
A a r V e ra

T °

5e;,;oores oenfcodos pelo P	_20U	taram as galerias desde o inio0
da Reuniao Ordinária, para acompanhar a votação da projeto

f ASSEMBLEIA
N° 2175- 1 9/junho/2002 -quarta-feira

Projeto da carreira da área de
.1pesquisa e aprovada em lo turno

PLEMARIO

Reunião Ordinária

Copa do
Mundo
Na próxima sexta-
feira, dia 21,
devido ao jogo da
Seleção Brasileira
na Copa do
Mundo, o horário
núcleo da
Assembléia terá
início às 12 horas
e a jornada de
trabalho não será
reduzida.

Os funcionários das insti-
tuições de pesquisa públicas
mineiras poderão ter, em bre-
ve,um novo plano de carrei-
ra. Foi aprovado ontem, pelo
Plenário, em 1 turno, o Pro-
jeto de Lei (PL) 1.774/2001,
do deputado Sávio Souza
Cruz (PMDB), que estrutura
os quadros de pessoal da ad-
ministração pública estadual
autárquica e fundacional:
Fapemig, Cetec, Feam, Funed
e Fundação João Pinheiro.

O projeto prevê a existên-
cia de apenas três cargos iso-
lados nessas instituições e
cria novos mecanismos de
promoção na carreira, como
forma de estimular o aperfei-
çoamento profissional dos
pesquisadores. A carreira
mais atraente também pode-
rá servir de estímulo para o
ingresso de novos cientistas
no serviço público. O Cetec,
por exemplo, teve o número
de pesquisadores reduzido
de 131, em 1990, para 60, em
2002. Segundo o autor do pro-
jeto. deputado Savio Souza

Cruz (PMDB), o impacto fi-
nanceiro do projeto nos cofres
do Estado está estimado em
R$ 1,4 milhão.

O PI- 1.774/2001 foi apro-
vado com as Emendas 2 a 13.
A Emenda n°1, da Comissão
de Constituição e Justiça, foi
rejeitada. De acordo com essa
emenda, caso aprovada, a lei
entraria em vigor em 1° de ja-
neiro de 2002 - ou seja, teria

efeito retroativo. Foi mantida
a redação original do Artigo
38, segundo o qual a lei só
entra em vigor a partir da
data de sua publicação. A
aprovação do projeto foi
aplaudida pelos servidores
das diversas instituições de
pesquisa do Estado, que lo-
tavam as galerias do Plenário.
Leia mais sobre o Plenário às
páginas 7 e S.

CPI do Sistema
Prisional

Preso denuncia que foi torturado
para confessar crimes

O presidente da CPI do
Sistema Prisional, deputado
Ermano Batista (PSDB), vai
estudar a convocação de no-
vos depoentes para esclarecer
as denúncias apresentadas
por Francisco de Paula Filho,
detento do Ceresp de Ipatin-
ga, que depôs ontem na Co-
missão. O deputado ponderou
que, apesar de as denúncias
não estarem diretamente re-

lacionadas com o objeto da
CPI, elas trouxeram um novo
enfoque para os trabalhos.

Francisco de Paula Filho foi
convocado pela Comissão para
esclarecer as razões da sua
transferência do Ceresp de Juiz
de Fora para Ipatinga, justa-
mente no dia em que os mem-
bros da CPI do Sistema
Prisional visitavam aquele es-
tabelecimento. Acusado de vá-

rios crimes, ele disse que con-
fessou a autoria sob tortura.

O deputado Irani Barbo-
sa (PSD) quer que a CPI apu-
re as denúncias do preso; o
deputado Alberto Bejani
(PFL), relator auxiliar dos
trabalhos, pediu mais prote-
ção policial para sua família,
em Juiz de Fora.
Leia mais sobre a CPI às
páginas 5, 6 e 7
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Constituição e Justiça
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Silveira (PL), não chegou a ser
votado porque o deputado
Sávio Souza Cruz (PMDB)
pediu vista. Isso significa que
ele quer mais tempo para ana-
lisar a proposta.

O deputado Geraldo Re-
zende (PMDB), presidente da
Comissão, que fez a leitura

do parecer, informou que
existe requerimento para que
o PLC 41/2001 já seja analisa-
do pela comissão seguinte,
tendo em vista a perda de
prazo da CCJ. O requerimen-
to, do deputado Sargento
Rodrigues (PDT), já foi
protocolado em Plenário.
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_''I'J*— Comissão vai a Nanuque debater
Trabalho, Previdência situação dos servidores municipaise Ação Social

projetos e recursos públicos
do Serviço Voluntário de As-
sistência Social (Servas), com
a presença dos seguintes con-
vidados: presidente do Con-
selho Regional do Serviço
Social, Rosilene Cristina Ro-
cha; secretario municipal de
Assistência Social de Lagoa
da Prata e presidente do
Colegiado de Gestores Muni-
cipais de Assistência Social,
Amir Otoni de Oliveira; pre-
sidente do Conselho Esta-
dual de Assistência Social,	RequenmentoTorrcl	u	co
Fernando de Araújo Arães;	em Nanuque foi do
presidente do Servas, depu-	deputado Edson Rezende

tada federal Maria Lúcia Car- sicos no transporte coletivc
doso; e o secretário de Esta- intermunicipal; e
do do Trabalho, Assistência	• do deputado Dalmo Ri-
Social, da Criança e do Ado- beiro Silva (PPB), que solicita
lescente, Elias Nahas;	voto de congratulações à

do deputado Alencar da Apae de Cruzília por seus 20
Silveira Júnior (PDT), que anos de fundação.
pede ao governador do Es-	Foram aprovados, ainda,
tado a regulamentação da dez projetos que dispensam
Lei 9.760 de 1989, que conce- a apreciação do Plenário da
de passe livre a deficientes fí- Assembléia Legislativa.

Compareceram à reunião os deputados Dalmo Ribeiro
Silva (PPB), presidente da Comissão; Edson Rezende (PT)
e Luiz Menezes (PPS).

Emenda altera concessão de férias
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A situação dos servidores
municipais de Nanuque será
discutida pela Comissão do
Trabalho, da Previdência e da
Ação Social da Assembléia
Legislativa em visita àquela ci-
dade, no dia 4 de julho. A Co-
missão aprovou, ontem, re-
querimento do deputado Ed-
son Rezende (PT) pedindo que
sejam adotados os procedi-
mentos necessários para visita
da vice-presidência da Comis-
são ao município, atendendo a
urna solicitação da Câmara Mu-
nicipal de Nanuque.

Na reunião, foram apro-
vados, também, outros qua-
tro requerimentos:

o do deputado Fábio
Avelar (PTB), que pede a rea-
lização de audiência pública
com convidados para discutir
o Projeto de Lei (PL) 971/2000,
que dispõe sobre a concessão
de incentivo fiscal às empresas
que contratem empregados
com idade entre 16 e 18 anos;

do deputado Durval
Angelo (PT), que solicita rea-
lização de audiência pública
da Comissão com o objetivo
de obter esclarecimentos so-
bre estrutura, financiamentos,

Constituição e Justiça

Projeto do
recebe 20 (

O Projeto de Lei Comple-
mentar (PLC) 41/2001, que
dispõe sobre o Estatuto dos
Militares do Estado de Minas
Gerais, recebeu 20 emendas
ontem, durante sua análise
em 1' turno pela Comissão de
Constituição e Justiça. O pa-
recer, do deputado Agostinho

Com 1 (j3 a rtigo d isti-ibu 1-

dos em 10 títulos, o PLC 41
2001, de autoria do governa-
dor do Estado, trata, dentre
outros, dos seguintes assun-
tos: cargos e funções milita-
res; direitos, garantias e de-
veres; hierarquia militar;
princiPios fundamentais da
ética e disciplina militares;
forma ,, de admissão e des-
vincu loção do serviço ativo;
normas sobre remuneração,
férias, licenças, contagem de
tempo de serviço.

Os deputados Durval An-
gelo (PT), Sávio Souza Cruz
(PMDB) e Ermano Batista
(PSDB) solicitaram, na reu-
nião, informações sobre algu-
mas emendas. Os deputados
Savio Souza Cruz e Ermano
Batista questionaram o con-
teúdo da Emenda n" 12, que
permite ao militara opção de
contagem em dobro das féri-
as não gozadas ou suspensas
por necessidade de serviço.

Essa emenda n" 12 dá ao
Artigo 86 nova redação, de-
terminando que, por absolu-
ta necessidade de serviço,
poderá ser interrompido ou
negado o gozo de férias
anuais. Nessas hipóteses, o
militar terá as seguintes op-
ções: gozar as férias ou
reiniciá-las oportunamente;
computar em dobro, como
tempo de serviço, os dias não
gozados. Caso opte pelo gozo
ou reinício das férias, o mili-
tar deverá esgota-las até os
dois e\ercicios seguintes.
Conselho de Ética - O depu-
tado Durval Angelo (PT) quis
saber mais sobre a Emenda n'
7, que, segundo o relator,
pretende assegurar a isenção
e imparcialidade dos inte-
grantes do Conselho de Éti-
ca e Disciplina Militares. A
emenda veda a participação
em Conselho de Ética do mi-
litar classificado em conceito
C; do militar que houver co-

municado a transgressão dis-
ciplinar ou tiver envolvi-
mento direto nos fatos que a
constituíram; e de parentes
do acusado ate o 4' grau. Esse
trecho é o parágrafo único
sugerido pelo relator ao arti-

Foi aprovado parecer fa-
vorável ao PI- 2.186/2002, do
deputado Eduardo Brandão
(PL), que determina o reem-
bolso do valor pago por in-
gresso em evento cultural ou
esportivo realizado em espa-
ço de propriedade do Estado.
O parecer foi aprovado com a
emenda n"l, apresentada pelo
deputado Durval Angelo (PT),
relator do projeto. A emenda
limita a devolução a um ingres-
SO por pessoa.

Segundo o projeto origi-
nal, a pessoa que adquirir in-

Mudanças na composição
do Conselho Estadual de
Turismo (CET) estão previs-
tas no PI- 2.171/2002, do go-
vernador, cujo parecer tam-
bém foi analisado pela Comis-
são de Constituição e Justiça.

go 34 do projeto original. O
artigo informa que o Conse-
lho e o órgão colegiado de-
signado pelo comandante
da unidade, nos termos do
Código de Ética e Discipli-
na dos Militares.

gresso para evento cultural
ou esportivo promovido pelo
Estado, ou realizado em es-
paço de sua propriedade po-
derá exigir o reembolso inte-
gral do valor pago, em moe-
da corrente, no local da com-
pra do ingresso, caso efetue a
devolução até seis horas an-
tes do início do evento. O Es-
tado, 00 patrocinar um even-
to cultural ou esportivo, de-

vera exigir, corno condição da
liberação de recursos, que a
iniciati\ a privada cumpra o
que a futuro lei propõe.

O projeto, que tramita em 1"
turno, foi relatado pelo depu-
tado Ermano Batista (PSDB),
e recebeu as Emendas nr s 1 e
2, que tratam da representação
da sociedade civil no conselho.
O parecer foi aprovado.

Estatuto dos Militares
emendas

Projeto autoriza devolução
de ingresso e reembolso

Projeto sobre Conselho de
Turismo recebe emendas



CPI ouve detento, e deputado
pede segurança para sua família

Alair Vieira

CPI do Sistema
Prisional (continuação

da capo)

Francisco de Pos/o Fi/ho, defeito do Ceesp de /patinga chorou
duioiite seu depoimento

mento. O deputado Alberto não tem nenhum envolvi-
Bejani (PFL), relator auxili- mento na venda de drogas
ar dos trabalhos, pretendia ou armas e que sua lideran-
esclarecer também as de- ça j unto aos presos foi con-
nuncias de tráfico de dro- quistada por atuar dentro
gas e armas dentro do da ordem, defendendo di-
Ceresp de Juiz de Fora. reitos e benefícios para os
Francisco de Paulo Filho detentos, como assistência
afirmou, no entanto, que medica e educacional.
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CET tem funções de assessoramento CPI vai investigar terrenos nas
imediações do BH Shopping CPI dos CartóriosO P1. 2.1 1 2/)02, do go-

vernador, que altera a com-
posição do Conselho Esta-
dual de Turismo (CET), do-
termina, em seu Artigo 1
que o CET tem caráter con-
sulti\ o, normativo e delibe-
ra ti vo, e subord i na d o à Se-
cretaria de Estado do Turis-
mo e tem a finalidade de
propor ações e oferecer sub-
sídios para a consecução da
Política estadual de turismo.

Entre as competências do
conselho estão o assessora-
mento ao secretario do Tu-
rismo em assuntos de caráter
turístico, deliberando sobre
as propostas de planos esta-
duais e programas regionais
de apoio e incentivo ao setor,
acompanhando e avaliando
sua execução; as propostas de
criação e aperfeiçoamento de
instrumentos de estímulolo ao
desenvolvimento turístico; o
calendário oficial de eventos
do Estado; a proposta orça-
mentária da Secretaria; nor-
mas e diretrizes para as ativi-
dades de fomento turístico;
campanhas de divulgação,
conscientização e defesa do
patrimônio turístico.
Composição - O projeto do
governador, que retira a pa-
ridade de representação da
sociedade e poder público,
determina a seguinte compo-
sição do CET: o presidente
será o secretario do Turismo;
o vice será o presidente da
Turminas (Empresa Mineira
de Turismo); além da presen-
ça de representantes das Se-
cretarias de Estado do Plane-
jamento e Coordenação Ge-
ral, da Cultura, de MCII) Am-
biente e Desenvolvimento
Sustentável, da Fazenda, de
Indústria e Comércio e de
Esportes; do BDMG e da As-
sembléia Legislativa.

A emenda n 1, apresen-
tada pelo relator, deputado
Ermano Batista (PSDB), de-

W., E
Deputado Ermono Batata
e/ator do PL 2./7/ 2002

termina que haverá, no CET,
oito representantes da socie-
dade civil da área de turismo,
eleitos por colégio eleitoral
composto de entidades liga-
das à atividade de turismo, na
forma da regulamentação. Já
a Emenda n`2 determina que
vao compor esse colégio elei-
toral, pelo menos, as seguin-
tes entidades: Convention &
Visitors Bureau-Mineiros,
União dos Circuitos Turísti-
cos, Câmara das Indústrias do
Estado/Fiemg, Conselho Em-
presarial de Turismo, repre-
sentando a Federação do Co-
mercio, Associação Brasileira

O deputado Ermano Ba-
tista (PSDB) pediu prazo
para emitir parecer sobre o
PL 1 . l.6/2o02, que tramita
em 1' turno e autoriza o Exe-
cutivo a doar a Rio Verme-
lho imóvel que especifica. O
projeto e do deputado
\\anderlev Avila (PPS).

A Comissão aprovou,
ainda, requerimento do de-
putado Ailton Vilela (PTB)
para retirar de pauta o JL
2.160/2002, que tramita em
1 turno. O projeto, do de-
pu Li do Eduardo Brandão

Depr.rocio Gera/do Rezeaoe
presidente do Comissão

da Indústria de Hotéis (Ahih/
M(.'.), Associação Brasileira de
Restaurantes e Empresas de
Entretenimento e Lazer
(AbraseI), Associação Brasilei-
ra de Jornalistas de Turismo
(Abra jet/MG), Associação
Brasileira de Agência de Via-
gens de Minas Gerais (Ahav/
MC), Associação de Guias de
Turismo do Brasil (Agturh/
MC), União Brasileira de Pro-
motores de Feiras (Ubrafe)/
Delegacia Regional de Minas
Gerais, Associação Mineira de
Municípios (AMM) e Sindica-
to das Empresas de Transpor-
te de Passageiros (Sipass).

(PL), dispõe sobre a proibi-
ção, no território do Estado
de Minas Gerais, nos servi-
ços de radiodifusão e emis-
soras de televisão, da exe-
cução de musica cuja letra
contenha expressões aten-
tatórias à moral e aos bons
costumes, que faça apologia
a qualquer tipo de violên-
cia ou que utilize termos de
bai\o calão.

Foram apreciadas, ainda,
Proposições que dispensam
a apreciação do Plenário da
Assembléia.

A CPI dos Cartórios ira
verificar, por meio de certi-
dões solicitadas aos cartóri-
os de registros de imóveis, a
situa ção das diversas trans-
missões dos terrenos que ori-
ginaram os bairros Belvedere
e Olhos D'Agua, assim como
dos terrenos que hoje abrigam
o BH Shopping e as faixas con-
tinuas à direita e à esquerda
da BR-040, após o trevo de
Nova lima até a divisa do
Município de Belo Horizonte
com Nova [.ima. O pedido foi
apresentado  pelo deputado
lrani Barbosa (PSD), em roque-

O presidente da CPI do
Sistema Prisional, deputado
Ermano Batista (PSDB), vai
a aliar a necessidade de con-
\ ocar no os depoentes para
esclarecer as denúncias apre-
sentadas pelo detento do Cen-
tro de Remanejamento da Se-
cretaria da Segurança Públi-
ca (Ceresp) de Ipatinga,
Francisco de Paula Filho, em
depoimento à Comissão, on-
tem. O deputado ponderou
que, apesar de as denúncias
não estarem diretamente relaci-
onadas com o objeto da CPI do
Sistema Prisional, elas trouxeram
um novo enfoque para os traba-
lhos da Comissão, ao apresentar
indícios de fraude no processo
de condenação do detento.

Francisco de Paula Filho
foi convocado pela Comis-
são para esclarecer as ra-
zões da sua transferência
do Ceresp de Juiz de Fora
para Ipatinga, justamente
no dia em que os membros
da CPI do Sistema Prisional
visitavam aquele estabeleci-

rimento aprovado iii reunião
da CPI, ontem.

O deputado Irani Barbo-
sa solicita, ainda, aos diver-
sos cartórios de registros de
imó\ eis, a relação dos terre-
nos cadastrados como de-
volutos ou sobra da instala-
ção da cidade de Belo Hori-
zonte, com sua situação de
propriedade atual, acompa-
nhada da decisão judicial ou
do título que autorizou sua
transferencia.

Foi aprovado, também,
requerimento do deputado
1 uiz Fernando Faria (PPB) em

Constituição e Justiça
(continuação)

Presenças
Participaram da
reunião os
deputados Geraldo
Rezende (PMDB),
presidente; Ailton
Vilela (PTB), Durval
Ângelo (PT), Ermano
Batista (PSDB), Sávio
Souza Cruz (PMDB)
e Paulo Piou )PFL).

Deputado pede prazo para
apresentar parecer

que solicita ao secretario de
Estado da Fazenda a relação
dos 100 maiores cartórios
extrajudiciais do Estado, em
termos de arrecadação, e os
valores recolhidos aos cofres
públicos nos meses de feve-
reiro a maio deste ano. Luiz
Fernando Faria foi nomeado
sub-relator da Comissão.

Presenças

Participaram da reunião os deputados Rêmolo
Aloise (PFL) - presidente, Dilzon Meio )PTB), Luiz
Fernando Faria (PPB) e irani Barbosa (PSD).
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Confissão de crimes foi feita sob tortura Deputado quer esclarecer
denúncias apresentadas

Projeto que
é aprovado

O Plenário aprovou, em 2
turno, o PI- 1.1511 2000, do de-
putado Jorge Eduardo de Oli-
veira (PMDB), que proíbe o
uso de cerol em pipas e papa-
gaios a sereni soltos em locais
públicos. O Projeto foi apro-
vado na forma do vencido em
1 turno. O projeto estabele-
ce uma multa entre RS 100 e
R$ 1.500 para quem for
flagrado soltando pipas com
linhas cortantes. De acordo
com o autor da proposição,

CPI do Sistema	 Indagado ii ()\ a ien te
Prisional	 pelo deputado Bejani sobre
(continuação) ° porquê da transferência, o

detento explicou que, pro-
vavelmente, a direção do
Ceresp temia que ele reve-
lasse à CPI do Sistema
Prisional as condições irre-
gulares do processo em que
foi condenado há mais de 50
anos de reclusão, pela mor-
te de um empresário de Juiz
de Fora, do irmão de urna
juíza daquela mesma cida-
de e por assalto. Segundo
Francisco de Paula Filho, a
confissão dos três crimes foi
feita sob tortura e, depois,
durante seu processo de jul-
gamento, tentou provar sua
inocência, mas todas as cvi-
uencias foram desconsi-
deradas pela Justiça.

Ele é acusado de ter ma-
tado o empresário de nome
Rafael, proprietário da Em-
presa de Transporte Urbano
São Francisco e da Transpor-
tadora de Cargas Hercula-

o irmão de urna juíza, de
nome Renato, que teria tes-
temunhado a conversa de
Francisco com os contratan-
tes do crime; e também por
assalto a uma empresa em
Juiz de Fora. Francisco de
Paula relatou, no entanto,
uma série de contradições
do processo que o conde-
nou. A testemunha que re-
conheceu Francisco como
autor do assassinato de Re-
nato, na cidade de Santos
Dumont, disse tê-lo reco-
nhecido na delegacia de
Juiz de Fora, durante uma
sessão de identificação.
Mas, na data mencionada
pela testemunha, Francisco
não estava preso e apresen-
tou testemunhas que depu-
seram a seu favor.

Com relação à morte do
empresário Rafael, o detento

também negou sua culpa,
dizendo não conhecer o
empresário e não ter ne-
nhuma relação com seus
negócios. Por ter antece-
dentes criminais, ele sem-
pre era apontado como
suspeito em casos de rou-
bo cru de Fora, mas
nada era comprovado. Na
época do crime, ele estava
em São Paulo, buscando
mercadorias para vender
na cidade, onde atua como
autonomo. Ainda estava

Segundo o depoimento
de Francisco de Paula à CPI
do Sistema Prisional, ele foi
detido em Goiânia, já sob a
acusação do crime e, na ci-
dade, foi interrogado pela
delegada Dolores Tambase,
de Juiz de Fora, que, por
meio de tortura, obteve dele
a confissão dos dois crimes.
Só depois da confissão eles
retornaram a Juiz de Fora.
Lá, já estavam detidos ou-
tros acusados de envol-
\iniento com a morte do
empresário. Entre eles, Nel-
son de Almeida Pires, irmão
de Antônio de Almeida Pi-
res - sócio de Rafael -, que,
em conversa na cadeia, con-
tou a Francisco a sua versão
do que estava acontecendo.

Segunda essa versão,
Rafael teria uma dívida de
RS 5 milhões com o empre-
sário Adalberto Salgado,
dono  de uma fá ctorinç na

lá, quando recebeu o tele-
fonema de sua irmã infor-
mando-o de que ele estava
sendo acusado de um cri-
me na cidade. Ele entrou
em contato com Sua
advogada, Célia Fan, que
aconselhou-o a ficar em
São Paulo até que o fato
fosse melhor esclarecido.
Com essa orientação, Fran-
cisco resol\ eu viajar para
Goiânia, onde tem paren-
tes, e aguardar uma nova
ligação da advogada.

cidade e de mais 18 postos
de gasolina. Adalberto e seu
advogado, Ricardo Fortuna,
pressionavam Rafael a ven-
der sua empresa para pagar
a dívida, mas o sócio, Antô-
nio de Almeida Pires, se re-
cusava a autorizar a venda.
Na versão de Nelson, os au-
tores intelectuais do crime
seriam Adalberto e Ricardo
e, com o apoio do juiz
Márcio Welson, da 1 Vara
Criminal de Juiz de Fora,
construíram urna versão
envolvendo os sócios Antô-
nio e Nelson para pres-
sioná-los a vender a empre-
sa. Os demais envolvidos
nesse processo, como auto-
res do crime - mais cinco
além de Francisco de Paula
Filho -, foram acusados,
segundo ele, injustamente.
Mas, por terem anteceden-
tes criminais, não tiveram
sua defesa reconhecida.

Francisco de Paula Filho
relatou ainda à Comissão que,
recentemente, foi procurado
por um oficial de Justiça para
que assinasse uni documento
tomando ciência do afasta-
mento do processo da sua
advogada, Célia Fan. Des-
confiado, ele solicitou a pre-
sença do policial de plantão
e se recusou a assinar o do-
cumento. Logo depois, en-
trou em contatocontato com sua
advogada, que negou todo o
procedimento. Dias depois,
foram afastados da 1 Vara
Criminal quatro escrivães, en-
tre eles, aqueles que assina-
vam o documento.

O deputado Irani Barbosa
(PSD) manifestou sua preocu-
pação com as denuncias do

Família de d
O deputado Alberto Bejani

(PFL), de Juiz de Fora, pediu
ao deputado Ermano Batista
(PSDB) que resolva tanibeni
o problema da segurança de
sua família, que vive naquela
cidade. O deputado relatou
que, no início dos trabalhos
da CPI do Sistema Prisional,
a casa onde moram seus filhos
e sua esposa foi assaltada por
quatro bandidos armados.
Desde aquele dia, ele soliLitou

uma segurança especial para
seus familiares, fias, hoje, eles
contam apenas coni unia guar-
da da PMMG no período das
1$ às h horas da manhã. "Du-
rante o resto do dia eles estão
sem nenhuma proteção ou se-
gurança especial e isso me dei-
xa muito apreensivo, princi-
palmente depois desta reu-
nião" - afirmou o deputado
Alberto Bejani (PFL).

O presidente da CPI,

em 2°turno
caso o infrator seja menor de
idade, a penalidade deverá
ser aplicada sobre seus pais
ou responSaVeis.

Outros dois projetos foram
apro\'adoS em Y turno. O PI-
1.434/2001, do deputado
Doutor Viana (PMDB), auto-
riza a realização gratuita, em
recém-nascidos, de exame de
sangue e fator RH, juntamente
corri o "teste do pezinho". O
projeto foi apro\'adO com a
Emenda n,, da Comissão de

A a r Vera

4

deputado Ermano Batista
(PSDB), já solicitou providên-
cias à assessoria da Comissão
e afirmou que vai entrar em
contato com a advogada do
detento Francisco de Paula
Filho, Célia Fan, para obter
mais esclarecimentos sobre
as denúncias apresentadas a
Comissão. Só depois vai ava-
liar a con\ eniência da convo-
cação de no os depoentes e
definir quais serão eles.

Saude. la o J'L 1.9 :;0/2002, do
deputado Eduardo Brandão
(PL), garante a todo cidadão
o direito às informações bá-
sicas sobre a merenda esco-
lar, como prestação de contas
dos recursos públicos utiliza-
dos na compra dos alimentos,
valor nutritivo e data de va-
lidade dos lanches. O P1. foi
aprova, na forma do
Substitutivo no 1, com a
Enienda ri ,, 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

COMISSÕES

CPI do Sistema
Prisional

(continuação)

1 IFf4iI
Participaram da
reunião os
deputados
Ermano Batista
)PSDB) -
presidente da CPI
-, Alberto Bejani
)PFL) e Irani
Barbosa IPSD),

PLENÁRIO

Reunião Ordinária
(continuação da

Capa)

Sócios do empresário estariam
envolvidos com sua morte

As proposições que estão tramitando ou tramitaram na Assembléia,
desde 1963, podem ser consultadas pela Internet. Está disponível o

passo a passo de cada projeto e os textos integrais dastN	 propostas originais dos pareceres das Comissões e de
emendas apresentadas. Consulte Atividade Parlamentar/

Proetos em Tramita pão em www.almg.gov.br

Deputados Irani Barbosa Alberto Bejani, Errn ano Batota

detento e com (is indícios de dci Comissão que convocasse
irregularidades no funciona- novos depoentes para esclare-
niento do Fórum de Juiz de cer as denúncias apresentadas
Fora. Ele pediu ao presidente	por Francisco de Paula Filho.

eputado está sob proteção

proíbe do uso de cerol
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Projeto vai limitar uso do soro do leite1

Reunião Ordinária —14 horas
PEC 62/2001

Do deputado Cabo Morais, que altera o art. 39 da
Constituição do Estado e acrescenta artigo ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias (dispõe sobre
promoção do servidor militar). Votação em 1° turno

PEC 68/2001
Do deputada Dalmo Ribeiro Silva, que acrescenta dis-
positivos ao Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias (integra ao Sistema Estadual de Ensino a Uemg,
a unimontes e outras instituições de ensino superior
existentes na datado promulgação da Constituição do
Estado). Votação em l turno

PEC 44/2000
Do governador do Estado, que da nova redação ao
Artigo 239 da Constituição do Estado de Minas Gerais
(permite a estabelecimento não-bancaria receber re-
ceita pública estadual). Votação em 2° turno

PLC 33/2000
Do deputado Sargento Rodrigues, que determina a
contagem do tempo dos militares excluídos da Polícia
Militar do Estado de Minas Gerais em virtude do movi-
mento reivindicatório de junho de 1997, nos termos
que especifico. Votação em 1° turno

PL 1.910/2001
Do deputado Márcia Kangussu, que autoriza o gover-
no do Estado a doar à Câmara Municipal de Joaimo o
imóvel que especifica. Discussão em 1° turno

PL 1.944/2002
Do deputado Antônio Júlio, que prorroga o prazo a que
se refere oart. 2' do Lei n°11.612, de 19 de setembro de
1994, que autorizou a doação de imóvel ao Município

de Estrela do lndaia (concessão de prazo de 5 anos,
além do estabelecido originariamente, para constru-
ção de quadro poliesportiva). Discussão em 1 turno

PL 2.009/2002
Do governador do Estado, que autorizo o Poder Execu-
tivo a doar ao Município de Cotaguases o imóvel que
especifico. Discussão em 1° turno

PL 2.013/2002
Do deputado Miguel Mortini, que altera os arts. 26, 29,
31 e34da Lei n°11.404, de 25 de janeiro de 1994,
que contem normas de execução penal (a proposição
aperfeiçoo as normas de execução penal contidas na
secão "Da instrução" da mencionado lei, principal-
mente ao tornar possível aos presos cursar o ensino
supletivo e ampliaras possibilidades de freqüentarem
o ensino fundamental). Discussão em ]'turno

PL 1.009/2000
Do Deputado Paulo Piou, que cria o Programo Minei-
ro de Armazenagem em Nível de Propriedade Rural
ou de forma comunitária. Discussão em 2° turno

PL 1.453/2001
Do deputado Dimas Rodrigues, que autorizo o Poder
Executivo a doar ao Município de Araçuai o imóvel
que especifica. Discussão em 2 turno

PL1.833/2001
Do deputado Ivair Nogueira, que dispõe sobre o Progra-
ma Estadual de Inspeção e Manutenção da Emissão de
Poluentes e Ruídos produzidos por veículos automotores
em uso e dá outras providências. Discussão em 2° turno

Reunião Extraordinária
Os projetas constantes das pautas das reuniões de 9 e
de 20 horas são os mesmos da Reunião Ordinária
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Projeto sobre combustíveis de
avioes recebe substitutivoReunião Ordinária

(continuação)

Requerimentos
Foram aprovados
requerimentos dos
deputados Dali-no Ribeiro
Silva (PPB), solicitando a
inclusão na ordem do dia
do Pi- 1.689/2001; João
Paulo (PL), pedindo a
inclusão em ordem do
dia dos PLs 837/2000 e
1.809/2001; e Sargento
Rodrigues (PDT),
solicitando que o PLC
41/2001 seja
encaminhado a comissão
seguinte, pois a
Comissão de Constituição
e Justiça perdeu prazo
para emitir seu parecei.
Comissão	Foi
designada a comissão
especial para emitir
parecer sobre a indicacão
das professores Antônio
Valadão Cai-doso, Diva
Chaves Sarmento, Gilson
Soares, Irene de Meio
Pinheiro e Magda Mora
Assis para o Conselho
Estadual de Educação.
Os membros efetivos
são os deputados
Savio Souza Cruz (PMDB),
Eduardo Brandão (PL),
Ermano Batista (PSDB),
Arlen Santiago (PIB) e
Paulo Piou (PFL).

Coletiva - CPI do
Preço do Leite

O PL 2.003 2002, do de-
putado Miguel Martini (PSB),
que reduz para 12', a carga
tributária sobre combustíveis
e lubrificantes de aviões, foi
discutido em 1' turno. O pro-
jeto recebeu um Substitutivo
do deputado Antônio An-
drade (PMDB), que foi enca-
minhado para a Comissão de
Fiscalização Financeira e Or-
çamentária. Também foi dis-
cutido em 2' turno o PI- 1.679/
2001, do deputado Edson
Rezende (PT), que estabelece
critérios para avaliação e au-
torização de funcionamento
de cursos na área de saúde
de nível médio, pós-médio e
superior nas instituições que
integram o Sistema Estadual
de Ensino. O projeto recebeu
a Emenda n 3, de seu próprio
autor, acompanhada de Acor-
do de Líderes, por conter ma-
téria nova. A emenda e o pro-
jeto seguem agora para a Co-
missão de Educação.
Imóveis - Foram aprovados,
em 2 turno, os PLs 1.679/
2001, do deputado Arlen San-

Projei
Leite

Os deputados João Batis-
ta de Oliveira (PDT) e Paulo
Piau (PFL), presidente e vice-
presidente, respectivamente,
da CPI do Preço do Leite, fa-
laram, em coletiva à Impren-
sa, ontem, sobre seis projetos
de lei que estão começando a
tramitar na Assembléia e que
foram propostos no relatório
final dos trabalhos da Comis-
são, apresentado em abril
deste ano. De acordo com o
presidente da Comissão, de-
putado João Batista de Oh-
'eira (PDT), a produção e a

comercialização do leite de-
vem receber urna atenção
maior do governo, já que re-
presentam urna arrecadação
de mais de R$ 2 bilhões do

tiago (PTB) e 1.934/2002, do
governador. Os projetos auto-
rizam o Poder Executivo a
doar imóveis aos municípios
de Cachoeira Dourada e
Itaohirn, respectivamente.
Adiamento - 0 PI- 1.865/200-1,
do governador, que reorgani-
za a Secretaria de Transportes
e Obras Públicas, teve a discus-
são adiada, a requerimento do
deputado António Andrade,

PIB do Estado. "Além de mo-
vimentar a economia de Minas,
é um produto que gera empre-
gos e impostos", ressaltou.

O objetivo comum dos
projetos é, segundo o depu-
tado Paulo Piau (PFL), auxi-
liar, ajudar e organizar os
produtores de leite. "E pre-
ciso conscientizá-los da sua
importância na produção de
leite do País", afirmou. Os
projetos dispõem sobre os
seguintes pontos:

• divulgação de planilhas
de custo da produção de lei-
te e derivados, para que os
produtores saibam o preço
pelo qual que seu produto é
vendido no mercado;

• inclusão do leite na

aprovado em Plenário. Já o
PLC 33/2000, do deputado
Sargento Rodrigues (PDT),
que determina a contagem
do tempo dos policiais mili-
tares que foram expulsos da
corporação por terem parti-
cipado do movimento rei\ in-
dicatório de 1997, foi discu-
tido em 1" turno. Mas a vo-
tação teve que ser adiada por
falta de quórum qualificado.

merenda escolar e determi-
nação sobre a promoção
institucional do produto, vi-
sando incentivar o consumo
de leite pasteurizado rios
programas sociais do Estado;

alocação de recursos da
Fapemig para pesquisa de
embalagens de leite pasteuri-
zado e do tipo longa vida des-
tinados ao comercio. O obje-
tivo é encontrar uma alterna-
tiva para as embalagens de
leite aluminizadas, que possu-
em alto custo para as indús-
trias e aumentam o preço fi-
nal do leite. "Se conseguirmos
abaixar de R$ 0,26 para
R$ 0,10, o consumidor já será
beneficiado", afirmou o depu-
tado João Batista de Oliveira.

Outro dos projetos pro-
postos no relatório final da
CPI do Preço do Leite e co-
mentado pelos deputados é
o que vai tratar da limitação
e fiscalização da utilização
de soro de queijo na fabri-
cação de laticínios. A justifi-
cativa e que a inclusão de
soro de queijo em per-
centuais acima dos permiti-
dos pela legislação em vigor
representa fraude e desres-
peito aos direitos do consu-
midor. Outro ponto impor-
tante desse projeto, segun-
do o deputado Paulo Piau
(PFL), é o estabelecimento de
uma alíquota de 3O°0 nas ope-
rações internas de soro.
"Quanto mais caro o soro,
mais difícil seu uso no leite,
que, por sua vez, será mais
puro e melhor para a saúde",
diz o deputado;

Também esta sendo apre-
sentado um projeto que proí-

Os deputados Olinto Godinho Antonio Andrade Worl lv	'p1.

Torres acompanham o presidente Antônio Adio,
na Reuniao Ordinorra de ontem

os da CPI do Preço do
são apresentados

ii

1',	sr	
i)

-

i s Paulo Prou e João Batista de Oliveira

Coletiva - CPI do
Preço do Leite
)continuação)

be a comercialização de deri-
vados do leite com adição de
soro de queijo sob a denomi-
nação "leite modificado". Se-
gundo o deputado João Ba-
tista de Oliveira, a embalagem
apenas informa que o produ-
to contém soro, mas não diz
em que proporção; e ainda

um projeto que estabelece a
obrigatoriedade de divulga-
ção dos preços do leite pagos
a produtores e de venda de
leite e derivados a estabele-
cimentos varejistas. O objeti-
vo é dar transparência às re-
lações comerciais na cadeia
produtiva do leite.
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turismo sustentável. Convidados: deputado federal Carlos
Mosconi; prefeito municipal de Poços de Caldos, Paulo Ta-
deu Silva D'Arcodia; presidente da Câmara Municipal de
Poços de Caldas, vereador Mano Montigelli; secretário mu-
nicipal de Turismo de Poços de Caldas, Cláudio Loureiro;
promotor do Meio Ambiente de Poças de Caldos, Sidney
Boccia; e presidente da Agência de Desenvolvimento do Sul
de Minas (Adsmig), João Ferrão.

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30
• Comissão de Redação (Plenarinho 1)— discussão e votação de

pareceres de redação final.
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) - discus-

são e votação de parecer sobre duas proposições Sujeitas a
apreciação do Plenário: PL 1.899/01, do deputado Irani Barbo-
sa, que altera a Lei 13.165, de 20/1/99, que dispõe sobre a
Caixa Beneficente dos ex-Guarda Civis e Fiscais de Trânsito de
Minas Gerais - CBGC (1° turno); e PI- 2.179/02, do deputado
Dalmo Ribeiro Silva, que dispõe sobre o plano de cargos, carrei-
ras e vencimento dos servidores do IMA (1° turno).

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
)Plenarinho III) - obter esclarecimentos sobre a atual situação
das obras de recuperação do BR-1 35, que estão sendo execu-
tadas com recursos financeiros provenientes de financiamen-
to do Banco Mundial, e sobre as denúncias de irregularidades
na emissão de multas. Convidados: diretor-geral do DER!
MG, Antônio Demetrio Bassili; presidente do Confederação
Nacional dos Transportes )CNT), Clésio Andrade; diretor da
Agência Nacional de Transporte Terrestre )ANTT), Reinaldo
Alves da Costa Neves; representante da Associação de Ve-
readores de Pontal do Norte, Diomézio Geraldo Pimenta,
vereador de Bocaiúva; presidente da Amams, Ronaldo Mata
Dias; coordenador da 6° Unidade de Infra-Estrutura Terrestre
do DNIT, José Elcio Santos Monteze; presidente da Associação
Comercial e Industrial de Montes Claros, Alexandre Peres
Ramos; e representante da Pavisan, Jamil Habibi. Discussão e
votação de parecer sobre o PL 1.265/2000, do deputado
Ambrosio Pinto, que dispõe sobre a adequação dos ônibus
pelas empresas concessionárias do transporte coletivo para a
utilização pelos deficientes visuais (1° turno).

• Comissão de Política Agropecuária e Industrial (Plenorinho IV)
- debater, em audiência pública, os critérios adotados pelos
cartórios no registro de reserva legal dos imóveis rurais e a
atuação da Polícia Florestal e Rural no Estado. Convidados:
corregedor-geral de Justiça, desembargador Murilo Jose Pe-
reira; diretor-geral do Instituto Estadual de Florestas )IEF), José
Luciano Pereira; chefe da 3° Seção do Estada Maior da Polícia
Militar, tenente-coronel PM Renato Vieira de Souza; presiden-
te da Federação da Agricultura (Faemg), Gilman Viana
Rodrigues; presidente do Sindicato dos Notarias e Registrado-
res de Minas Gerais, Eugênio Klein Dutra; e presidente da
Associação dos Serventuarios de Justiça de Minas Gerais, Fran-
cisco]. Resende dos Santos. Discussão e votação de parecer
sobre duas proposições sujeitas à apreciação do Plenário: PL
782/99, do deputado Benê Guedes, que cria o Programa de
Apoio ao Pequeno Produtor de Cana-de-Açúcar do Estado de
Minas Gerais; e PI- 1.310/2000, do deputado Gil Pereira,
que dispõe sobre a criação do Programa Mineiro de Incentivo
ao Cultivo da Mamona (2° turno).

14h45
• Comissão de Trabalho, da Previdência e da Ação Social (Plenarinho

1) - discussão e votação de proposições d a Comissão.
20 horas
• Reunião Extraordjnaria (Plenário)

8h30
• Projeto Caminhos para a Democracia - Visita (à As-

sembleia) de 60 alunos da 8 0 serie Escola Municipal
Machado de Assis, de Contagem

9 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário).
9h15
• Comissão Especial de Veto (Plenarinho 1)—criada para

emitir parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de
Lei 15.157 (ex-PL 1.729/2001, do deputado Gil
Pereira), que dispõe sobre a negociação de créditos
de que trata a Lei 13.439, de 30/12/99 - eleger o
presidente, o vice-presidente e designar o relator.

9h30
• Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

(Teatro) - debateras programas de educação à dis-
tância. Convidados reitor da Universidade Federal
de Ouro Preto )Ufop), Dirceu do Nascimento; secre-
tário de Desenvolvimento do Ministério de Integração
Nacional, Marcos Formiga; diretor de Educação à
Distância do Secretaria de Estado da Educação,
Estevam de Toledo; presidente da Associação Brasi-
leira de Educação à Distância (Abade), Fredric Litto;
presidente do Instituto de Pesquisas Avan çadas em
Educação, João Roberto Moreira Alves e o consultor
no area de Educação, Wilson Azevedo. Discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação
do Plenário,

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) -debater
a violência na trânsito e a impunidade dos infratores.
Convidados: procuradora federal Terezinha Cordeiro
Vieira; diretor do Detran/MG, Otto Teixeira Filho;
coordenadora do Núcleo de Humanização do Trânsito
do Centro Universitãrio Newton Paiva, Rosana Antunes
de Sousa; coordenador do Centra de Exercício Jurídico
(Celu) Newton Paiva, Dante Pires Cafaggi; coordena-
dardo Curso de Direito do Centro Universitário Newton
Paiva, Emerson Luiz de Castro; e presidente da Seção
Mineira da Sociedade Brasileira de Vitimologia, pro-
motor de Justiça da Comarca de Itanhomi, Lêlio Braga
Calhau. Discussão e votação de proposições que dis-
pensam a apreciação do Plenário.

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

discussão e votação de proposições da Comissão.
10h30
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

(Plenarinho IV) —demonstração e avaliação, por parte
do Poder Executivo, do cumprimento das metas fis-
cais estabelecidas para o Estado, referentes ao pri-
meiro quadrimestre de 2002, e esclarecimentos so-
bre as metas fiscais estabelecidas para as contas pú-
blicas estaduais para o exercício de 2003 e sobre a
situação fiscal do Estado. Convidados: secretário de
Estado da Fazenda, José Augusto Tropia Reis, e secre-
tario de Estado do Planejamento e Coordenação Ge-
ral, Frederico Penido Alvarenga. Discussão e votação
de parecer sabre cinco proposições sujeitas à apre-
ciação do Plenário, incluindo o PL 1.936/02, do go-
vernador, que dispõe sobre o Micro Geraes (2° turno).

13 horas
• Comissão de Turismo, Indústria e Comércio (Hotel

Nacional lnn, em Poços de Caldos) - debater a políti-
co de desenvolvimento do ecoturismo nacional e o

7h30 - Repórter Assembléia (reprise)
8h - Horário reservado a Câmara Municipal de BH
9h - Plenário (ao vivo) - Reunião Extraordinária
12h - Assembléia Debate (reprise) - Brasil:
crise política ou econômica
13h - Eleições 2002 (reprise)
13h30 - Repórter Assembléia (reprise)
14h15 - Plenário (ao vivo) - Reunião Ordinária
18h30 - Horário reservado à Câmara Municipal de 8H
19h30 - Repórter Assembléia (ao vivo) - O
que acontece na Assembléia e repercussão dos
principais fatos políticos no Estado

20h15 - Plenário (ao vivo) -Reunião Extraordinária
21 h - Sola de Imprensa (inédito) -Jornalistas conversam
com Ricardo Rabelo, professor de economia da PUC/MG
22h - Repórter Assembléia (reprise)
22h30 - Eleições 2002 (inédito) - Entrevistas, comenta-
rias e notas sobre a movimentação política no país
23h - CPI do Sistema Prisional (reprise) - Apura
denuncias de facilitação na fugas de presos do Deoesp
1h20 - Repórter Assembléia (reprise)
2h - Encerramento

• Esta grade está sujeita a alterações*


