecanismos de
incentivo ao acesso de setores etnorraciais histori-
camente discriminados em estabelecimentos de
ensino público estadual de ensino superior. Convi-
dados: reitor da Uemg, José Antônio dos Reis; rei-
tor da Unimontes, José Geraldo de Freitas Drumond;
assessora jurídica da Fundação Palmares, Luciana
Valéria Pinheiro Gonçalves; coordenador do Con-
selho Indigenista Missionário, Luciano Marcos Pe-
reira da Silva; coordenadora executiva do Centro
de Documentação Eloy Ferreira da Silva, Leda Ma-
ria Benevello de Castro e o assessor jurídico dos
Movimentos Populares do Vale do Jequitinhonha -
Campo Vale, Richarles Caetano Rios

• Comissão de Turismo, Indústria e Comércio
(Plenarinho III) —tratar de assuntos de interesse da
Comissão

• Comissão Especial PEC 86/02 (Plenarinho IV) - ele-
ger o presidente, vice-presidente e designar o relator
da Comissão - a PEC 86/02 é de autoria do depu-
tado HeIyTarqúínio e dá nova redação ao art. 56 da
Constituição do Estado (altera procedimentos para o
instauração de processo contra deputado).

10 horas
• Comissão de Educação, Cultura, Ciência e

Tecnologia (Plenarinho 1)— discutir sobre o Conse-
lho Estadual de Educação, em especial as legisla-
ções pertinentes e as atribuições funcionais. Convi-
dados: presidente do Conselho Estadual de Educa-
ção, padre Lázaro de Assis Pinto. Discussão e vota-
ção de proposições que dispensam a apreciação
do Plenário

• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho
III) - audiência pública paro discutira elevação das
tarifas de serviços registradas muito acima dos ín-
dices de inflação desde a implantação do Plano
Real. Convidados: presidente do Cemig, Djalma
Morais; presidente da Copasa, Marcelo Siqueira;
presidente da Telemar Minas e Espírito Santo, Ivan
Ribeiro de Oliveira; Diretor do Instituto de Pesqui-
sas Econômicos, Administrativas e Contábeis de
Minas Gerais (Ipead), Wanderley Ramalho; e o ge-
rente regional da Anotei em Minas Gerais, Fernando
Antônio França Pádua

10h30
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamen-

tária (Plenorinho IV) - debateras reflexos da produ-
ção de energia através da biomassa que justifi-
quem a redução do ICMS proposto no PL 1.585/
2001. Convidados: presidente da Faemg, Gilman
Viana Rodrigues; presidente do Ciamig/ Sindaçucar,
Luiz Custódio Cotta Martins; diretor da Usina Mon-
te Alegre de Minas S.A; Gustavo Abel de Lemos

7h30 - Repórter Assembléia (reprise)
8h - Comissão de Fiscalização Financeira
(reprise) - Discute Lei de Responsabilidade Fiscal
e metas fiscais do orçamento de 2001
9h10 - Plenário (ao vivo) - Reunião Extraordinária
12h - Assembléia Debate (reprise) - Situação
carcerária do Estado
13h - Eleições 2002 (reprise)
13h30 - Repórter Assembléia (reprise)
14h15 - Plenário (ao vivo) - Reunião Ordinária
17h50 - Mídia no Espelho (reprise) - O papel
da imprensa no "morketing" político e eleitoral
18h25 - Comissão de Fiscalização Finan-
ceira (reprise) - Discute a situação do Fundo
de Recuperação das Bacias Hidrográficas de


