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Plenário vota 7 dos 9 vetos com
prioridade na pauta	

Marcelo Metzker

À Assembléia Legislativa
votou, na reunião extraordi-
nária da manhã de ontem,
sete dos nove vetos que esta-
vam na pauta do Plenário,
com preferência para votação.
Foram rejeitados dois vetos
totais - sobre atendimento ci
clientes em estabelecimento
bancário e sobre exploração
e fiscalização de loterias de
bingo -; veto a artigo do or-
çamento que autoriza a As-
sembléia, Tribunais e Minis-
tério Público a abrir crédito
suplementar ao orçamento; e
aquele que concede gratifi-
cação a servidores do hos-
pital universitário da Uni-
montes. O demais vetos fo-
ram mantidos, como aquele
ci dispositivo que estendia

urna gratificação de 30' a
servidores da área adminis-
trativa da Secretaria da Saú-
de. Permanecem na ordem
do dia o Veto Parcial à Pro-
posição de lei 1.048, que

dispõe sobre o pagamento de
débitos de IPVA, e o Veto
Total à Proposição de Lei
15.050, que dispõe sobre o
Programa Micro Geraes.
(Páginas 12, 13 e 14)

Aprovado parecer favorável a projeto sobre
carreira dos servidores da educação

A Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira e Orçamentá-
ria aprovou, ontem, parecer
de 1" turno favorável ao Pro-
jeto de Lei (PL) 1.372/2001,
do deputado Rogerio Correia
(PT), que estrutura a Carrei-
ra do Pessoal da Educação. O
relator, deputado Antônio
Carlos Andrada (PSDB), que
opinou pela aprovação do
projeto na forma proposta,
lamentou a ausência dos re-

presentantes do governo,
convidados a participar da
reunião, junto com os repre-
sentantes dos servidores da
Educação, para debater o
projeto. A ausência fez com
que fosse cancelado o deba-
te, impedindo o avanço das
negociações em torno da de-
finição de uma proposta de
consenso para o plano de car-
reira dos servidores da Edu-
cação. (Páginas 6 a 9)

Projeto foi analisado
ontem pelo Comissão
de Focalização
Financeira e
Orçamentária

• Administração Público analiso projeto que reorganiza Secretaria
de Transportes e Obras Públicos (Páginas 2 e 3)
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Sindicatos de trabalhado-
res de Barbacena reivindica-
ram, durante a visita da Co-
missão do Trabalho, da Pre-
vidência e da Ação Social à ci-
dade, na última terça-feira
(16), a criação de uma sub-
delegacia do Trabalho na-
quele município. Os trabalha-
dores afirmam que a fiscali-
zação das condições de tra-
balho na área urbana e na
zona rural é falha. No últi-
mo fim de semana, três tra-
balhadores morreram intoxi-
cados por gases quando lim-
pavam um depósito de ração
para gado na região.

De acordo com os sindi-
catos, os trabalhadores vêm
sofrendo também com a falta
de fiscalização no uso de
agrotóxicos. Uma pesquisa da
Fundacentro mostra que 60",
dos trabalhadores rurais de
Barbacena apresentam sinais
de intoxicação e muitos não
possuem vinculo empregatício.

O Projeto de Lei (PL)
1.865/2001, do governador
do Estado, que reorganiza a
Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas,
recebeu ontem parecer favo-
rável à sua aprovação. O pro-
jeto, que está tramitando em
1" turno, foi apreciado na
Comissão de Administração
Pública e teve como relator o
deputado Cristiano Canêdo
(PTB). O parecer foi pela
aprovação da matéria com a
emenda n" 1 da Comissão de
Constituição e Justiça. Na
Reunião Ordinária de Plená-
rio do dia 11 de abril, o PL

Os deputados Edson Re-
zende (PT) e Luiz Menezes
(PPS) representaram a Com is-
são na audiência pública em
Barbacena e reforçaram a im-
portância da criação da
subdelegacia do Trabalho. "O
código de saúde define que
um ambiente insalubre deve
ser modificado. Se não há fis-

1.935/2002, também de auto-
ria do governador Itamar
Franco, foi anexado ao PL
1.865/2001, por guardarem
semelhança. O projeto anexa-
do extingue a autarquia De-
partamento Estadual de
Obras Públicas (Deop).

O deputado Dalmo Ribei-
ro Silva (PPB), através de re-
querimento aprovado pela
Comissão, solicita que seja
realizada audiência pública
para debater sobre os PLs
1.865/2001 e 1.935/2002.
Também foi aprovado reque-
rimento do vice-presidente
da Comissão, deputado Hely

Marcelo Metzker

calização, esse ambiente per-
manece em más condições e
o trabalhador continua sujei-
to a riscos", afirmou o depu-
tad o Edson Rezende. Repre-
sentantes do Ministério do
Trabalho e do INSS também
estiveram presentes na audi-
ência realizada na Câmara
Municipal da cidade.

Tarquinio (PSDB), que solici-
ta que sejam convidados o
diretor do Deop, Márcio de
Oliveira Marques; a presiden-
te da Associação do Deop,
Angela Maria Vieira Flores;
e o vice-presidente da As-
sociação do Deop, Cláudio
Borges Abate, para presta-
rem informações sobre
funcionamento e a impor-
tância do órgão, em face
do PI- 1.935/2002, que pro-
põe sua extinção. Como os
projetos foram anexados, a
conveniência de realização
das reuniões será analisa-
da pelos deputados.

Também de autoria do
governador do Estado, o PL
1.912/2001 recebeu parecer
favorável da Comissão. O
projeto, que tramita em 1"
turno, altera a denominação
e subordinação de unidades
administrativas que mencio-
na, da estrutura orgânica da
Secretaria de Estado da Jus-
tiça e de Direitos Humanos,
e dá outras providências. O
deputado Sargento Ro-
drigues (PDT), relator do
projeto, opinou pela aprova-
ção com a emenda n" 1, que
atribui à Secretaria de Esta-
do da Justiça e de Direitos
Humanos o dever de zelar
pela segurança interna e ex-
terna dos estabelecimentos
prisionais do Estado, a que se
refere a Lei o' 13.720, de 27
de setembro de 2000.
PM - O deputado Sargento
Rodrigues também foi o

O PL 1.969/2002, que dis-
põe sobre a reorganização da
Fundação Clóvis Salgado
(FCS), teve parecer de 1" tur-
no aprovado, opinando pela
inclusão das emendas n"s 3 e
4, aprovadas juntamente com
as emendas n"s 1 e 2, da Co-
missão de Constituição e Jus-
tiça. O deputado Cristiano
Canêdo (PTB) foi o relator do
projeto, que e de autoria do
governador do Estado. A
emenda n" 3 substitui a ex-
pressão "Clóvis Salgado" por
"Fundação Clóvis Salgado"; a
emenda n" 4 substitui a ex-
pressão "13-G" por "13-D",
em anexo do projeto.

De autoria do deputado
Dalmo Ribeiro Silva (PPB), o
PL 1.948/2002, que institui o
Serviço Auxiliar Voluntário
na Polícia Militar e no Corpo
de Bombeiros Militar do Es-
tado, também recebeu pare-

relator do PL 1.939/2002, do
governador do Estado, que
dispõe sobre a efetivação do
desmembramento patrimonial
do Corpo de Bombeiros Mi-
litar e da Polícia Militar do
Estado de Minas Gerais, de
que trata o artigo 101 do Ato
das Disposições Constitucio-
nais Transitórias da Consti-
tuição do Estado, e dá outras
providências. A Comissão
emitiu parecer favorável ao
projeto, na forma do
substitutivo n" 1 apresentado
pelo relator. O substitutivo
busca deixar claras as res-
ponsabilidades na gestão
dos bens de uso comum da
PM e do CBM; além de asse-
gurar que a assistência à saú-
de e a assistência judiciária e
social prestada aos integran-
tes das duas corporações
obedeçam a idênticas condi-
ções e requisitos; e que o in-

cer favorável. O deputado
Sargento Rodrigues (PDT)
apresentou as emendas n"s 2
a 8 e a subemenda n" 1 à
emenda n" 1, que visam, se-
gundo o parlamentar, apenas
alterar prazos e corrigir algu-
mas incorreções técnicas cons-
tantes na proposição.

O PL 1.688/2001, do de-

Deputado Sargento Rodrigues PDT
relator do PL 1.91212001

tegrante do CBM que plei-
tear atendimento pelo Colé-
gio Tiradentes o faça em
igualdade de condições com
os PMs. O substitutivo aco-
lhe, ainda, a emenda n" 1, da
Comissão de Justiça, que su-
prime dispositivo conside-
rado inócuo.

putado Luiz Menezes (PPS),
que dispõe sobre a criação da
Ouvidoria da Saúde da Mu-
lher de Minas Gerais e do car-
go de Ouvidor de Saúde da
Mulher de Minas Gerais foi
aprovado na forma do venci-
do de 1" turno. O relator do
projeto foi o deputado Rogé-
rio Correia (PT).

Os deputados Luiz Menezes (PPS) e Edson Rezende (PT) participaram da
audiência publico em Barbacena

Administração Pública

Projeto que reorganiza Setop recebe
parecer favorável

Outros projetos analisados

Presença

Participaram da reunião os deputados Cristiano
Canêdo (PTB), Rogério Correia (PT), Sargento
Rodrigues (PDT) e Cabo Morais IPL).

As pautas e os resultados das reuniões das
Comissões da Assembléia Legislativa estão

na Internet. Consulte Atividade Parlamentar/
Comissõesem www.almg.gov.br
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Projeto sobre assentos preferenciais
em ônibus tem parecer favorável

Instituto necessita de melhorias
ilarcelo

Direitos Humanos

A Comissão de Transpor-
te, Comunicação e Obras Pú-
blicas aprovou, ontem, pare-
cer de 1" turno favorável ao
Projeto de Lei (PL) 1.907/
2001, que cria assentos prefe-
renciais nos ônibus intermu-
nicipais para pessoas com di-
ficuldade de locomoção tem-
porária ou permanente. O
parecer opinou pela aprova-
ção do projeto na forma do
substitutivo ni, da Comissão
de Constituição e Justiça, com
uma emenda. O projeto, de

Foram também aprovadas
duas proposições que dispen-
sam apreciação do Plenário e
três requerimentos. O primei-
ro requerimento, do deputa-
do Dilzon Meio (PTB), solici-
ta que seja convocado o pre-
sidente da Ferrovia Centro
Atlântica (FCA), Thiers
Mazano Barsotti, para pres-
tar esclarecimentos a respei-
to do estado de conservação
e segurança da linha férrea,
para transporte de passagei-
ros, no trecho que liga o Mu-
nicípio de Varginha a Três

Os convidados de ontem
da Comissão de Direitos Hu-
manos apresentaram os prin-
cipais problemas do Instituto
Médico Legal (IML), órgão
pertencente à estrutura da
Polícia Civil, e as vantagens
do projeto de reforma de
seus prédios. Segundo o pro-
fessor de anatomia da
UFMG, Ezequiel Hubinstein,
o projeto será importante na
separação das funções do
JML e do Serviço de Verifi-
cação de óbitos (SVO); na
melhoria da qualidade da vi-
gilância sanitária; e nas pes-
quisas da área de saúde me-

autoria do deputado Luiz
Menezes (PPS), recebeu, da
Comissão, uma emenda ao
artigo 1', que determina
que as concessionárias de
transporte coletivo inter-
municipal sejam obrigadas a
demarcarem as duas pri-
meiras poltronas dos ôni-
bus para uso preferencial
de pessoas com dificulda-
de de locomoção temporá-
ria ou permanente, corno
gestantes, idosos e defici-
entes físicos.

Corações. O requerimento
recebeu uma emenda, do de-
putado Arlen Santiago (PTB),
que solicita que os esclareci-
mentos sejam prestados em re-
lação a todas as linhas férreas
do Estado. O segundo requeri-
mento, do deputado Bilac Pin-
to (PFL), solicita ao diretor-ge-
ral do DER/MG que encaminhe
à Comissão um relatório com
informações a respeito do pro-
cesso de arrecadação da Câma-
ra de Compensação Tarifária
da Região Metropolitana de
Belo Horizonte. As informações

diante videoconferêncja e a
Internet II (Internet com aces-
so limitado aos pesquisadores
da saúde). O professor ainda
deixou clara a importância da
intervenção dos deputados no
sentido da criação de uma lei
específica sobre a destinação
de cadáveres para estudo, já
que, atualmente, a demanda
dos cursos da área biológica
não é suprida.

O coordenador do proje-
to de reforma do IML, Mar-
celo Guimarães Nogueira,
enumerou OS benefícios da
obra. De acordo com ele, o
novo prédio terá um guichê

O outo do PL 1 907 20'
deputado Luz Menezes PPS

referem-se à taxa de ge-
renciamento de transporte, com
os respectivos valores nos últi-
mos quatro anos, sobre a conta
na qual foi depositada e sobre
os critérios para a liberação
dos recursos desta conta. O
terceiro requerimento, do
deputado Irani Barbosa
(PSD), pede ao diretor-geral
do DER que encaminhe à
Comissão um relatório con-
tendo a prestação de contas
dos últimos quatro anos das
receitas oriundas da taxa de
gerenciamento de transporte.

de atendimento maior; sala
para orientação jurídica e ou-
tra psicológica; um pequeno
ambulatório para atender os
casos médicos eventuais no
local; tratamento da água
de acordo com as normas
da Copasa; tratamento do
ar das salas onde são fei-
tas as necrópsias e os tra-
tamentos dos corpos; e um
sistema de gravação das
necrópsias. "Esse trabalho
vem sendo desenvolvido
há quase um ano mediante
pesquisas. O custo das
obras pode chegar a 6 mi-
lhões de reais," afirma.

O deputado Durval Ânge-
lo (PT) destacou a importân-
cia do trabalho do IML. "O
laudo do IML é peça funda-
mental em qualquer ação pe-
nal que envolva óbito ou ca-
sos de violência. Na última
visita que fiz ao Instituto, no
final de fevereiro, pude pre-
senciar enormes deficiências
e um esforço muito grande de
servidores e médicos para
que a situação fosse diferen-
te. O que estava faltando era
vontade política para dar ou-
tro rumo ao IML", disse.

De acordo com o vice-di-
retor do IML, José Mauro
Morais, o prédio do órgão
tem 2 5, anos e não apresenta

O consultor técnico da Secre-
taria Municipal de Saúde, Ivan Ba-
tista Coelho, disse que o ilvíL não
tem estrutura física suficiente e
nem um patamar satisfatório de
recursos humanos para desempe-
nhar as duas funções: as questões
ligadas aos óbitos com causas ex-
ternas mais violentas e questões
relacionadas às mortes naturais.
A Secretaria Municipal de Saúde
de Belo Horizonte, de acordo
com Ivan Coelho, também está tra-
balhando no sentido de tentar
viabilizar a ampliação e a criação
de um Serviço de Verificação de

condições para atender a de-
manda de serviço. 30u / dos
serviços são representados
pelo Serviço de Verificação de
Óbito, que não é a atividade
fim do IML. A gente não tem
condições técnicas de conti-
nuar prestando este serviço.
Foi feita uma proposta de
reestruturação do órgão com
participação das secretarias
de Saúde Estadual e Munici-
pal, de Segurança e Sudecap,
que permitirá o atendimento
de até 280 necropsias por dia,
sendo que, atualmente, a ca-
pacidade é de 30 a 40. Nessa
proposta de reforma também
consta uma parceria com a
Faculdade de Ciências Médi-

Óbitos (SVO) específico.
O assessor técnico da Supe-

rintendência de Epiderniologia
da Secretaria de Estado da Saú-
de, Vicente Augusto Jau, disse
que o projeto tem a missão de
alcançar todo o Estado de Mi-
nas Gerais, pois a modernização
tem também um interesse
epidemiológico. "Por exemplo
a demora no deslocamento de
pessoas doentes comprometeria
um bloqueio epidemiológico
satisfatório, evitando que certas
doenças possam acometer uma
nova populaço," explicou.

1
Jose Mouro Morais, vice-diretor

do !ML

cas e a UFMG, no sentido de
viabilizar o fornecimento re-
gulamentado de cadáveres.

Município
Marcelo Metzker

von Batista Coelho, da Secretario
Municipal de Saúde

COMISSÕES 1
Transporte,
Comunicação e
Obras Públicas

Compareceram
à reunião os
deputados
Bilac Pinto (PFL),
Gil pereira (PPB)
e Arlen
Santiago PTB).

Requerimentos aprovados

IML, em condições precárias, poderá ser reformado

Parceria entre Estado e

Presenças

Participaram da reunião os deputados Márcio Kangussu (PPS), presidente
da Comissão; Marcelo Gonçalves (PDT), vice-presidente; João Leite (PSB) e
Durval Ângelo (PT); além do promotor de Justiça Francklin Higini Caldeira
Filho; o consultor técnico da Secretaria Municipal de Saúde, Ivan Batista
Coelho; o vice-diretor do lML, José Mouro Morais; o coordenador do
projeto de reforma do IML, Marcelo Guimarães Nogueira; o professor de
anatomia da UFMG, Ezequiel Hubinstein; e o assessor técnico da
Superintendência de Epidemiologia da Secretaria de Estado da Saúde e
professor da Faculdade de Ciências Médicas, Vicente Augusto Jau. O
deputado Edson Rezende (PT), autor do requerimento que originou a
reunião, justificou sua ausência.

Direitos Humanos
(continuação)



O PL 1 372/2001 e de autoria do deputcoo Rogeo Correia PT, e Foi relatado
pelo deputada Antônio Carlos Androda (PSDB)

Secretários não comparecem à audiência
f1zker

.. ......- ...	......
Sind . LJTE estadual

de consenso entre os servi-
dores e o Executivo. O depu-
tado fez um relato histórico
sobre as discussões em torno
da instituição de um plano de
carreira para os servidores da
Educação. Ele lembrou que,
no ano de 2000, a Assembléia
Legislativa aprovou o Proje-
to de Resolução 916/2000,
delegando ao governador
do Estado a atribuição para
elaborar leis destinadas a
proceder a revisão da remu-
neração dos servidores pú-
blicos estaduais e à reestru-
turação de carreiras e de
quadros de pessoal da admi-
nistração direta e indireta.
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Projeto que estrutura carreira na Deputado quer retomar conversações
Fiscalização
Financeira e
Orçamentária

A Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira e Orçamentá-
ria aprovou, ontem, parecer
favorável, de 1' turno, ao Pro-
jeto de Lei (PL) 1.372/2001,
de autoria do deputado Ro-
gério Correia (PT), que estru-
tura a Carreira do Pessoal da
Educação. O relator, deputa-
do Antônio Carlos Andrada
(PSDB), que opinou pela apro-
vação do projeto na forma pro-
posta, lamentou a ausência
dos representantes do gover-
no, convidados a participar da
reunião, junto com OS repre-
sentantes dos servidores da
Educação, para debater o pro-
jeto. A ausência fez com que
fosse cancelado o debate, im-
pedindo o avanço das negoci-
ações em torno da definição
de urna proposta de consenso
para o plano de carreira dos
servidores da Educação.

Antônio Carlos Andrada
ressaltou a importância da
proposição apresentada pelo
deputado Rogério Correia
classificando-a corno uma
questão que extrapola as dis-
cussões partidárias e polari-
zadas, entre oposição e go-
verno, pois trata-se de urna
questão de interesse do Estado.
"Foi por esse motivo que apre-
sentei um requerimento nesta
Comissão para debater o PL
1.372/2001, em audiência públi-
ca, democraticamente, e antes de
apresentar o meu parecer. Mas
diante da ausência dos secretá-
rios de Estado da Educação, de
Recursos Humanos e Adminis-
tração e da Fazenda e mes-
mo de seus assessores, que
poderiam ter sido enviados
como representantes da pas-
ta, o mais adequado, agora,
é permitir a continuidade da
tramitação do projeto, com a
aprovação deste parecer" -
defendeu o deputado, antes
da votação do seu relatório.

O debate sobre o PL 1.372/
2001 estava previsto para acon-
tecer durante a reunião desta
quarta-feira, da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orça-
mentária, com a participação
dos secretários da Educação,
Murílio Hingel, e de Recursos
Humanos e Administração,
Mauro Santos Ferreira, que
não justificaram a ausência,
além do secretário da Fazen-
da, José Augusto Trópia Reis,
que enviou correspondência ao
presidente da Comissão, depu-
tado Mauro Lobo (PSB), se
desculpando, pelo fato de es-
tar envolvido nas negociações
da dívida do Estado com a
União. Apenas o representan-
te dos professores, o coorde-
nador-geral do Sind-UTE, An-
tonio Carlos Hilário, esteve
presente e manifestou sua pre-
ocupação com as conseqüênci-
as da falta de um plano de car-
reira dos servidores da Edu-
cação, para a sociedade.
Negociações - O deputado
Rogério Correia (PT), autor
do projeto, também lamentou
o cancelamento do debate,
que iria permitir avançar na
negociação de uma proposta

"Naquela época - disse
Rogério Correia - foi acorda-
do que a Secretaria de Estado
da Educação concluiria uma
proposta para ser apresenta-
da aos servidores. Não havia
sequer a necessidade de
encaminhá-la ao Legislativo,
pois a delegação já havia sido
aprovada. Mas, até hoje, isso
não aconteceu e, por essa ra-
zão, tornamos a iniciativa de
apresentar o projeto para mo-
tivar a retornada da discussão
sobre essa proposta." Segun-
do o deputado, o maior obs-
táculo, que impede o avanço
das negociações, não estaria na
Secretaria da Educação, con-
forme pôde constatar nos en-
contros que teve com o secre-
tário, mas na falta do aval das
áreas financeira e de adminis-

Foi aprovado também, na
Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária, o
parecer de 1" turno favorável
ao PL 1.764/2001, de autoria
do governador, que fixa o
efetivo da Polícia Militar do
Estado de Minas Gerais,
adaptando seus quadros à si-
tuação criada pela saída dos
integrantes do Corpo de
Bombeiros e aumentando,
até 2006, o número de mili-
tares na ativa de modo a al-
cançar o índice de um polici-
al por 400 habitantes.

O relator, deputado Ivair

tração do Executivo.
Plenário - Diante desse
impasse, o deputado defendeu
que é preciso pressionar o Exe-
cutivo para retomar as con-
versações em torno de urna
proposta. Ele observou que a
continuidade da tramitação
do PL 1.372/2001 é uma for-
ma de incentivar o debate,
mas não a garantia de que o
plano será adotado, pois o
governador ainda dispõe do
poder de vetar a proposição
aprovada pelo Legislativo.
Para ele, a negociação é o me-
lhor caminho. Se não for pos-
sível, será preciso mobilizar as
forças políticas da sociedade
e do Legislativo para garantir
a derrubada de um possível
veto do governador.

O deputado Mauro Lobo

Nogueira (PMDB), ponderou,
no seu parecer, que a propo-
sição se apresenta hoje mais
COMO um ato de planejamen-
to das futuras condições de
atuação da PM, escalonando
as necessidades de pessoal pre-
vistas para a corporação pelos
próximos seis anos. E, nisso,
reside a importância da sua
aprovação. Assim, mesmo que
o projeto represente, potenci-
almente, um expressivo au-
mento de despesas, os cargos
nele previstos só serão provi-
dos quando a situação finan-
ceira do Estado o permitir,

(PSB), presidente da Comis-
são, também falou sobre a
importância do PL 1.372/2001
para garantir a melhoria da
qualidade do ensino nas esco-
las públicas. "Não devemos,
por exemplo, defender reser-
va de vagas em universidades
públicas para estudantes vin-
dos de escolas públicas, mas
lutar para que essa escola seja
capaz de oferecer a seus estu-
dantes um ensino de qualida-
de, que dê a eles a oportuni-
dade de disputar essa vaga
em condições iguais e até me-
lhores do que a dos alunos das
escolas privadas"- afirmou o
deputado. O parecer sobre o
PL 1.372/2001 foi aprovado na
reunião e o projeto está pron-
to para ser analisado pelo Ple-
nário, em 1 turno.

Deputado Kew Noero (PMDB,
relator do PL 176412001

como determina a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal.

Educação tem parecer favorável

Aumento do efetivo da Polícia Militar
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Número de policiais por habitante	Programa Vida em Família
Fiscalização
Financeira e
Orçamentária
(continuação)

Fiscalização
Financeira e

Orçamentária
(continuação)

No seu relatório, o depu-
tado Ivàir Nogueira fez tam-
bém uma avaliação do nú-
mero de policiais por habi-
tante fixado no projeto, ana-
lisando alguns dos critérios
adotados mundialmente
para construção desse indi-
cador e avaliando, ainda, se
os custos do aumento do
policiamento ostensivo são
compensados pela diminui-
ção da insegurança dos ci-
dadãos e dos custos provo-
cados pela violência. Segun-
do os estudos disponíveis,
esse número ótimo, de poli-
ciais por habitante, depen-
de do tipo de criminalidade
existente, do tipo de polici-
amento, da percepção po-
pular da violência, dos re-
cursos existentes e da den-
sidade demográfica local,
entre outros fatores.

"No entanto, segundo
dados recolhidos pela Orga-
nização das Nações Unidas
relativos a 50 países, entre
1994 e 1997, vemos que a
média mundial é de 340 po-
liciais para cada 100 mil ha-
bitantes, ou seja, um polici-
al para cada 294 habitan-
tes. De acordo com a ONU,
o Brasil está abaixo da mé-
dia, com cerca de 278 poli-
ciais por 100 mil habitantes
ou um policial para cada
359 habitantes, incluindo-se
aí as polícias civil e militar e
o corpo de bombeiros" - res-
saltou o relator.

Quanto à Polícia Militar,
o relator destacou que, no
Brasil, existem números que
vão de um policial militar
por 776 habitantes, no
Maranhão, a um militar por
140 habitantes, no Distrito
Federal. Na sua avaliação, a
meta estabelecida pela Polí-
cia Militar é, no contexto

brasileiro, modesta, princi-
palmente quando se consi-
dera a tendência expressi-
va de crescimento dos cri-

O deputado Ivair No-
gueira citou ainda pesquisa
feita pelo Banco Intera-
mericano de Desenvolvi-
mento (BID), estimando que
a violência custa ao Brasil
10,5 do PIB nacional. O
economista 1h Teixeira, da
Fundação Getúlio Vargas,
calcula em US$ 60 milhões
o valor gasto OU perdido, ou
8° do PIB. "Para o poder
público, portanto, a segu-
rança se converteu num dos
maiores itens orçamentári-
os e em objeto de preocu-
pação prioritária. À cada
ano, a população exige
mais policiais, mais viaturas
e armas, novos presídios,
mais juízes, promotores,
rádiocomunicadores, com-
putadores e outros itens" -
citou o relator.

Em Minas, a Polícia Mi-
litar já representa 19,1 do
total da folha de pagamen-
tos do Estado. De acordo
com os cálculos encaminha-
dos pela PMMG, a aprova-
ção do projeto resultaria em

mes violentos no Estado,
como indicam as pesquisas
da Fundação João Pinhei-
ro e da UFMG.

um aumento dos custos de
pessoal de R$ 146.014,00
por mês, se for considerado
que todos os cargos criados
serão preenchidos. No ano
de 2002, o aumento tota-
lizaria R$ 1.314.126,00.

Mesmo com esse impac-
to e considerando o fato de
os custos da violência em
Minas não terem ainda
sido calculados, o relator
opinou favoravelmente ao
projeto, baseando-se na li-
ção contida em estudo do
BID, que recomenda medi-
das de redução da violên-
cia que hoje "impede o de-
senvolvimento económi-
co". Segundo o deputado,
"a ampliação do efetivo da
PMMG contribuirá para
facilitar a implementação,
no momento adequado,
das necessárias medidas de
prevenção à crimina-
lidade". O parecer aprova-
do foi favorável ao proje-
to com as emendas de 1 a
5 da Comissão de Admi-
nistração Pública.

A Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira e Orçamentá-
ria aprovou também o pare-
cer de 1" turno, do deputa-
do Ivair Nogueira (PMDB),
favorável ao Projeto de Lei
Complementar (PLC) 46/
2001, de autoria do deputa-
do João Leite (PSB), que au-
toriza o Poder Executivo a
criar o Programa Vida em
Família. O relator opinou
pela aprovação da proposi-
ção na forma do substitutivo
n 1, da Comissão de Consti-
tuição e Justiça.

O parecer favorável de 1"
turno, de autoria do deputa-
do Antônio Carlos Andrada
(PSDB), sobre o PI- 1.844/
2001, da deputada Maria José

A pedido do deputado
Rêmolo Aloise (PFL), foi adi-
ada a discussão do parecer de
dois projetos que tramitam
em 1" turno: o PI, 971 /2000,
de autoria do deputado Fá-
bio Avelar (PTB), que dis-
põe sobre a concessão de in-
centivo fiscal às empresas
que contratem empregados
com idade entre 16 e 18
anos; e o PI- 1.833/2001, do
deputado ivair Nogueira
(PMDB), que dispõe sobre
o Programa Estadual de
Inspeção e Manutenção de
Emissão de Poluentes e Ruí-
dos produzidos por veículos
automotores em uso.

Também a pedido do de-
putado Rêmolo Aloise (PFL),
foi concedida vista do pare-
cer de 1" turno, de autoria do
deputado Ivair Nogueira
(PMDB), sobre o PL 926/2001,
do governador do Estado,
que autoriza o Poder Execu-
tivo a contratar empréstimo
com o Banco Internacional
para Reconstrução e Desen-
volvimento (Bird), destinado

Haueisen (P1), também foi
aprovado pela Comissão. O
projeto introduz alterações
na Lei 13.188/99, visando
garantir à pessoa vítima de
violência sexual o direito aos
exames médicos periciais
que se fizerem necessários e
à assistência médica e psico-
lógica, em hospital con-
veniado com o poder públi-
co, bem como o transporte
especial descaracterizado,
da delegacia policial ao hos-
pital conveniado e do hospi-
tal à delegacia ou a outro lo-
cal indicado pela vítima.

Foi aprovado ainda, do
deputado Dilzon Meio (PTB),
o parecer favorável, de 1" tur-
no, ao PL 2.017/2002, de au~

ao Projeto de Combate à Po-
breza Rural da Região Minei-
ra do Nordeste (PCPR).

A pedido do deputado
Dilzon Melo (PTB), foi reti-
rado de pauta o PI- 1.015/
2000, de autoria do deputa-
do Arlen Santiago (PTB), que
autoriza doação de imóvel ao
Conselho de Desenvolvimen-
to Comunitário do Município
de Buritizeiro. Também a pe-
dido do deputado Dilzon
Melo (PTB), foi concedida vis-
ta do parecer de 1 turno, de
autoria do deputado Ivair
Nogueira (PMDB), sobre o PL
460/2001, do deputado Pas-
tor George (PL), que estabe-
lece medida disciplinar no
processo de automação nas
empresas do sistema produ-
tivo, financeiro e comercial do
Estado de Minas Gerais.

Atendendo ainda a pedi-
do do deputado Ivair No-
gueira (PMDB), o presidente
da Comissão, deputado
Mauro Lobo (PSB), concedeu
vista do parecer de 1" turno,
de autoria do deputado

Depufodo João Leite (PSB), autor do
PLC 4612001

tona do deputado Antônio
Júlio (PMDB), que autoriza o
Poder Executivo a doar imó-
vel ao Município de Luz.

Rêmolo Aloise (PFL), sobre o
PL 889/2001, que altera legis-
lação que dispõe sobre o pa-
gamento pelo Estado de ho-
norários a advogados não-
defensores públicos, nomea-
do para defender réu pobre.

•;ik
Participaram da
reunião, que foi
acompanhada por
professores da rede
estadual de ensino,
os deputados
Mouro Lobo (PSB),
presidente da
Comissão, Ivair
Nogueira (PMDB)
Antônio Carlos
Andrada (PSDB),
Dilzon Meio (PTB),
Luiz Fernando Faria
(PPB), Rémolo Aloise
(PFL), Fábio Avelar
(PTB) e Rogério
Correia (PT).

Custo da violência
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Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia

Audiência debate denúncias de
irregularidades no Instituto de Educação

Ingresso gratuito em estádios
Educação, Cultura,

Ciência e Tecnologia
(continuação)As acusações da orien-

tadora educacional do Ins-
tituto de Educação de Minas
Gerais (Iemg), Ângela Ma-
chado Teles, contra a dire-
tora-geral da escola, Norma
Lúcia Flávio de Lélis, não
apresentam indícios concre-
tos de irregularidades. Essa
foi a conclusão do promotor
da Infância e da Adolescên-
cia, Ronald Albergaria,
apresentada, ontem, em au-
diência pública da Comissão
de Educação, Cultura, Ci-
ência e Tecnologia. Segundo
o promotor, as denúncias de
Angela Machado Teles fo-
ram analisadas pela Promo-
toria, que não verificou ne-
nhuma prova de que real-
mente a direção do Institu-
to havia faltado com o seu
dever ou cometido algum
crime contra alunos e pais
da instituição. Ele disse tam-
bém que não chegou ao seu
conhecimento nenhum
nome de aluno ou pai de alu-
no que houvesse sido agre-
dido. Ronald Albergaria in-
formou que o caso foi enca-
minhado à Superintendên-
cia de Polícia, que instaura~
rã um inquérito para averi-
guar as denúncias.

Durante a reunião, a
orientadora educacional do
Instituto mostrou fotos aos
deputados da Comissão e ao
público presente, a fim de
comprovar que o Iemg não se
encontra em situação exigida
pela lei e o descaso da dire-
ção quanto à conservação da
escola. A orientadora afir-
mou também que a institui-
ção estava sem vagas para
atender a demanda da popu-
lação, e que alunos, pais de
alunos, ela própria e sua fa-
mília teriam sofrido agres-

sões físicas. Ângela Teles
ainda disse que a direção
do Iemg é pautada na dita-
dura e na "podercracia".

A vice-presidente da Fe-
deração das Associações de
Pais e Alunos de Escolas Pú-
blicas de Minas Gerais
(Fapaemg), Lúcia Alves Fon-
seca, afirmou que a Federa-
ção havia recebido uma co-

Os deputados Dalmo Ri-
beiro Silva (PPB), José Hen-
rique (PMDB) e José Braga
(PMDB) defenderam a ad-
ministração da diretora-ge-
ral do Instituto de Educação,
Norma Lúcia Flávio de Lélis,
elogiando-a pela sua com-
petência, responsabilidade e
seriedade. Os deputados ain-
da lembraram que a direto-
ra teve seu trabalho reco-
nhecido pelos governos es-
taduais anterior e atual, re-
presentados, partidaria-
mente, pelo PSDB e PMDB,
respectivamente.

Norma Lúcia também foi
defendida pelo subsecretá-
rio de Administração do Sis-
tema de Educação, Gilberto
Rezende, e pela subsecretá-
ria de Desenvolvimento do
Ensino, Maria Stella Nasci-
mento. Eles relataram que a
diretora-geral do Iemg tem
total apoio da Secretaria de
Estado da Educação devido
ao "excelente" trabalho re-
alizado por ela na institui-
ção. Os subsecretários infor-
maram que as prestações de
contas do Instituto de Edu-
cação foram aprovadas pela
Secretaria. Sobre a situação
de conservação do prédio
da escola, Gilberto Rezende
relatou que a recuperação já

missão, formada por aproxi-
madamente 40 pais de alu-
nos, solicitando a prestação
de contas do Instituto de
Educação e outras ações. Ela
ainda disse que a
orientadora estava agindo
em prol dos alunos, e que as
arbitrariedades denuncia-
das por ela deveriam ser
melhor investigadas.

vem sendo implementada
pela diretoria e citou a obra
de reforma do anfiteatro,
reinaugurado no último dia
13 de março. Ele ainda lem-
brou que o Iemg foi conside-
rado exemplo para a criação
de um Instituto semelhante
na cidade de Juiz de Fora.

A subsecretária Maria
Stella esclareceu a questão
da falta de vagas, afirman-
do que foi uma determina-
ção da Secretaria de Estado
da Educação que a escola
não abrisse mais vagas este
ano, já que ela apresenta
superlotação de alunos. Ela
informou, também, que a
Secretaria irá inaugurar em
maio um centro educacio-
nal que irá atender somen-
te alunos defasados em sé-
rie e em idade, a fim de que
se reduza o número de
alunos do Instituto e de ou-
tras escolas estaduais,
abrindo-se novas vagas
para outras crianças e ado-
lescentes que estejam na
série relativa à sua idade.
Maria StelIa elogiou a apro-
vação de alunos do Iemg em
concursos para ingresso em
universidades e escolas téc-
nicas. Ela ainda afirmou
que o Instituto é uma esco-
la estadual modelo.

Durante a audiência pú-
blica, também foi aprovado
parecer de 2 turno, na for-
ma de vencido no 1' turno,
do relator deputado Dalmo
Ribeiro Silva (PPB), com
emenda n' 1 da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de
Lei 521/99, do deputado An-
tônio Júlio (PMDB). O PI-
521/99 autoriza o Poder Exe-
cutivo a conceder ingresso
gratuito a menores de cinco
a 12 anos de idade, a profis-
sionais e autoridades que
menciona, em competição es-
portiva realizada em estádio
e praça de esportes de pro-
priedade do Estado. O relator
optou por emitir parecer fa-
vorável ao projeto devido à
sua função de estender os
benefícios aos árbitros de fu-

A Comissão aprovou qua-
tro requerimentos:

Do deputado Paulo Piau
(PFL), requerendo a realização
de audiência pública para de-
bater a situação disciplinar e
de segurança nas escolas pú-
blicas. Serão convidados os
secretários de Educação, da
Segurança Pública, e da Jus-
tiça e de Direitos Humanos;
o ex-reitor da Uemg e da
UFMG e ex-ministro da Cul-
tura, Aluísio Pimenta; além de
representantes do Comando-
Geral da Polícia Militar, da
Federação das Associações de
Pais e Alunos de Minas Gerais,
da Federação das Associações
de Pais e Alunos das Escolas
Públicas, da Associação dos
Diretores de Escolas Públicas,
da Associação dos Professores
Públicos, da União Brasileira
dos Estudantes Secundaristas,
da Secretaria Municipal de
Educação de Uberaba, das Su-
perintendências Regionais de

tebol, em vista da necessida-
de desses profissionais obser-
varem "in loco" a realização
das partidas esportivas, como
forma de aperfeiçoamento de
sua atividade profissional.

A emenda n('1 dá a seguin-
te redação ao artigo 1' do
projeto: " O artigo 2 da Lei
12.186, de 5 de junho de 1996,
passa a vigorar com a seguin-
te redação: 'O benefício a que
se refere o artigo 1" desta lei
estende-se aos ex-jogadores
profissionais, aos treinadores
profissionais de futebol que
comprovem estar emprega-
dos e aos árbitros de futebol
pertencentes ao Quadro de
Árbitros da Federação Minei-
ra de Futebol e do Departa-
mento de Futebol Amador da
Capital, que terão acesso ao

Ensino e do Sind-UTE;
• Do deputado Jose

Henrique (PMDB), solicitan-
do que seja encaminhado ofí-
cio ao presidente da Repúbli-
ca, relatando a importância da
criação de mais duas univer-
sidades federais no Estado, a
Universidade de São João DeI
Rey (Unifei) e a Universida-
de de Itajubá (UFI);

• Dois requerimentos do
deputado Adelmo Carneiro
Leão (PT). O primeiro requer
que seja enviado ofício ao su-
perintendente Regional do
Scsi em Minas Gerais, Eduar-
do Alberto Faleiro de Faria,
com pedido de informações
a respeito das mensalidades
atualmente cobradas aos alu-
nos do ensino fundamental
em suas unidades de ensino,
tais como as datas de adoção
dessas mensalidades, sua
evolução e valor atual, e ain-
da a justificativa para a sua
cobrança. E o segundo solici-

Deputado Do/mo Ribeiro Silvo (PPB),
relatar do PL 521/99

local do evento por meio de
apresentação de carteira es-
pecial a ser expedida pela
Administração de Estádios
do Estado de Minas Gerais
(Ademg)' Parágrafo único -
A carteira especial deverá ser
renovada anualmente".

ta que seja encaminhado ofí-
cio ao diretor do Cefet, Carlos
Alexandrino dos Santos, a fim
de que sejam obtidas informa-
ções sobre o andamento do
processo de reconhecimento e
registro do Curso Técnico
Ambiental do Cefet, criado em
1999, inclusive a data de entra-
da do pedido no MEC e sua
tramitação até a presente data.

[Presença
Compareceram à reunião os deputados Paulo Piou (PFL),
presidente da Comissão; Dalmo Ribeiro da Silva IPPBI;
José Henrique (PMDB); José Braga (PMDB) e Dinis Pinheiro
IPLI; além da diretora-geral do Instituto de Educação,
Norma Lúcia Flávio de Lélis; do subsecretário de
Administração do Sistema de Educação, Gilberto
Rezende; da subsecretária de Desenvolvimento do Ensino,
Maria Stella Nascimento; do presidente do Colegiado do
lemg, Dory Faria Fraga; do representante da Comissão
de Reorganização do Iemg, Márcio Mourão; da vice-
presidente da Federação das Associações de Pais e
Alunos de Escolas Públicas de Minas Gerais, Lúcia Alves
Fonseca; da orientadora educacional do lemg, Angelo
Machado Teles edo promotor da Infância edo
Adolescência, Ronald Albergaria

Deputados defendem diretora

Requerimentos aprovados
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Atendimento em bancos e bingos
Reunião

Extraordinário
(continuação)

Faltaram apenas três vo-
tos para que fosse rejeitado o
veto ao pagamento da grati-
ficação-saúde a servidores da
área administrativa lotados
no Quadro Setorial da Secre-
taria de Estado da Saúde. A
extensão da gratificação esta-
va prevista no parágrafo 1°
do artigo 1° da Proposição de
Lei 15.052 (ex-PL 1.761/2001,
do governador), e o veto foi
mantido, com 19 votos a fa-
vor, 36 contra e 2 em branco.
Para rejeitar um veto são ne-
cessários, no mínimo, 39 vo-

Foi rejeitado apenas o veto
a um dispositivo da Proposi-
ção de Lei 15.052, ao artigo
6° - com 16 votos favoráveis
e 39 contrários, O artigo 6°
institui, no âmbito da Univer-
sidade Estadual de Montes
Claros (Unimontes), a partir

tos contrários. Essa mesma vo-
tação valeu para o veto ao arti-
go 5°, que determinava que a
gratificação prevista para o ana-
lista de saúde seria extensiva ao
servidor ocupante do cargo de
analista de administração/mé-
dico do Quadro de Pessoal da
Secretaria de Estado de Recur-
sos Humanos e Administra-
ção. O veto ao artigo 5° foi,
portanto, mantido.

O artigo 1° estabelece a
concessão, a partir de 1° de
outubro de 2001, ao servidor
das classes de cargos do Qua-

da data de publicação da
lei, a Gratificação de Incen-
tivo à Eficiência dos Serviços
(Giefs), a que se refere a Lei
11.406/94, com as alterações
introduzidas pela Lei 1.264/
98, a ser concedida aos servi-
dores do hospital universitá-

dro Especial de Pessoal da
Secretaria de Estado da Saú-
de constantes no anexo da lei,
inclusive ao servidor inativo,
a gratificação-saúde no valor
correspondente a 30% da base
de cálculo a que se refere o
parágrafo 2° do artigo. As
classes de cargos são analista
de saúde (base de cálculo: R$
750,00); assistente técnico da
saúde (base de cálculo: R$
500,00); técnico da saúde
(base de cálculo: 500,00); e
agente de serviços da saúde
(base de cálculo: R$ 450,00).

rio que integra a estrutura da
autarquia. O parágrafo único
determina que compete à
Unimontes efetuar o paga-
mento da Giefs com recursos
próprios, provenientes da re-
ceita da prestação de serviços
na área de saúde.

Em Minas Gerais, os bancos
serão obrigados a atender o cli-
ente no prazo de 15 minutos,
contados do momento em que
ele entrar na fila de atendimen-
to. Na reunião extraordinária de
Plenário da manhã de ontem, foi
rejeitado o veto total do gover-
nador à Proposição de Lei 15.024
(ex-PL 838/2000, do deputado
João Paulo), que dispõe sobre o
atendimento a clientes em esta-
belecimento bancário. O veto
foi rejeitado com 7 votos favo-
ráveis e 39 contrários.

A Assembléia Legislativa,
os Tribunais de Contas, de
Justiça, de Alçada e de Justiça
Militar e o Ministério Público
estão autorizados a abrir cré-
dito suplementar aos seus or-
çamentos até o limite de 5%o
das despesas neles fixadas. O
Plenário rejeitou o veto do go-
vernador ao artigo 9° e seus

Bingos - Também foi rejeita-
do, com 8 votos favoráveis e
43 contrários, o Veto Total à
Proposição de Lei 15.063 (ex-
PL 1.159/2000, do deputado
Alencar da Silveira Júnior),
que dispõe sobre a fiscaliza-
ção de loterias de bingo pela
Loteria do Estado de Minas
Gerais. Segundo a proposi-
ção, as modalidades de bingo
tradicional, eletrônico e simi-
lares, poderão ser exploradas
por agentes credenciados pela
Loteria Mineira.

parágrafos 1° e 2°, da Propo-
sição de Lei 15.061 (ex-PL
1.796/2001), do governador,
que trata do orçamento do
Estado para 2002. O veto foi
rejeitado com 3 votos favorá-
veis e 43 contrários.

Foi mantido o veto ao
inciso 1.463 do Anexo V da
Proposição de Lei 15.061.

Deputado i000 Pou)o PL autor do
PL 83812000

Esse dispositivo destinava re-
cursos para que a Gasmíg,
Companhia de Gás de Mi-
nas Gerais, empresa ligada
à Cemig, executasse a rede
de distribuição de gás na-
tural, interligando áreas. O
veto foi mantido com 26
votos favoráveis, 15 contrá-
rios e um em branco.

Reunião
Extraordinária
(continuação da
capa)

Universidade de Montes Claros
Abertura de crédito suplementar

Dispositivos com vetos mantidos Detalhamento de contas telefônicas

Os vetos a outros dispositi-
vos da Proposição de Lei 15.052
foram mantidos. São eles:

• artigo 7° - determinava
que o fator de ajustamento do
cargo de chefe de gabinete de
secretário de Estado (Anexo
1 da Lei 11.432/94) passaria a
ser de 4,3310 a partir da data
de publicação da lei. O pará-
grafo único incorporava ao
vencimento do cargo de che-
fe de gabinete de secretário
de Estado a verba de repre-
sentação de que trata o pará-
grafo único do artigo 3° da
Lei 11.432/94. O veto teve 24
votos favoráveis, 29 contrá-
rios e um em branco;

• artigo 8° - criava, na es-
trutura da Secretaria de Es-

tado da Saúde, duas Direto-
rias Regionais de Saúde,
uma com sede na cidade de
Januária e outra com sede
na cidade de Pará de Mi-
nas. O parágrafo único es-
tabelecia que a descrição, a
competência e a área de ju-
risdição das unidades ad-
ministrativas criadas seriam
estabelecidas em decreto. O
veto teve 21 votos favorá-
veis e 35 contrários;

artigo 9° - criava, no
Quadro Especial de Pessoal
da Secretaria de Estado da
Saúde, os seguintes cargos de
provimento em comissão:
dois cargos de Diretor 1, có-
digo MG-06, de recrutamen-
to amplo, com carga horária

de 8 horas; 16 cargos de AS-
SUS Coordenador, código
MG-43, de recrutamento am-
plo, com carga horária de 6
horas; 10 cargos de Assessor
1, código AS-01, de recruta-
mento amplo, com carga ho-
rária de 6 horas; 20 cargos de
Assistente Administrativo,
código EX-06, sendo 16 de
recrutamento amplo e qua-
tro de recrutamento limita-
do, com carga horária de 6
horas; 18 cargos de Assisten-
te Auxiliar, código Ex-07,
sendo 14 de recrutamento
amplo e quatro de recruta-
mento limitado, com carga
horária de 6 horas, O veto
teve 28 votos favoráveis, 22
contrários e um em branco.

Com 6 votos favoráveis e
37 contrários foi mantido o
Veto Total à Proposição de
Lei 15.026 (ex-PL 1.175/2000,
da deputada Elaine Mato-
zinhos), que dispõe sobre a
exigibilidade de demonstra-

O Veto Parcial à Proposi-
ção de Lei 15.055, que dispõe
sobre a política de proteção
à fauna e à flora aquáticas e
de desenvolvimento da pes-
ca e da aqüicultura no Esta-
do foi mantido, com 9 votos
favoráveis, 36 contrários e
um em branco. A proposição
teve origem no PI- 1.162/
2000, do deputado Fábio
Avelar (PTB). 0 dispositivo

tivo detalhado do serviço
prestado pelas operadoras de
telefonia no Estado. Também
foi mantido, com 11 votos fa-
voráveis e 36 contrários, o
Veto Total à Proposição de Lei
15.042, que proibia as empre-

vetado foi o artigo 33, que
estabelecia que, nos períodos
de defeso (época da pira-
cema), o Estado forneceria,
mensalmente, uma cesta bá-
sica de alimentos aos pesca-
dores profissionais domicilia-
dos e residentes no Estado,
previamente cadastrados no
IEF (Instituto Estadual de
Florestas), conforme critéri-
os estabelecidos pelo órgão

sas concessionárias de servi-
ço público de água, energia
elétrica ou telefonia, de cor-
tar o fornecimento residencial
às sextas-feiras, aos sábados,
domingos e feriados e no úl-
timo dia anterior a feriado.

competente. O parágrafo úni-
co determinava que as despe-
sas decorrentes dessa medi-
da teriam como fonte de cus-
teio a receita proveniente da
cobrança de taxas, emo-
lumentos e multas relativas à
atividade de pesca e os recur-
sos doados ou transferidos
para essa finalidade pela
União, municípios e iniciati-
va privada.

Cesta básica para pescadores
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Reunião Ordinária
Encerrada discussão sobre Veto
Total ao Micro Geraes

Comissão Especial
de Veio

Foi encerrada, ontem, na
Reunião Ordinária, a discus-
SãO em turno iJfliCO do Veto
Total à Proposição de Lei
15.050 (ex-PL 1.512/2001, do
deputado Chico Rafael), que
dispõe sobre o Programa de
Fomento ao Desenvolvimen-
to das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte

Do deputado Anderson
Ada uto (PL), solicitando que seja
apreciado também pela Comis-
são de Transporte, Comunicação
e Obras Públicas o Projeto de Lei
(PL) 1.865/2001, do governador
Itamar Franco, que reorganiza

• Do deputado Durval
Angelo (PT), solicitando que
o PI- 926/2000 seja incluído
em Ordem do Dia. O proje-
to, de sua autoria, dispõe so-
bre a prestação de assistên-
cia religiosa nas entidades ci-

Os deputados Geraldo
Rezende (PMDB) e Cris-
tian() Canêdo (PTB) foram
eleitos, ontem, presidente e
vice-presidente, respectiva-
mente, da Comissão Especi-
al para emitir parecer sobre
o Veto Parcial à Proposição
de Lei Complementar 70/
2001, que institui o regime
próprio de previdência e as-

do Estado de Minas Gerais
(Micro Geraes), estabelece
tratamento diferenciado e
simplificado nos campos admi-
nistrativo, tributário, creditício
e de desenvolvimento empre-
sarial a elas aplicável.
Conselho de Educação - O
Plenário aprovou, ainda,
requerimento do presiden-

a Secretaria de Estado de Trans-
portes e Obras Públicas;

o Do deputado José Milton
(PL), que solicita o exame do PI-
1.425/2001 em 2" turno pela
Comissão de Meio Ambiente
e Recursos Naturais. O pro je-

vis e militares de internação
coletiva das redes pública e
privada do Estado;

o Do deputado Luiz
Menezes (PPS), solicitando a
retirada de tramitação do PI-
2.006/2002, de sua autoria,

sistência social dos servido-
res públicos do Estado. A
proposição teve origem na
aprovação do Projeto de
Lei Complementar (PLC)
48/2001 pela Assembléia e
foi sancionada pelo gover-
nador na última segunda-
feira (25). O deputado E-
duardo Brandão (PL) foi
designado relator.

te da Comissão de Educa-
cão, Cultura, Ciência e
Tecnologia, deputado Pau-
lo Piau (PFL), que convoca
o presidente do Conselho
Estadual de Educação, pa-
dre Lázaro de Assis Pinto,
a prestar, em Plenário, es-
clarecimentos solicitados
pela Comissão.

to, do deputado Rogério Cor-
reia (PT), que estabelece nor-
mas específicas para o
licenciamento de estação rá-
dio-base (ERB), microcélulas
de telefonia celular móvel e
fixa e equipamentos.

que dispõe sobre a inclusão
de servidor público colocado
à disposição em órgãos do
Judiciário, do Legislativo ou
do Executivo no quadro de
pessoal efetivo do órgão em
que está em exercício.

Participaram da
reunião os deputados
Geraldo Rezende
(PMDB), Cristiano
Canêdo (PTB),
Eduardo Brandão (PL)
e Ailton Vilela (PTB).

parlamento
"Os meus 16 anos de
ci cdoi me realizaram

muito mais
COMO

parlamentar de
BFI do que o
cargo de

deputado estadual." A
afirmação e do deputado
Márcio Cunha (PMDB), que
manifestou sua "frustração"
em relação aos limites do
Poder Legislativo. Segundo
ele, a população cobra ações
parlamentares porque
desconhece os limites
impostos ao Poder pela
Constituição Federal. O
deputado afirmou que a
cada nova Constituição
houve redução da
competência do
Legislativo; e que foi só na
Constituição de 1988 que
houve um fortalecimento
do Poder Legislativo, mas,
mesmo assim, somente em
algumas questões. "Temos
que fazer urna discussão
aberta sobre o exercício do
nosso trabalho. Enquanto
o Governo Federal conta
com UITi poder
exacerbado, nós não
temos competência para
legislar sobre temas
importantes", afirmou. O
deputado disse, ainda,
que está em tramitação na
Assembléia uma Proposta
de Emenda à Constituição
que tem como objetivo
ampliar o poder de legislar.

Consumidores
O deputado João Paulo (PL)
manifestou sua satisfação

pela vitória dos
consumidores
mineiros na
derrubada do
veto total do

go ernador à Proposição de
Lei 15.024 (ex-PL 838/2000,

de sua autoria), que dispõe
sobre o atendimento a
clientes em
estabelecimentos
bancários. "lá havíamos
ganhado a lei dos 15
minutos e a
disponibilização de
banheiros para clientes
nos estabelecimentos
bancários, mas os bancos
de Belo Horizonte ainda
se encontravam isentos
dessas obri gações. Agora,
se os bancos não quiserem
cumprir a lei, que se
dirijam à Justiça", disse.
Segundo o parlamentar,
nos últimos cinco dias o
Banco Central liberou
para a grande imprensa o
número de reclamações
registradas pelos Procons,
e foi constatado que a
maior parte das queixas
referem-se aos bancos.
"Os consumidores têm
sido desrespeitados,
ficando horas em filas de
bancos. Para atender a
vários clamores, a
Assembléia votou a
rejeição do veto do
governador", afirmou. Em
aparte, o deputado
Doutor Viana (PMDB)
parabenizou o deputado
pelo seu empenho na luta
em defesa aos
consumidores.

Minas
A harmonização entre o
( o\ ci no dc Minas e o

(,overno
Federal foi oI I assunto
abordado pelo
deputado Nelv

Tarqwnio (PSDB). Segundo
o deputado, o Governo
Federal anunciou, em uma
matéria publicada no jornal
"Estado de Minas", que a
negociação da dívida de

Minas Gerais é uma de suas
prioridades, já que o Estado
apresentou
desenvolvimento econômico
inferior à média nacional.
"A União pretende dar
tratamento prioritário a
Itamar Franco. Se o
governador entrar em
acordo, Minas poderá
quitar suas dívidas até o
final deste mandato", disse.
Em aparte, o deputado
Marco Regis (PL) pediu a
assinatura do deputado em
um requerimento que
parabeniza o presidente
Fernando Henrique
Cardoso pelo tratamento
dado ao golpe de estado na
Venezuela.

Presídio
O deputado Ermano Batista
(PSDB) falou a respeito do

descaso dos

LI
governantes
paia com o
presídio da
cidade de
Viçosa, onde

ocorrem fugas frequentes
devido à instalação de 70
detentos em um espaço físico
mínimo. "A cadeia precisa
de uma reforma urgente; só
dois terços do projeto foram
concluídos. O material
encontra-se estocado ao
relento. Que governo é esse,
que deixa parada uma obra
que tem material?",
indagou. O parlamentar
também manifestou sua
preocupação com os
produtores de leite do
Estado, que, segundo ele,
mesmo com a CPI do Preço
do Leite, ainda enfrentam
sérios problemas, como a
falta de incentivos. "Vou
apresentar um requerimento
para que o pleito do
Sindicato Rural de Perdizes
seja atendido", disse.

Requerimentos aprovados

Requerimentos deferidos

Comissão escolhe presidente e
relator de Veto Parcial

Você já abriu seu correio eletrônico hoje?
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Reunião Ordinária (14 horas)
Veto Parcial

A Proposição de Lei 15.048, que dispõe sobre o
pagamento de débitos decorrentes da propriedade
de veículo automotor. Votação em turno único (fai-
xa constitucionaI

9 horas
• Reunião Regional do Seminário Legislativo

Aguas de Minas II (Uberaba)
• Comissão Especial da Prostituição Infantil

(Câmara Municipal de Nanuque) - ouvir os
convidados: lUZ da Infáncia e da Juventude,
Rui de Almeida Magalhães; promotor de Jus-
tiça do Juizado da Infância e da Juventude,
Bruno Alexandre Vieira; delegado de Polícia
de Nanuque, Roberto Souza Campos; co-
mandante do 190 BPM, capitão Jorge Augusto
Nogueira dos Santos; presidente do Conse-
lho Tutelar, Maria da Penha Rodrigues Lopes
Horácio; coordenadora Paroquial da Pastoral
da Criança, Sônia Cópo dos Santos; e a co-
ordenadora de Área da Pastoral da Criança,
Jesuina Moreira Barbosa

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orça-
mentária (Plencirinho IV) - discutir e votar
pareceres de 10 turno sobre os PLs 971/2000,
do deputado Fábio Avelar, que dispõe sobre
a concessão de incentivo fiscal às empresas
que contratem empregados com idade en-
tre 16 e 18 anos; 1.833/200 1,  do deputado
Ivair Nogueira, que dispõe sobre o progra-
ma estadual de inspeção e manutenção de
emissão de poluentes e ruídos produzidos por
veiculas automotores em uso; 1.889/2001,
do deputado Sebastião Navarro Vieira, que
altera dispositivos da Lei 13.166/99, que dis-
põe sobre o pagamento pelo Estado de ho-
norários a advogado não defensor público
nomeado para defender réu pobre; e 1.998/
2002, da Procuradoria Geral de Justiça, que

Veto Total
A Proposição de Lei 15.050, que dispõe sobre o Progra-
ma de Fomento ao Desenvolvimento das Microempresas
e das Empresas de Pequeno Porte do Estado de Minas
Gerais- Micro Geroes. Votação em turno único (faixa
constitucionali

dispõe sobre os quadros de pessoal dos serviços
auxiliares do Ministério Público

9h30
• Comissão de Saude (Plenarinho II) - discutir e votar

proposições que dispensam apreciação do Plenário
• Comissão Especial da Lista de Assinantes (Plenarinho

1) - ouvir os convidados: diretor superintendente da
Telemar MG/ES, Ivan Ribeiro de Oliveira; gerente
de Planejamento e Acompanhamento da Oferta de
Serviços do Anotei, Harlei de Souza Lima; e o dire-
tor secretario da Associação Mineira de Usuários de
Telefonia, Sérgio da Silva Almeida

10 horas
• Comissão de Trabalho, da Previdência e da Ação

Social (Auditório) - debater a transferência do escri-
torio regional da Cemig de Ipatinga para Governa-
dor Valadares. Convidados: prefeito de Ipatinga,
Chico Ferramenta; presidente da Cãmara Munici-
pal de Ipatinga, vereador Crispim Elias Campos
Neto; presidente da Usiminas Mecânica, Rinaldo
Campos Soares; superintendente de Relacionamento
Comercial da Cemig, Tarcísio Andrade Neves; pre-
sidente da Associação Comercial e Industrial,
Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga
(Aciapi), Amantino Alves da Silva; e o diretor do
Sindieletro, José Renato de Carvalho Lessa

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário) - primeira parte será

transformada em Reunião Especial para comemo-
rar o Dia do Indio e os 30 anos do Conselho
Indigenista Missionário - Cimi

• Apresentação de dança e artesanato dos povos in-
dígenas de Minas Gerais em comemoração ao Dia
do Indio e aos 30 anos do Cimi (Hall das Bandeiras)

NA TV

7h30 - Repórter Assembléia (reprise)
8h - Horário reservado à Cãmara Municipal de
Belo Horizonte
9h - Mídia no Espelho (reprise) - O papel da
midia e a questão da criança edo adolescente
9h30 - Comissão Especial da Lista de Assinan-
tes (ao vivo) - Ouve convidados
12h - Sala de Imprensa (reprise) - Jornalistas
conversam com o presidente da Fiemg, Robson
Braga de Andrade
13h - Eleições 2002 (reprise)
13h30 - Repórter Assembléia (reprise)
14h15 - Plenário (ao vivo) - Reunião Especial
em comemoração ao dia do índio e aos 30 anos do
Cimi
18h - Comissão de Direitos Humanos (reprise)
- Discute arbitrariedades contra PM
18h30 - Horário reservado á Câmara Municipal

de Belo Horizonte
19h30 - Repórter Assembléia (ao vivo) - O que
acontece na Assembleia e repercussão dos principais fatos
políticos no Estado
20h10 - Visão Parlamentar (reprise) - Entrevistas com
deputados estaduais sobre assuntos da atual conjuntura
21 h - Caminhos de Minas (reprise) - Macrorregião da
Zona da Mata
22h -Repórter Assembléia (reprise)
22h30 - Eleições 2002 (inédito) - Entrevistas, comentá-
rios e notas sobre a movimentação política no País.
23h - Mídia e Poder (inédito) - Participação do
jornalista Mino Carta
23h30 - Plenário (reprise)
1h20 - Repórter Assembléia (reprise)
2h - Encerramento

• Esta grade está sujeita a alterações.


