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PLENARIO	 Aprovado aumento para servidores
ReuniãO Ordinária 	 administrativos da SES

Alair Vieira

Servidores cia area admi-
nistrativa da Secretaria de
EstadodaSauJcpLiuJi-

ram, ontern, das galerias do
Plenirio da Assemhleia, a
aprovaç'io do Projeto de Lei
(PL) 1.759,2001, do gover-
nador do Estado. em 2' tur-
no. 0 proeto foi apro ado
em 2' turno e concede a 5cr-
vidores administrativos,
ocupantes de cargos efeti-
VOS e detentores de funço
pühlica, o Adicional da Ges-
tao - SUS -, no valor cor-
respondente a 30" do va-
lor da remuneraçäo minima
prevista no Anew I da Lei
Delegada n 41, de 7 de ju-
nho de 2000. Para ser eleti-
vado esse aurnento, porern,

e necessaria, ainda, a apro-
vaçao do FL 1.759/2001 em
redaçio final. Em seguida,
a proposico de lei deverá
ser enviada para a sanção do
go ernad or.

0 PL 1.759/2001 foi
aprovado na forma do
Substitutivo fl' 1, apresenta-
do pela Cornisso de Admi-
nistraçao Püblica, que retira
a proposta de clue servido-
res da atividade-rneio pudes-
scm optar pela jornada de
oito horas dLirias, prevista
no projeto original.
I.eia mais sobre o Plenário
as páginas 14, 15 e 17

Comissão aprova relatório final
Prosfifuiçao Infanfil A Cornisslo Especial cia

Prostituiçlo Infantil encerrou
seus trabaihos ontem, corn a
aprovacao do relahlrio final,
depois de quase oito meses
de trahaiho. A relatora, de-
putada Elbe Brando (P5DB),
len as conclusoes do relatO-
rio, de 84 paginas, e destacou

Os principais pontos do tra-
haiho cia Cornisso.

Entre as 28 propostas
apresentadas no relatorio, a
Comissäo pede a criaçao da
Ouvidoria da Criança e do
Adolescente, com servico de
disque-dendncia exclusivo;
descentralizaçäo do Juizado

cia 1nfincia t. cia Juventucle;
criaçao de vara criminal cx-
clusiva para julgar os crimes
que tenham como vItimas cri-
anças e adolescentes; e ampli-
acao do nurnero de promoto-
res da inf5ncia e cia juventu-
de em atuaçäo no Estado.
E.eia mais as páginas 4 e 5

Seminario reune governo e ONGs

AG UkS .'L M1NSlI

A outorga do direito de
uso dos recursos hIdricos e a
cohrança pela utilização da
água foram OS principaiS as-
suntos em discussáo no se-
gundo dia nos debates do
Seminário Legislativo "Aguas
de Minas II", ontem, no Pie-
nário da Assemhléia. A mesa
de debates reuniu integran-

tes de órgàos técnicos, que
defendem a cohrança pelo uso
da água, e representantes de
entidades classistas de gran-
des consumidores, que teráo
de pagar por cia.

A cobrança pelo uso da
água está prevista na Lei Fe-
deral 9.433, de 1997, que ins-
tituiu a PolItica Nacional de

Recursos F-Iídncos e criou o Sis-
tema Nacional de Geren-
ciamento das Aguas. Esse sis-
tema é composto por comités
de hacias, agências de águas,
conselhos estaduais e nacional
de recursos hidricos e Agencia
Nacional das Aguas (ANA).
Leia mais sobre o Seminário
as páginas 10, 11 e 12
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Fornecimento de cadeira de
rodas pode ser obrigatório Constituicão e Justica
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0 fornecedor deverä di-
vulgar, no local de venda d
mercadoria, a alteração efe-
tuada no peso, nürnero de
unidades ou volume contido
em embalagem de produto
cornercializado no varejo.
Essa é a determinacäo previs-
ta no PL 2.19/2002, do de-
putado Eduardo Brandão
(PL), clue tramita em Y tur-
no. 0 projeto recebeu pare-
cer favorável na reuniào de
ontern da Comissáo de Cons-
tituição e Justiça. 0 relator da
proposicao, deputado Ailton
Vilela (PTB), apresentou o
Substitutivo n' 1, que faz a
adequacäo do projeto a téc-
nica legislativa. Agora o PL
sera apreciado pela Comissão
de Defesa do Consumidor,
antes dc ser votado em 1' tur-
no pelo Plenário.

Dc acordo corn o substi-
tutivo, a divulgacão das alte-
raçOes sera feita por meio da
instalacao, junto a mercado-
na, de cartaz contendo infor-
maçOes relativas ao preco e a
quantidade de produto
comercializado na embala-
gem anterior e na nova em-
halagern. 0 relator mencio-
nou, no parecer, que a pro-
posta corrige grave vicio que
contaminou o mercado: o de
dirninuir o peso ou a quanti-
dade da mercadoria constan-
te na embalagem, mantendo
0 preco scm que 0 consurni-
dor perceba essa diminuição.
Foi o caso, por exemplo, de
robs de papel higiênico, dc
embalagens de sabio em pó,
da quantidade de biscoitos,
"evidenciando procedimen-
tos clue nada contribuern para
a harmonia e a transparéncia
nas relaçOes de consumo".

0 cartaz corn as informa-
çOes sobre preco e quantida-
de do produto comercializado

(na embalagern anterior e na
nova) serii escrito em letras
de tarnanho igual ou supe-
rior a dois centIrnetros. Ele
permanecerá no local pelo
pnazo minimo de 120 dias,
contados da data em que o
produto for colocado a yen-
da ao consurnidor. 0 fabni-
cante, importador ou forne-
cedor de produto cuja emba-
lagem for alterada, comuni-

A Comissio de Constitut-
çdo e Justiça aprovou, ontem,
parecer pela ilegalidade,
inconstitucionalidade e
antijuridicidade do PL 2.097/
2002, cl ue dispöe sohre a pre-
sença de acompanhante da
parturiente nas maternidades
da rede pühlica estadual du-
rante o processo de in-
ternaçao para o parto. 0 pro-
jeto, clue tramita em 1 turno,
é do deputado Bené Guedes
(PDT) e foi relatado pelo de-
putado Agostinho Silveira
(PL). Segundo o relator, ja

Marcelo Metzker

canii o fato ao Procon (Progra-
ma Estadual de Defesa do
Consumidor) no prazo mIni-
rno de 60 dias antes de sua
introdução no mercado.

0 infrator se sujeitará as
penalidades previstas na Lei
Federal 8.078, de 1990 (COdigo
de Defesa do Consurnidor), e
oExecutivo deveri regulamen-
tar a futura lei cm 90 dias a con-
tar da data da sua puhlicaco.

existe portaria do Ministénio
da Saüde clue regua o tema.

Segundo o Artigo 185 do
Regimento Interno da As-
semhléia, quando a Comissào
de Constituiçto e Justiça con-
clui pela inconstitucio-
nalidade, pela ilegalidade ou
pela antijuridicidade de propo-
siçao, o parecer é incluido em
Ordem do Dia. Se o Plenário
aprovar 0 parecer, a proposi-
çâo será arquivada e, se o re-
jeitar, a proposicao sera enca-
minhada as outras cornissöes
a que tiver sido distrihulda.

A Comisso de Constttui-
çãO e Justiça tamhérn analisou
o PL 2.195/2002, do deputa-
do Miguel Martini (PSB), clue
tramita em Y turno. Esse pro-
jeto torna ohngatorio o for-
necimento de cadeiras de no-
das Para deficientes fIsicos e
idosos cm estahelecimentos
centrais de compras e shoppint,'

centerS. 0 relator, deputado
Sa\-io Souza Cruz (PMDB),
apresentou (.) Substitutivo n
1, aprovado, quc amplia ci 1(.

gra pana todos Os edificios
que se caracterizam por aten-
dimento ao pühlico.

0 srihstitutivo assegura,
entäo, o fornecirnento gratui-
to de cadeira de rodas dO

portador dc deficiência e ao
idoso nos cdifIcios citados na
Lei 11.606, dc 1994, para uso
exciusivo em St.lct5 dependén-
cias. ESSa lei estahclece nor-
mas para,facilitar o acesso dos
portadores de deficténcici f1
sica aos edifIcios dc uso
blico (todos aquebes que abni-
garn atividades que se carac-
terizarn por atendirnento ao
pühlico). Sera rnantida flOS

estaheiccimentos indicacáo
dos locals dc retirada de ca-
deira dc rodas. Agora, o pro-
jeto sera analisado pelas Co-
missOes do Trahaiho, da Pre-
vidéncia e da Açäo Social e de
Fiscalizaçiio Financeira c On-
çanlentania, antes dc sen dis-
cutido e votado pclo Plenanio
da Asscmhléia em V tunno.
Multa - Quern no ohedecer
as determinacOcs da futura
lei estaná sujeito a multa Wa-
na, respeitado 0 processo
adminjstnati yo. A multa sera
dc ate 2 mil Unidades Fiscais
do Estado de Minas Gerais
(Ufemgs), graduada na fonrni
de regulamento (decreto do
Executivo), que deverà estar
pronto em ate 60 dias da pu-

hlicaço da lei. 0 valor da
Ufemg Para 0 exercicio de
2002 é dc RS 1,0641.0 subs-
titutivo, dessa forma, acres-
ccnta parágrafos ao Artigo 3
da Lei 11.666, de 1994.
Vista - 0 deputado Ailton
Vilela (PTB), relator do PL
2.184/2002, que institui o Dia
Estadual do Propagandista,

Tres pro]ctos clue estavani
na pauta da reuniElo da Co-
missaO dc Constituiçäo c Jus-
tiça tivcram a anilise adiada,
cm virtude dc inforniaçöes
solicitadas a Sccnetanias de
Estado (pedidos dc diligCn-
cia em rcquenimcntos aprova-
dos pela Comissao). Os pro-
jetos, clue tnarnitarn em Y ton-
no, sao Os scguintes:

FL 2.202/2002, do depu-
tado Pastor George (P1.), que
d ispöe sohre curso prepara -
tonio nas instituiçães publicas
estaduais de cnsino rncdio
pana ingresso ao cnsino supe-
rior. 0 relator, deputado
Savio Souza Cruz (PMDB),
sol icitOu diligCncia a Secreta-
na de Estado da Educaçào;

• FL 2.219/2002, do depu-
tado Olinto Godinho )PTB),

pcdiu vista do parcccr sobre
oprojeto. Corn o pedido dc
vista, foi adiada a votacäo
do panecer do deputado
Agostinho Silveira (PL).
Esse parecer concbuiu pela
antijuridicidadc, ilegah-
dade c inconstituciona-
bidade do pro]cto, clue tra-
mita cm 1 turno.

quc autoniza 0 Exccutivo a
doan a ltamhacuni o imovel
que menciona - C) relator,
d cpu tad o Agosti nho Si 1-
veira (PL), solicitou diligCn-
cia a Secrctania dc Estado
dc Recursos Hu manos c
Ad 111 jnist r ci ç 0;

• PL 2.223/2002, da depu-
tada Maria Olivia (l'SDB),
que autoriza o Executivo a
doar a Lagoa da Prata imo-
vcl que espccifica. 0 relator,
dcputado Ailton Vilela
(PTB), tambCrn solicitou di-
ligencia a Sccretania dc Esta-
do de Recunsos 1-lumanoS e
Ad in inistra çä o.

Foram analisados, ainda,
qua tro proposicoes que d is-
pcnsam a aprcciacaO do Pie-
nario e tratani de declaraçäo
dc utflidade pühiica.

Fornecedor terá que divulgar
alteraçoes feitas no produto

-

Deputados Agostinho Silveiro, Sovio Souza Cruz, Geroldo Rezende,
Ailton V,lelo e Miguel Martini

Portaria regula atendimento

r

ComissOes estOo no Internet
A composicão dos ComissOes Permanentes e TemporOrias do

Assembléio, as poutos e resultodos dos reuniOes esfdo no

r	
pOgino do Assemblélo no Internet. Consulte em Atividade

Parlamentar/ComissöeA em www.almg.gov.br

Deputados pedem
informaçOes

I ;-:1M.1gJ

Participoram do reunião os deputodos
Geraldo Rezende (PMDB), que a presidiu;
Agostinho Silveira (PL), vice-presidente; Ailton
Vilela (PTB), Sãvio Souza Cruz (PMDB), João
Paulo (PL) e Miguel Martini IPSBL

Você j6 abriu seu correio eletrônico hoje?
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Relatório propOe campanhas
	

Mudanqas dependem do Estado
Comissão Especial da
Prostituicao Infantil
lcontinuacao da
Capal

educativas
Entre as propostas do re-

Iatório final da Cornissäo Es-
pecial da Prostituição Infan-
til estao tambérn a ampliacao
do ndrnero de profissionais
no Instituto Medico Legal
(IML) e capacitacão daqueles
nas delegacias de policias,
varas judiciárias, prornotori-
as do MinistCrios Püblico e
Defensoria Pdhlica; criaçào,
pelo Poder Executive, de
campanhas de incentivo a
denüncia, conscientizaçao e
capacitacao dos policiais civis
e militares, constituiçao de
grupo de trabalho composto
per representantes dos trés
poderes e das organizacoes
náo-governarnentais; e insta-
lação de "casas de passagern"
e abrigos nos principais cen-
tros urhanos do Estado.

A Cornissáo sugere ainda
o estahelecirnento de parce-
na da Assernhléia corn o Ins-
tituto Telemig Celular e 0

No relatOrio, foram ahorda-
dos aspectos de criação, corn-
peténcia, composicao, objetivos
e prazo dos trahaihos da Co-
rnissao, OS trahalbos realizados
em 12 cidades e suas regiOes,
conclusOes e propostas, entre
outros. A Cornissäo destacou
que seus trahaihos colocaram em
evidCncia a gravidade do pro-
blema de exploraçao sexual
infanto-juvenil e da violCncia
extrafarniliar contra criançaS e
adolescentes, revelando urn
quadro que se espalha por di-
versas regiOes do Estado.

Dc acordo corn a Cornis-
sOo, sornente a açOo conjunta
das instituicOes pOhlicas e da
sociedade, por meio dos pro-
gramas preventivos, podera
fazer frente a esse quadro
sombrio. F Para reverter essa
situaçao, 0 relatório aponta o
fortalecimento do papel dos

Ministério Püblico Estadual
para a arnpliacao do PrO-Con-
selho - Prograrna de Fortale-
cimento dos Conselhos Tute-
lares e Conselhos Municipais
dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Minas Gerais.
Essa parceria, sugerida pelo
promoter de Justiça de TeOfilo

A Corn i SSa 0 consta tou 0
envolvirnento de agressores
de media e alta condiçáo eco-
nOmica e status social, corno
prefeitos municipais, juIzes de
Direito, prornotores de Justi-
ça e padres, e que esses cases
acontecerarn nos mais diver-
SOS ndcleos urhanos. No re-
latOrio consta ainda que, na
grande rnaioria dos casos, as
redes de exploracao sexual e
cornercial de crianças e ado-
lescentes envolvern urn es-
quema triangular entre clien-
te, agenciador e vItirna.

Conselhos Municipais dos Di-
reitos da Criança e do Adoles-
cente e dos Conselhos Tutela-
res, jai que des definern as poií-
ticas municipais de protecao da
criança e do adolescente, iden-
tificam casos de agressOo sexu-
al, orientam as famIlias e col-
hem a violéncia sexual domes-

Alair Vera

Rgero Corr	 e

Otoni, Mircio Rogério de Oh-
veira, envolveria, por parte da
AssernhlCia, a divulgac'io de
urn prograrna pela TV Assern-
hléia, a impressào de cartilhas
e a participacao na conscien-
tizaçao dos prefeitos rn unici-
pais sobre a irnportância da
irnplantaçao dos Conseihos.

cgundo 0 relatOrio, as
agressOes sexuais praticadas
contra crianças e adolescen-
tes ern cornunidades peque-
nas, distantes dos grandes
centros urbanos, come, por
exemplo, Arinos e Taioheiras,
devem-se principalmente 0
situaçao de irnpunidade que
contempla os agressores. A
CornissOo destacou tambCrn o
caso de AraxO, ern c l ue "os
dois acusados, prornotores de
Justiça, montararn urna situa-
cOo de verdadeiro coronelato
sexual na cidade".

tica. Nesse sentido, a ComissOo
pede ainda pela instalaçao dos
Conseihos onde des ainda nOo
existem: dos 853 municIpios de
Minas Gerais, apenas 276 tern
Conseihos Municipais dos Di-
reitos da Criança e do Ado-
lescente e 206 tern Conseihos
Tutelares instalados.

O relatOrio propOe tarn-
hem a obrigatoriedade do o
Poder Executivo Municipal
'iahilizar o funcionarnento

efetivo de Conseiho Tutelar
no rnunicIpio. Tarnhém é
sugerida, como medida
ernergencial, a agilizacOo, pe-
los órgaos investigativos, judi-
ciais e administrativos, das
providOncias do apuraçOo das
denOncias existentes contra
as pessoas apontadas nesses
oitos moses dc frahalho.

ApOs a leitura do relatO-
rio, os deputados MOrcio
Kangussu (PPS) e Rogerio
Correia (PT) apresentararn
sugestOes 0 deputada Elbe
BrandOo (P5DB), que foram
acatadas. A primeira pode
que urna cOpia do relatOrio
seja encaminhada 0 Comis-
são do Direitos Hurnanos
para que seja dada continui-
dade aos trahaihos da Co-
rnissao Especial. A outra
solicita que a CornissOo de
Direitos Humanos ouça as
pessoas que foram convida-
das pola ComissOo de Pros-
tituiçOo Infantil e que, por
algum motivo, nOo compa-
recerarn. JO o presidente da
ConiissOo, deputado RogC-
rio Correia (PT), sohicitou
que 0 relatório seja envia-
do ao governador do Esta-
do e aos 853 municIpios
mineiros, porque muitas
sugestOes apresentadas do-
pendern da atuaçOoe do
cornprometirnento do Po-
der Executivo.

0 deputado Rogerio
Correia parahenizou o tra-
hahho conjunto dos doputa-
dos da ComissOo e da asses-
soria e consultores da As-
semblCja e destacou: "Fize-
mos nossa parte como Po-
der Legislativo. Todas as de-
nUncias que chegararn a

nos forarn apuradas", ressal-
tou. 0 deputado destacou
quo a ComissOo pede o for-
talecimento dos Conseihos
Tutelares e a participacOo
da sociedade para tentar
amonizar esse prohhema.

A CornissOo Especial da
ProstituiçOo Infantil foi cria-
da em 6 do novombro do
2001 para averiguar as sus-
peitas do oxploraçOo sexual
do crianças em Minas. As
suspeitas foram comprova-
das por mejo do processos
judiciais e policiais, relatO-
rio da Secrotaria do Traha-
Iho, da AssistCncia Social,
da Criança e do Adohescen-
to (Setascad) e inquCrito do
Ministério POhhico, a partir
do notIcias sobre a prosti-
tuicOo infantih em Taiohei-
ras. Entre Os casos analisa-
dos, estOo os do AraxO,
Arinos e Taioheiras.

0 MinistCrio POblico
tambCm apura as acusaçOes
feitas a dois prornotores da
Comarca do AraxO, Ar-

"Ficamos assustados corn a
dirnensOo do prohierna do
ahuso sexual infantil. NOo
achOvarnos quo o caso era tOo
grave quando começarnos os
trahalhos dessa ComissOo",
completou Rogério Correia.

mando Lourenço da Silva e
Luiz Alexandre Cruz
Ferreira, quo foram afasta-
dos. JO a Corregedoria-Ge-
ral do Tribunal do Justica
ahriu sindicOncia sohre o
caso de Arinos, em que urn
juiz foi acusado do en-
volvimento corn abuso se-
xual do menores; e 0 pre-
feito do Taiohoiras, Joel da
Cruz dos Santos, investiga-
do pela ComissOo, e alvo
do quoixa-crimo no Minis-
terio PObhico.

Foram roahizadas 13
audiOncias nas soguintes
cidados: Taioheiras, Gover-
nador Valadares, Bob Ho-
rizonte, ToOfi ho Otoni, Ara-
xO, Nanuque, Montes Cia-
ros, Cararigola, Arinos,
Itaohin 0 Tinoteo.

Deputodos Morc:o Kongussu, Jorge Eduardo de O 	 a
deputodo Elbe Brondao

Comissão constatou envolvimento de autoridades

Conseihos municipais são fundamentais

Histórico dos trabaihos

Participaram da reunião as deputados Rogerio
Correia (PT), presidente da Comissão; a deputada
Elbe Brandão (PSDB), relatora dos trabaihos,
deputodos Jorge Eduardo de Oliveira IPMDBL Mãrcio
Kangussu (PPS) e Paulo Pettersen (PL). 0 deputado
Rogerio Correia (PT) agradeceu a participacao, ao
longo dos trabalhos, dos deputados Paulo Peffersen
(P1), Joño Pinto Ribeiro )PTB), membros do Comissão,
e do deputada Maria José Houeisen (PT).

in As poutasdas reuniöes das
estão no pãgina do Assembléla no Internet.
Consulte Atividode Parlamentar/Comissöes.

ComissOo Especial
da ProstifuiçOo Infontil

(continuacao)
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Projeto sobre piano de carreira
Administrocão PUblica no IMA tern parecer favora"vel

AL INFORMA /quarta-feira - 7

Fazenda confirma que não tern 
corno quitar débito corn a S au" de

Trés projetos foram ana-
lisados pela Comissão de
Adrninistração Pühlica, on-
tern, e tiverarn pareceres fa-
voráveis aprovados. 0 PL
2.179/2002, do deputado
Dairno Riheiro Silva (PPB),
que cria o Piano de Cargos,
Carreiras e Vencirnentos dos
Servidores do Instituto Mi-
neiro de Agropecuária
(IMA), receheu parecer fa-
vorávei em 20 turno, na for-
ma do vencido em 10 turno.
Segundo o deputado Dalmo
Ribeiro Silva, o projeto pre-
ye o desenvolvimento dos
servidores nas respectivas
carreiras corn base na
"iguaidade de oportunida-
de, mérito funcional, quah-
ficaçao profissional e esfor-
ço pessoai". 0 relator do
projeto foi o deputado
Cristiano CanCdo (PTB).

Os outros dois projetos
relatados pelo deputado Sar-
gento Rodrigues (PDT) sao
de autoria do governador
do Estado. 0 PL 1.764/
2001, que fixa o efetivo da
PolIcia Militar do Estado de
Minas Gerais e dá outras
providCncias, receheu pare-
cer peia rejeicao da Emen-
da n o 6 e aprovacão da
Ernenda no 7, na forma da
sub emenda no 1. As Ernen-
das foram apresentadas em
Plenário, durante a discus-
são em 1° turno. A Ernenda
no 6 visava reduzir para 42
mil o nümero de efetivos da
PMMG, originalmente fixa-
do pelo governador em
48.045 rnihtares. A Ernenda
no 7, corn parecer peia apro-
vação na forma da Suhe
rnenda no 1, pretende inse-
rir no projeto questOes afe-
tas as condicOes de ingresso

nos quadros da PM, dispon-
do sobre avaliação prévia
quanto a aptidao e preparo
psicológico e comportarnentai

o PL 1.939/2002, que
dispOe sobre a efetivação do
desmembrarnento patri-
monial do Corpo de Bornhei-
ros Miiitar e da PolIcia Miii-
tar de Minas, de que trata o
Artigo 101 do Ato das Dis-
posicOes Constitucionais
Transitórias da Constituição
do Estado, tambCrn receheu
parecer de 10 turno favorá-
vel as Ernendas n

o
s 2 e 3 ao

Substitutivo no 1, apresenta-
das em Plenário, e a Emen-
da no 4, tarnbém apresenta-
da em PleniIrio, na forma da
Suhemenda n° 1.

A Ernenda no 2 da nova
redaçáo ao parágrafo 3 do
Artigo 30 do Suhstitutivo no
1, tornando mais objetivo o
dispositivo. A Emenda n 3
modifica a redação do Arti-
go 2' do suhstitutivo, dan-
do-Ihe urn novo "caput" e
transformando o antigo em
parãgrafo 10, conservando-
ihe os dernais parágrafos,
devidamente renurnerados.
0 novo "caput" disciplina
corretarnente 0 cornparti-
lharnento de cursos e está-
gios de aperfeicoamento,
especializacao e habilitaçao
reahzados peias institui-
cöes rnihtares estaduais, o

do candidato. A subemenda
não altera a esséncia da
Emenda no 7, apenas a adap-
ta a técnica iegisiativa.

que se darã mediante pré-
via consuita e cessão de
vagas. Finalmente, a
emenda no 4 institui o
Quadro Especial de Pesso-
a! Civil do Corpo de Born-
heiros Militar, medida que
o relator considerou neces-
sária para retirar o Born-
heiro Militar de funçOes
hurocráticas, para que dc

possa dedicar-se integral-
mente ao cumprirnento
daqueias missOes que ihe
são prOprias e para as
quais recebeu treinarnento
especIfico. A subernenda
trata da adequacao do tex-
to da ernenda, scm alterar
o seu conteüdo.
Defensoria - Defensores
pühlicos comparecerarn a
reunião para cobrar dos de-
putados a análise do Proje-
to de Lei Complementar
(PLC) 50/2002, de autoria
do governador Itamar Fran-
co, que organiza a Dc-
fensoria Pübhca do Estado,
define sua competCncia e
dispOe sobre a carreira de
defensor püblico e dá outras
providéncias. 0 projeto de-
vera ser analisado peia Co-
missão hoje, na reunião das
14h30, no Plenarinho II.

A Comissão de Saiide de-
vera ouvir, em breve, repre-
sentantes do MinistCrio Pu-
blico e do Tribunal de Con-
tas para tentar aprofundar
as discussOes sobre como
viahilizar o cumprirnento de
dispositivo constitucional
que obriga 0 Estado a inves-
tir urn percentual da sua ar-
recadação na area da Saé-
de. 0 secretario adjunto da
Fazenda, Flàvio Riani, dci-
xou claro, na reunião de
ontem da Comissão, que o
Estado não tern recursos
para quitar o débito já acu-
mulado, de quase RS 300
milhOes, e nern previsão
para o próxirnos dois anos.

A exigCncia constitucio-
nal passou a vigorar a par-
tir de outubro de 2000 e de-
termina que os Estados de-
yam aplicar urn rnInirno de
70 da sua arrecadacão na
area da Saide. Esse per-
centuai esta sendo gradual-
mente ajustado e devera
atingir, em 2004, o total de
12°. No caso dos municIpi-
os, esse percentual serã, no
final desse prazo, de lSo.
No ano de 2001, o Estado
fez a previsão dessa verha,
de 8,25 do total arrecada-
do pelo Estado e empenhou
o recurso nas suas contas
mas, na pratica, o dinheiro
não foi hherado, gerando
urn "restos a pagar" Iho va-
lor de R$ 300 milhOes no
balanço de 2001.

F essa verba, que seria
dPC tjnada aos convCnios da
area da Saiide, assinados
corn os 853 municIpios, que
os prefeitos estão cohrando
do Estado. Para des, a Se-
cretaria de Estado da SaiI-
de deu uma solução técnica

para o prohiema, rneramen-
te contáhil, rnas não ga-
rantiu o cumprimento da
Constituição, liherando a
verba. 0 secretário adjunto
da Saiãde, Luiz Marcio Aiai.i-
p, explicou que, ao fazer
essa opcao, a Secretaria da
Saüde garantiu instrurnen-

Durante a reunião da
Comissão de Saüde, presidi-
da pelo deputado Cristiano
CanCdo (PTB), Luiz Marcio
Araüjo fez urn reiato das
principais açOes da Secreta-
na da Saüde e dos probie-
mas que passa para
viahilizar todos os progra-
mas que o Estado gerencia.
Eie ponderou tambérn que a
Secretaria vern trabalhando
em parceria corn a Secreta-
na do Estado da Fazenda
para hheração desses recur-
sos, rnas as dificuidades clue
Minas Gerais enfrenta são
muito grandes.

0 secretário adjunto da
Fazenda, Flavio Riani, apre-
sentou urn quadro da situa-
cáo financeira do Estado,
que apresenta urn deficit
mensal de R$ 176 milhöes e
advertiu que não hi pers-
pectiva de urna foiga de cai-
xa, a curto prazo, para qui-
taçáo desse déhito. Pressio-
nado pelos deputados, o se-
cretário adjunto esclareceu
que não é a Secretaria da
Fazenda que decide as prio-
nidades de gastos do Estado.
"Essa é urna decisáo de go-

tos para que essa cohran-
ça pudesse ser feita agora,
mesmo depois de encerra-
do o exercIcio. Se os recur-
sos não tivessem sido empe-
nhados e lancados em "res-
tos a pagar", a area da Saiã-
de não teria mais como re-
ceber essa verha.

verno" - disse dc, insistin-
do, no entanto, que a situa-
cáo financeira de Minas Ge-
rais "é grave", em funçáo da
ohrigacáo de pagamento
dos serviços da dIvida corn
a Uniáo. "Enquanto náo
houver urna renego-ciaçáo
dessa dIvida, náo terernos
corno reverter esse quadro",
afirrnou.

0 deputado Cristiano
CanCdo ressaitou a urgCncia
de se encontrar uma solu-
cáo e garantir a !iheraçáo
desses recursos, pois Minas
l a comecou a perder por
náo estar cumprindo a
Emenda n 29 da Constitui-
cáo Federal. Recentemente, a
tahe!a de pagarnento do Sis-
terna Unico da Saude (SUS)
foi atualizada, corn as consu!-
tas hásicas passando de R$
2,40 para R$ 3,60 e, as con-
sultas especializadas, de R$
2,55 para RS 7,55, mas es-
ses vaiores náo serão apli-
cados em Minas, porque o
Estado ainda náo alcan-
çou todos os requisitospara
assurnir a gestão plena do Sis-
tema, entre des, 0 cumpri-
mento da Emenda 29.

Desmembramento patrimonial

PresençaS

Participaram do reunião Os deputados Eduardo
Brandão (PL), presidente do Comissão; Hely
Torquinio (P5DB), Sargento Rodrigues (PDT); Sebastiäo
Navarro Vieiro (PFL) e Dalmo Ribeiro Silva (PPB).

Estado enfrenta dificuldades
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SaUde (continuacao)

Falta de recursos é discutida Comissa-o apresenta emenda a
projeto de reduçao de ICMS

CPI dos CartOrios

0 deputado Jose Braga
(PMDB), que tambérn patti-
cipou da reunião, manifestou
a sua descrença em relacão ao
atendimento das demandas
por mais recursos, encaminha-
das ao Legislativo mineiro
por diversos setores. Ele res-
saltou Os nümeros apresenta-
dos pelo representante da
Secretaria de Estado da Fa-
zenda, mostrando urn quadro
financeiro de grandes dificul-
dades e defendeu uma dis-

o deputado Adelmo Car-
neiro Leão (PT), autor do re-
quenimento que deu origern
a reuniáo, tambCm questio-
nou os argumentos de que o
Estado náo teria corno quitar
esse débito e garantir cis re-
curses seguintes. "0 náo-
cumprirnento de urna ernen-
da constitucional é crime de
responsahilidade e o Estado
podera responder pot isso" -
disse dc. 0 deputado afir-
niou clue se o Brasil quer vi-
vet nurna dernocracia deve,
em prirneiro lugar, curnprir a
sua Constituicão.

Durante a reuniáo, a pre-
sidente do Colegiado dos Se-

A reunião da Cornissão
Parlamentar de Inquerito
que investiga possIveis irre-
gularidades no processo de
arrecadacão de custas e
emolumentos devidos pelos
cartónios do Estado - CPI
dos Cantónios -, marcada
Para ontem, foi cancelada.
Os representantes das em-
presas Arco Engenharia e
Comércio, Canopus Empreen-

cussao mais profunda sobre
o pacto federative brasilei-
ro e sobre as formas de fi-
nanciamento do Estado. "A
hora de mudanca é agora,
no podemos mais adiar
essa discussäo" - disse dc.

0 deputado Carlos Pi-
menta (PDT) questionou cis
argurnentos da Secretaria
da Fazenda de falta de re-
cursos, lembrando cjue o
dispositivo constitucional
fixou urn percentual a ser

cretirios Municipais da Sail-
de (Coserns), Miriam Arailjo
Tihürcio e do Conselho Esta-
dual de Saüde, Eni Carajá Fi-
lho, tarnhCrn advertiram so-
bre a gravidade dos proble-
rnas que a area da Sadde en-
frenta e pedirarn urgCncia na
soluçao desse prohierna. 0
Conselho Estadual de Saüde
condicionou a aprovacáo das
contas da Secretaria de Esta-

dirnentos e IncorporacOes e
Construtona Caparaó, que
seniam ouvidos na neu-
nião, pedirarn urn prazo
maior pana apresentarem
a docurnentacao solicita-
da pelos deputados inte-
grantes da CPI.

O presidente da Comis-
são, deputado Rêrnolo
Aloise (PFL), decidiu marcan
nova reunião Para 0 proxi-

aplicado sobre a arrecada-
ção do Estado e não sobre
urn recurso ainda a set ne-
gociado. Assim, o que o
Estado deveria estar fazen-
do é o que a maioria dos
prefeitos fazem. A medida
que os recursos chegarn aos
cofres do municIpio, o
percentual da Sa6de é sepa-
rado e aplicado no setor,
evitando criar dividas e ga-
rantindo o curnprimento da
Constituico Federal.

do da Saude, referentes ao
exercIcio de 2001, a apre-
sentacäo de urn calendirio
de liheraçao dos recursos
devidos ao setor. A presi-
dente do Coserns disse clue
a irnplantacao de poilticas
municipais de sa6de depen-
de desses recursos e, pot
isso, buscará todas as for-
mas para garantir o curnpri-
mento da Ernenda 29.

mo dia 6 de agosto. Se não
houver pedido de prorroga-
cáo, a CPI dos Cartórios de-
vera apresentar relatório fi-
nal ate o dia 26 de agosto.
Integram a CPI os deputa-
dos Ivain Nogueira (PMDB),
Agostinho Silveira (PL),
Luiz Fernando Faria (PPB),
Antonio Carlos Andrada
(PSDB), Diizon Melo (PTB)
e Durval Angelo (PT).

A Cornissão de Fiscaliza-
cáo Financeira e Orçamentá-
na aprovou, ontern, parecer
do deputado Rêmolo Aloise
(PFL), de 2' turno, favorável
a aprovacao, na forma do
vencido em 1' turno, do PL
518/1999, clue autoriza 0 Po-
der Executive a reduzir a car-
(M trihutaria Para ate 12 nas
operacOes corn energia elétri-
ca destinadas as atividades
de lrrigacao desenvolvidas
pelos produtores rurais e ou-
tras de natureza agroin-
dustrial. 0 parecer foi apro-
vado corn a Ernenda n' 1,
apresentada pelo relator. 0
projeto C de autoria do depu-
tado Paulo Piau (PFL) e foi
aprovado no Plenário, em 1'
turno, na forma do Subs-
titutivo n" 1, apresentado em
Plenanio, que prevC tarnhérn

Dc acordo corn a Lei
9.433, de 1997, que institui a
Poiltica Nacional de Recunsos
HIdnicos e criou 0 Sisterna
Nacional de Gerenciarnento
das Aguas, cada hacia hi-
drográfica tern que cniar urn
cornitC, corn a participaçáo de
governos, grandes usuanios e
representantes da sociedade.
E o cornitê que decide sobre
a outorga e a cobrança pelo
uso da agua. A cobrança está
sendo discutida porque a
água C urn recurso precioso
que está se tornando cada
vez mais escasso. Atualmen-
te, o consurnidor paga ape-
nas os custos de tratarnento
e distribuiçao. Já a outorga
é o direito de utilizan a água
de determinado rio durante
urn prazo estahelecido.

a reduçao da carga trihutária
incidente na venda de produ-
tos tCxteis.

A ernenda Mud  a redacáo
da alInea "c" do paragrafo 19
do Artigo 13 da Lei n' 6.763,
de dezembro de 1975, que re-
fere-se a questáo trihutaria no
Estado. Segundo a fundarnen-
taçáo apresentada pelo
relator, o objetivo C" assegu-
tar tratarnento trihutário
isonOrnico entre as marcas de
cerveja existentes no mercado,
no território de Minas Ge-
rais". A ernenda trata da mar-
gem de valor agregado, "clue
sera estahelecida em regula-

Quern náo cumprir as me-
tas estabelecidas pode ser pu-
nido corn multa ou corn a per-
da da outorga. Em Minas, o
Instituto de Gestáo das Aguas
contabiliza 6.163 outorgas,
nürnero que tende a aumen-
tar. Isso porque ainda existem
poucos cornitês de bacias. 0
Estado, considerado a caixa
d'agua do Brash, poderia ten
34 comitCs, mas tern apenas 12
em funcionarnento e outros
cinco em irnplantacao.

"Os comités são inspirados
na hern-sucedida expeniência
europCia. Seus integnantes to-
rnarn decisOes concretas e
catalisam os recursos pühlicos
para a solução dos problemas
da bacia", afirmou o supenin-
tendente de recursos hIdnicos
da ANA, Jair Sarrnento da Sil-
va. Outro entusiasta do mo-

mento, corn base em preco usual-
rnente praticado no mercado
considerado ( ... )", adotartdo-se
a media ponderada dos preços
coletados, observando-se o rnes-
mo percentual de margern de
valor agregado para todas as
marcas existentes no rnercado.

A Cornissäo tarnhCrn deu
parecer favoravel ao PL 1.623/
2001, do deputado Durval
Angelo (PT), que autoriza o
Poder Executivo a doar ao
rnunicIpio de Bueno Brandáo
urn imóvel em norne da extin-
ta Minascaixa, que devera fun-
cionar como sede do Poder
Legislativo da cidade.

delo de gestao dos cornitCs,
que perrnite a participacáo da
sociedade nas decisOes sobre
o uso da agua, C o diretor do
Instituto de Gestão das Aguas
de Minas Gerais (Igam), Wilier
Hudson Pós.

Para dc, a participacao
popular é garantia de que as
açOes propostas pelos comitCs
terão continuidade, mesmo
corn a troca de governantes.
"Se continuarrnos nesse cami-
nho, de discussão e investi-
mentos na recuperacão dos
bacias, tenho certeza de que
em 30 anos varnos reverter a
situação dos nossos nios. Eu
gostania que os deputados
buscassern a opinião dos re-
presentantes de comitCs, Para
evitan o uso inadequado dos
recursos financeiros, que são
escassos", defendeu.

Fiscalizaçao
Financeira e

Orcamentária

Argumentos são questionados

Parficiparam dessa reunião as deputados Crisfiano
Canédo (PTB), presidente da Comissão, José Braga
(PMDB), Maria José Haueisen (PT), Carlos Pimento
(POT), Jorge Eduardo de Oliveira (PMOB).

CPI dos Cartorlos marea
depoimentos para agosto

Ii-3nirgJ

Participaram da reunião as deputados Mauro Lobo (PSB),
presidente do Comissäo; Luiz Fernando Faria (PPB), Rémolo
Aloise (PFL), Ivair Nogueira (PMDB) e Dilzon Melo (PIB).

Comite""s tern papel fundamental
na gestdo dos recursos hidricos
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Promotor Luciano Bodine, Gilman Viona (Faemg), Jair Sarmento Suva(ANA),
deputado Paulo Piau, Mario Cristinci Yuan (IBS) e Willer Hudson pos (Igom)

Urna experiência hern-su-
cedida na preservacão da
ãgua é a atuaçao da Promo-
toria da Bacia do São Fran-
cisco, que tern cinco promo-
tores corn dedicacäo exciusi-
va em defesa do rio, além
dos prornotores das cornar-
cas da regiao. "Isso nos per-
mite huscar solucoes unifor-
mes para toda a hacia, e nao
apenas açOes pontuals", jus-
tifica o representante das
promotorias do São Francis-
co, Luciano Badini.

0 promotor e urn defen-
sor da outorga e da cohrança
corno instruniento capaz de
estimular a redução do des-
perdIcio de ãgua. "A ãgua é

Os representantes do enti-
dades clue congregam gran-
des consurnidores questiona-
ram alguns pontos da Lei
9.433. A secretziria do Meio
Ambiente e Normas do Insti-
tuto Brasileiro de Siderurgia
(IBS), Maria Cristina Yuan,
explicou Os aspectos principais
da lei e abordou as vantagons
o desvantagens da cohrança
pelo uso da água. Segundo cia,
a cobrança pode servir de
base para o desenvoivirnento
sustentável, pois inihe o des-
perdIcio de dgua. Mas tern
como ponto negativo uma vi-
são financeira, voltada princi-
paimente para a geracäo de re-

urn recurso restrit() e do gran-
de valor econornico. Por isso,
aquela veiha irnagern de pes-
soas lavando calçadas tende

ceita para OS cofres pdhlicos,
na opinião de Yuan.

Mas a cohranca é urn pro-
cesso dernorado, pois tern
corno pré-requisitos a consti-
tuição dos cornites de hacia,
a aprovacao de pianos de ges-
tao de recursos hIdricos, 0
cadastrarnento dos usudrios,
a regularizacao dos usos su-
jeitos a outorga e a institui-
ção de agéncia de dguas. Ma-
ria Cristina Yuan tarnhérn
lernbrou as dificuldades que
os comités de hacias tern que
superar: as diferencas de Ic-
gislacao entre Os Estados, Os

pesos diversos dos distintos
atores sociais clue participarn

a se perder. Em situaçäes do
escassez, 0 ü50 prioritário
tern que ser para consurno
l'iurnano", defendeu.

dos coniites o a necossidado
do sintonia ontre Estados o
LJnião e de intensas negocia-
çOes antes do tornar decisöes.

Q uem tarnhCrn trouxe
queshonamentos para o deba-
te foi o presidente da Fodera-
ção da Agricultura do Estado
de Minas Gerais (Faerng),
Gilman Viana Rodrigues. "Ha
urn retardamento na ação do
poder püblico. Por quo so ago-
ra se fala em outorga 0 cobran-
ça pelo uso da dgua? 0 Brasil
tern o privilégio de deixar o
erro se instalar para depois
tentar corrigir. F preciso pre-
ver os problernas, e não ficdr
apenas punindo", ironizou.

(i)nton't, se-undo dia do
Sernindrio Legislativo Aguas
do Minas IT, os participantes
so dividirarn em tres grupos
do trabalho para debater di-
ferentes aspectOs na questao
dos recursos hIdricos. 0 pri-
meiro grupo discutiu sobre a
condicão atual da gostão das
águas; o se-undo, sobre as
agéncias do bacias 0 0 tercei-
ro, sobre Os instrumentos do
gerenciarnento das ãguas,
corn reuniOes prolongando-so
ate a noite. Urn dos aspectos
fundarnentais discutidos no
Grupo de Trabalho sohre Ges-
tao das Aguas (Grupo I) foi a
valorizacao da participacao da
sociodade civil no processo do
gestao dos recursos hidricos.
Os trahaihos foram coordena -
dos pelo presidento do FOrum
Mineiro do ComitOs do Bao-
as, Mauro da Costa Val.

A discussão do docurnen-
to quo contern as propostas
da Cornissão TCcnica
Interinstitucional (CTIs) e
aquelas apresentadas nas 17
reuniOes rogionais do Semi-
nario corneçou as 14h45 corn
o Teatro da AssernhICia
lotado. Ate cerca do 171)30,
apenas 10 das 70 propostas
encarninhadas ha jam sido

aprovadas. "E rolevanto a for-
ma corno as propostas foram
discutidas no interior. Exis-
tern várias propostas do alto-
raçao ao texto original das
CTIs, o isso dii muita polenii-
ca. 0 grupo participou ativa-
monte, todos queriarn so ma-
ni fostar. 1-louve urn oniponho
da coordenaçao o dos into-
grantos na husca do urn con-
sonso no toxto, jii quo os dole-
gados do Lima cidado nao co-
nheciam as propostas aproson-
tadas polos outros" explicou o
consultor do Moio Arnhiento
da Assernhléia, Pedro Lucca.

A garantia do urn honeficio
ao produtor rural quo, sogun-

do un conceito atual, C tarn-
hem urn produtor do iigua, foi
outro ponto hastante discutido,
jii quo a area rural é a rnaior em
urna hacia hidrograifica. A suges-
tao é quo, no sistema do cohranca
o gestao, 0 propriotairio rural seja
honofidado. As propostas levadas
ao Grupo do Trahalbo tarnhern
apontarn para a reostn.ituraçao e
o foit1odnento do histituto Mi-
noiro de Gestiio dais Aguas (Igarn),
atravCs do pessoai do quadro
perrnanonto, hem treinado 0
capacitado. 0 objetivo é quo,
assirn, o Instituto possa suhsi-
diar a implantacao do Sistorna
Estadual do Gerendarnento do
Rocursos Hidricos.

Agua é recurso restrito e valioso	 Participaq  ao da sociedade civil é

	

Marcelo Metzker discutida em Grupo de Trabalho	
MINIS Ii

Pontos negativos da cobrança

Grupo de trabalho discute criação
das Agencias de Bacias

Dinheiro de fundo não é usado
o diretor da Faemg tarn-

hem fez duras criticas ao Fun-
do de Recuperacao, Proteçao
e Desenvolvimento Sustentd-
vel das Bacias Hidrogrdficas
de Minas Gerais (Fhidro).
Esse Fundo, que conta corn
recursos do Estado, do Pro-
sam e dos ro'aItiespagos por
usinas hidreiétricas, deve ar-
recadar R$ 30 rniihOes este

ano, mas ate hojo nenhurn
centavo desse dinheiro foi in-
vestido na recuperação dos
rios, segundo Gilman.

0 representante dos
produtores rurais lernhrou,
ainda, que as rnudanças
trazidas peia Lei 9.433 vão
exigir adaptacoes dificeis
para os produtores rurais.
"A falta de educaçao hdsi-

ca no Brasil dificulta a
cornpreensao das mudan-
ças por parte dos agricul-
tores. Demora-se a educar
as pessoas, e é preciso ter
toierância corn eias", disse.
Gilman alegou que o pro-
dutor rural é urn guardiao
da natureza e nao pode ser
o ünico a pagar pelos erros
de toda a sociedade.

As AgCncias do Bacia, Or-
gãos executivos do apoio tCc-
nico e financeiro aos CornitCs
do Bcia, so poderao ser im-
plantadas quando sua nature-
za jurIdica estiver dofinida.
Essa foi a tOnica do debate do
Grupo de Trahalho sobro
Agencias de Bacia (Grupo II),
que reuniu-se ontern, no Au-
ditórjo. 0 coordenador do
grupo foi o superintendente
do Recursos HIdricos o Meio
Ambiente da Copasa MG
(Companhia do Sanearnento

do Minas Gerais), \7altor
\Tileia Cunha.

0 debate contou corn a
participacão de reprosentan-
tes do diversas ontidados en-
volvidas na quostao da gos-
tao dos recursos hidricos, in-
clusive dos CornitCs do Bacia
Hidrogrifica do Estado. Du-
rante o debate, os participan-
tes votararn as propostas con-
tidas no relatOrio das cornis-
sOos técnicas interinstitu-
cionais, quo reOne propostas
recebidas ao iongo das 17 Plo-

nairias regionals organizadas
polo Serniniirio das Aguas, do
ahril a junho desto ano. As 46
propostas aprovadas serão reu-
nidas na redaçao de urn novo
relatório, quo sera aprosenta-
do polo coordonador Vaiter
Vilola Cunha na plenairia final
do Seminairio, hoje. As propos-
tas aprovadas abrangern tarn-
bern grande ndrnero do pedi-
dos de encarninharnentos do
moçOes a orgaos competentes,
como Executivo e Legislativos
Estadual e Municipais.

FIN



AL INFORMA /quarto-feira - 12

Agencias atuam como figuras
jurIdicas para cobrar uso da água
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Ministério Püblico pede ao TC
informacöes sobre incêndio

•J' I 11

Grupo de Trabaiho
Incéndlo no TCMG

As Agéncias de Bacias es-
taduais funcionarão quando o
instrumento de cohrança pelo
uso dos recursos hidricos for
regulamentado e implemen-
tado nas bacias. As Agéncias
darão suporte aos Comités,
que são órgãos deliberativos,
normativos e consultivos que
representam regiOes do Esta-
do, corn representantes dos
trés Poderes, dos usuários
das águas e da sociedade ci-
viL de forma paritária.

Durante a reunião, a dis-
cussão de duas rnodalidades
de natureza de Agéncias fo-
ram priorizadas: OSCIPs (Or-

0 auditOrio da Escola do
Legislativo esteve completa-
mente lotado para as discus-
sOes do terceiro Grupo de
Trahaiho do Serninário
Legisiativo " A guas de Minas
II", na tarde de ontem. No
se-undo dia do Serninário,
os participantes se dividirarn
em trés grupos de trabalbo
para debater diferentes as-
pectos na questão dos recur-
sos hIdricos. 0 primeiro gru-
po discorreu sobre a condi-
cáo atual da gestão das
águas; o segundo, das agCn-
cias de hacias e o terceiro,
dos instrurnentos de
gerenciarnento das águas,
corn reuniOes prolongando-
se ate a noite.

Corn a participacáo de 122
votantes e tambérn outros
envolvidos, o terceiro grupo
dehateu e analisou os instru-
mentos Iegais e Os mecanis-
mos de financiamento na ges-
tao de aguas. Os instrumen-

ganizaçOes da Sociedade Ci-
vil de Interesse Pühlico) e OS
(OrganizaçOes Sociais). No
primeiro caso, a participacão
do poder pühico se restringe
A indicação de rnernhros para
o cjuadro diretivo, mantendo
a natureza privada da orga-
nização. As OrganizacOes So-
ciais, por sua vez, possueni
natureza lurIdica de direito
privado, apesar de menor li-
herdade de ação porque Se-
guem exigéncias da Adminis-
tração Péblica.

De acordo corn o membro
do Comité dos Afluentes Mi-
neiros do Médio Rio Grande,

tos legais são o piano dire-
tor, a cohrança pelo uso da
agia, outorga de ãgua, sis-
ternas de inforrnacão e cornu-
nicação, enquadrarnento de
cursos diTigua. Entre Os me-
caniSmos de financiarnento,
o mais discutido foi o Fhidro
(Fundo de Recuperacão, Pro-
teçáo e Desenvolvimento
Sustentãvel das Bacias
Hidrográficas de Minas Ge-
rais), jzi aprovado em lei, mas
ainda nao implantado.

Os trabaihos foram coor-
denados pelo consultor téc-
nico do Instituto Mineiro de
Gestão das Aguas (Igarn),
Marco AntOnio Fernandez.
Alérn dde, compuserarn a
mesa de debates: Pedro
Garcia, consultor da As-
sernbléia Legislativa; Au-
gusto César, técnico da
Ruralminas, e como relato-
res eleitos na reunião,
Frederico Pecorrele, diretor
do Gepede (Grupo Estadual

Carlos Alberto Alves, o de-
bate realizado no grupo de
trahaiho foi importante e
precisa ser sernpre apro-
fundado. "As Agéncias de
Bacias terão participacão
fundamental para permitir
que se criem mecafliSmos de
considerar as bacias corno
urn todo, mas scm esquecer
a necessidade de analisar as
particularidades de cada
região antes de realizar
qualquer ação". Segundo
dc, a expectativa para a Pie-
nária Final é de que o papel
dos Cornités seja ainda mais
fort ale ci do.

de Pescjuisas em Direito Edu-
cacional) e Arlete Lticia da
Silva, diretora do Grupo Eco-
lOgico Geracão Verde e inte-
grante do GD-8, de Uheraha.

Para facilitar as discus-
sOes e votaçOes, as 141 pro-
postas aprovadas nos 17 en-
contros regionais no inte-
rior de Minas e em Belo Ho-
rizonte foram agrupadas em
seis grupos corn Os seguin-
tes temas: produtor rural;
reforço e reestruturação
dos órgãos e entidades de
suporte ao sistema hidrico;
pianos diretores dos recur-
sos hidricos; Fhidro; educa-
cáo ambiental; e outras pro-
postas náo enquadradas nos
temas anteriores ou novas
proposicOes. Participaram
do debate representantes de
todas as regiOes de Midas,
membros de ongs, comités
de hacia, Orgãos pdhhcos e
entidades de defesa do
rneio ambiente.

A Promotoria Espe-
cializada na Defesa do
patrirnôflio Püblico solicita-
rá, ainda esta semana, do-
cumefltoS ao Tribunal de
ContaS do Estado (ICE) so-
bre o incêndio criminoso
ocorrido no 

30 andar da
sede do órgão, em 12 de
abril, quando foram quei-
mados rnilhares de proces-

SOS relativos a prefeituras e
orgãos do governo estadu-
al. Entre os dados solicita-
dos, está a relação dos pro-
cessos destruIdos.

A inforrnação foi repas-
sada a Assernhléia, ontern,
pelo titular da Prornotoria,
Carlos André Mariani
Bittencourt. Ele falou aos
deputados do grupo de tra-
baiho designado pelo presi-
dente da Alerng, deputado
Antonio jtIlio (PMDB), para
acompanhar a apuracão
das causas do incéndio. 0
grupo é coordenado pelo de-
putado Agostinho Patrds
(PTB) e o relator é o deputa-
do José Henrique (PMDB),
que participaram da reu-
nião desta terça-feira.
Dificuidade - 0 inquérito
civil püblico foi instaurado
em junho pela Promotoria,
que aguardava o envio do
laudo do Jnstituto Medico
Legal (IML) - o que ocorreu
no final do més passado. 0
promotor Carlos André
Mariani Bitfencourt afir-
mou que é importante haver
agilidade nas respostas,
pelo Tribunal, as indaga-
coes da Promotoria. "Nern
sempre tern sido fácil obter
respostas do Tribunal rela-
tivas a quaisquer episOdios
envolvendo a administra-
cão direta e indireta. E pre-

ciso sintonia e afinidade,
mas as coisas não fluem corn
a brevidade desejada", co-
rnentou, referindo-se a casos
anteriores. Ele disse que re-
postas não faltarn, mas não
são prontas nem rápidas, de-
correndo meses ate a obten-
cáo de documentos para con-
cluir, por exernplo, urn inqu-
érito simples.

0 coordenador do Gru-
po de Trahalho, deputado
Agostinho Patrüs (PTB), ao
cornentar o receio do pro-

motor, disse que a Assern-
blCia vai coiaborar pana que
documentos e informacOes
do Tribunal de Contas che-
guern corn agiiidade a Pro-
motoria Especializada na
Defesa do PatnirnOnio Piibli-
co. "A AssernhiCia é parcei-
ra tanto do MinistCrio POhli-
co quanto da Secretaria de
Estado da Seguranca Pübli-
ca na apuracáo de urn epi-
sOdio que tanto prejuizo
trouxe a sociedade", afir-
rnou o parlamentar.

gou ao MinistCrio Piihlico no
final de junho e, a partir de
agora, serão solicitadas as
mnformacOes necessdrias a
apuracão do caso.
Relatório - Em entrevista
após a reuniáo, o deputado
Agostinho Patnis (PTB) dis-
se que, ainda esta sernana,
o Grupo de Trahalbo se en-
contrará novamente. Desta
vez o objetivo é definir se
será preciso ouvir rnais pes-
soas ou se sera elabonado o
relatório das atividades. Ele
disse tarnbérn que o relató-
rio sená encarninhado ao
presidente da Alerng, depu-
tado AntOnio Julio (PMDB),
para posterior defmnicáo so-
bre a continuidade ou náo
do Grupo de Trahalho ou
sobre a instauracão de uma
cornissáo panlamentar de
inquénito (CPI), como pro-
pOe o deputado Adelrno
Carneino Ledo (PT).

Discussão de instrumentos legais
11

de gesta- o iota auditório A Prornotoria Espe-
cializada na Defesa do
PatrirnOnio Piihlico instau-
rou inquérito civil pOblico
em função de matérias vei-
culadas na imprensa mmci-
ra iriformando que teria ha-
vido, na véspera, o desloca-
rnento de grande volume de
processos para o local incen-
diado, corn a participacão
de funcionários do Tribunal
de Contas do Estado (TCE).

0 inquérito civil, após as
apuracOes poderá dar on-
gern ou não a urna acão de
improhidade adrninistrati-
va. As consequências para
os envolvidos podem ser,
entre outras, a perda da fun-
cáo püblica, a suspensáo de
direitos politicos, multa civil
e proibicao de contratar corn
o poder pdblico. 0 laudo do
Instituto Medico Legal
(IML), comprovando que o
incêndio foi criminoso, che-

Inquérito foi instaurado
após noticias da Imprensa
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Reunião OrdinOria
(continuação)

C) titular da Promotoria
Especicilizada na Defesa do
PatrirnOnio Pühlico, Carlos
André Mariani Bittencourt,
afirrnou aos deputados que
o incéndio no Tribunal de
Contas é urn caso de "gra-
vidade extraordinaria" e
que a sociedade precisa de
uma resposta rapida. Disse,
ainda, que seráo necessa-
rias diversas requisiçOes ao
TCE, Para obter dados so-
bre processos incendiados e
substituidos de local; pes-
soas que estavarn no órgão
e quern estava em serviço
nos dias proxirnos do incén-
dio; informacöes sobre em-
presas terceirizaclas em ati-
vidade no tribunal, entre
outros. "Seri urn inquérito
longo, que necessitara da co-
lahoracäo do Tribunal de
Contas, enfatizou.

C) Ii 1.759/2001 foi apro-
vado na forma do Substi-
tutivo n 1, apresentado pela
Cornissao de Administraçao
Püblica, que retira a proposta
de que servidores da ativida-
de-meio pudessem optar pela
jornada de oito horas diarias,
prevista no projeto original. 0
texto aprovado prevC a cria-
cao de duas diretorias regio-
nais de Saüde - urna em Para
de Minas, prevista no Artigo
4" do substitutivo, e uma em
Pirapora, como prevC a emen-
da n" 1, apresentada pelo de-
putado Luiz Tadeu Leite
(PMDB), em Plendrio. A
emenda e o substitutivo fo-
ram acompanhados de Acor-
do de Lideres, por conterem
matéria nova.

Carlos Andre d issr ' tarn-
hem que ha "boa vontade re-
cIproca" no contato corn a Se-
cretaria de Estado da Seguran-
ça P6hlica, a quern cahe o in-
cjuerito criminal sobre o incCn-
dio. A investigaçao C con-
duzida pela Delegacia de Vi-
gilância Geral, tendo 0
acompanhamento do promo-
tor criminal Marcelo Mattar.

0 relator do Grupo de
Trahalho que acornpanha a

0 Grupo de Trabalho ja
ouviu representan tes do TC E
e da Secretaria de Seguranca
Piablica. Foram ouvidos o pre-
sidente do orgño, JOSé
Ferraz, e o vice-presidente,
Sirnào Pedro Toledo; o con-
selheiro corregedor do ICE,
Eduardo Carone Costa; o

Em 1' turno, foi aprovado
o PL 1.783/2001, do governa-
dor. 0 projeto foi aprovado na
forma do Substitutivo n' 1, que
altera a redaçao dos Artigos 1'
e 3 da Lei 13.162/99, tornan-
do-a mais flexIvel, ao estahe-
lecer que a frota oficial sera
composta preferencialmente
por veiculos movidos a corn-
hustIvel de fonte renovavel e
permitir a aquisicao de veicu-
los de outras modalidades de
combustIvel, em casos excep-
cionais. 0 projeto original do
governador pretendia revoga r
a lei, que dispae sohre a

apuracao das ca usas do in-
cendio no TCE, deputado
Jose Henrique (PMDB), fez
tambCrn urn halanço das ati-
vidades, relatando quais as
pessoas ja ouvidas pelos
parlamentares. 0 deputado
Agostinho Patrds (PTB) so-
licitou ao N'Tinistério Pühli-
co que repasse a Alemg to-
das as informacOes que fo-
rem obtidas sobre 0 incCn-
d io no tribunal.

h. da Deleacia de \'igil/incia
Geral, Sandoval de Moura; e
a delegcida adjunta Cristina
Coelli Cicarelli, responsivel pelo
inquerito criminal. Participam
do Grupo de Trabalho os se-
guintes deputados: Agostinho
Patrus (PTO), Jose Henrique
(P\IDB) e ho lose (PT).

obrigatonedade de aquisicao,
pelo Estado, de velculos mo-
vidos movidos a combustivel
de fonte renovavel.

Foram rejeitadas a Emen-
da n' 1, que pretendia dimi-
nuir Para 6' o valor do ICMS
incidente sobre as operacOes
onerosas relativas a aquisicáo
de velculos a ãlcool; e a Emen-
da n' 2, que estahelecia a
alIquota de 12", incidente so-
bre as operacOes de venda de
alcool combustIvel. 0 PL
1.783/2001 sera analisado em
2" turno pela Comissao de
Administricao P6hlica.

Ainda ern V turno, foram
aprovados os seguintes projetos:

PL 1.276/2000, do depu-
tado Alencar da Silveira
Junior (PDT), que torna obri-
gatória a afixaçao de placas
de sinalização informando a
presenca de "pardais" (rada-
res detectores de velocidade)
a 200m, lOOm e 50 m de dis-
tância do equipamento. 0
projeto foi aprovado na for-
ma do Substitutivo n' 1, da
Comissão de Transporte, que
tambCm vai analisar a pro-
posta em 2' turno;

PL 2.043/2002, do go-
vernador, que altera o limite
de contrataçáo de operacao
de crCdito Para execuçio de
programas e obras que en-
volvam o turismo nas regiOes
norte e nordeste do Estado
(altera a redacao de disposi-
tivos da Lei 12.836, de 1998).
0 projeto foi aprovado corn
a Emenda n' 1, que corri ge 0
termo "cruzeiroS" Para 're-
ais". Foi rejeitada a Emenda
n" 2, que deterrninava a con-
clusao das obras de as-
faltamento da BR-367 nos tre-
chos entre Almenara e Salto
da Divisa, e entre Minas No-
"as e Virgem da Lapa, além
do recapeamento de toda a
BR-367. A Cornissão de Fis-
calização Financeira e Orca-
mentária vai emitir o pare-
cer de 2' turno;

PL 1.528/2001, do depu-
tado Hely larquinio (PSDB),
que dispOe sobre o tratarnen-
to dos casos de hipoti-
reoidismo congenito e de
tenilcetonüria, d iagnostica-
dos precocernente. 0 projeto
foj aproado na forma do
Substjtutjvo n' 1, apresenta-
do pelo autor, e corn as
Emendas n"s I a 4;

PL 2.010/2002, do go-
V ernador, que autoriza o

E",ecutivo a doar imovel ao
nlunicipio de Vermelho
Novo. 0 projeto sera anali-
sado em 2" turno pela Cornis-
sao de Fiscalização Financei-
ra e Orçamentaria.

A PresidCncia designou
trés ComissOes Especiais
que deverao emitir parece-
res sobre proposicoes veta-
das. Sao elas:

Veto Total a Proposicao
de Lei 15.150 (ex-PL 451/99,
do deputado Edson
Rezende), que dispOe sohre
o controle de Organismos
Geneticarnente Modificados
(OGMs). Foram designados:
pelo Bloco Parlamentar Dc-
rn)cratico Progressista
(BPDP), Jorge Eduardo de
Oliveira (PMDB) e Doutor
\Tiana (PMDB); pelo PL, Mar-
co Regis e Cabo Morais; pelo
P5DB, Helv Tarquinio e
Kemil Kumaira; pelo PTB,
Joäo Pinto Riheiro e Ailton
Vilela; e pelo 1SB, Joao Lei-
te e Elaine Matozinhos.

• Veto Parcial a Proposi-
çao de Lei 15.200 (ex-PL 921 /
2000, do deputado Eduardo
Hermeto), que dispOe sobre
a instituiçao do Sistema Es-
tadual de Certificaçao de
Qualidade Ambiental Para
Bens e Produtos Industria-
lizados e Agricolas. Foram
designados: pelo BPDP,
Jorge Eduardo de Oliveira
(PMDB) e Irani Barbosa
(PSD); pelo PSDB, Kemil
Kumaira e Maria Olivia; pelo
PTB, Dilzon Melo e Joâo Pin-
to Riheiro; pelo PFL, Eduar-
do Hermeto e Alberto
Bejani; pelo PPB, Luiz

Em 2" turno, foi aprova-
do o FL 1.742/2001, do depu-
tado Arlen Santiago (PTB),
que autoriza o Executivo a
doar imóvel ao municfpio de
Cachoeira Dourada.

Fernando Faria e Glycon
Terra Pinto;

Veto Parcial a Proposi-
çao de Lei 15.196 (ex-PL
1.998/2002, da Procurado-
ria-Geral de Justiça), que
dispoe sobre os quadros de
pessoal dos serviços auxi-
hares do Ministerio P6hhico.
Pelo BPDP, Luiz Tadeu Lei-
te (PMDB) e Jose Henrique
(PMDB); pelo PL, Eduardo
Brandáo e Anderson A-
dauto; pelo PDT, Marcelo
Gonçahves e BenéGuedes;
pelo PT, Durval Angelo e
Rogerio Correia; e pelo PSB,
Mauro Lobo e Joao Leite.

Propaganda em
imóveis
O PL 2.087/2002, do
governador, que autoriza
o Poder Executivo a
celebrar contrato de
concessão remunerada
para uso de espaço fisico
em imóveis de
propriedade do Estado
para fins de propaganda,
estava na pauta do
Plenário para discussão,
em 10 turno. 0 proleto
recebeu as Emendas n°
1 e 2, apresentadas pelo
deputado Sávio Souza
Cruz, e foi encaminhado,
corn as ernendas, para
análise do Cornissao de
Fiscalizaçao Financeira
e Orçarnentária.

Grupo de Trabaiho -
ncèndio no TCMG
(continuocao)

Reunião Ordinãria
(confinuacao do
Capa)

Manifestaçoes
Os deputados Marco
Regis (PL), Sargento
Rodrigues (PDT),
Miguel Martini (PSB(
e Rogerio Correia
(PT) declararam
votos a favor do PL
1.759/2001

Para promotor, incêndio é caso
	 Aprovado em 10 turno projeto

de "gravidade extraordinária"
	 sobre sinalizaçao de pardais

Balanço dos trabaihos

Projeto prevê criação de duas
diretorias regionais de Sau'de

Combustive] de fonte renovavel

Designadas
Comisso- es Especiais



Reunião Ordinária - 14 horas
PL518/99

Do deputodo Paulo Piou, que oltera a Lei 6.763, de
26/12/75, no que se refere 6 reduçOo do cargo tribu.
tória nos operoçoes corn energia elétrico, no situacáo
que menciono, e dá outras providéncios (urgéncia)
Prosseguirnento do votocao ern 2° turno

PEC 62/2001
Do deputodo Cabo Marais, que alfera o art. 39 do
Constituiçao do Estado e ocrescento ortigo 00 Ato dos
Disposiçoes Constitucionois Tronsitórios (dispbe sabre
prornoçoo do servidor militar). Votocao em 10 turno

PEC 68/2001
Do deputodo Dalmo Ribeiro Silva, que acrescento
dispositivos 00 Ato dos DisposicOes Constitucionais Tran-
sitórios (integro ao Sistemo Estodual de Ensino a Uerng,
a Unimontes e outras instituiçoes de ensino superior
existentes no data do prornulgocoo do Constituiçao do
Estado). Votoçoo em 1° turno

PEC 44/2000
Do governodor do Estado, clue dá nova redacoo 00
Artigo 239 do Constituiçao do Estado de Minas Gerais
(permite a estabelecimento nöo-bancdrio receber re-
ceito pOblico estadual). Votoçao em 2°turno

PLC 33/2000
Do deputado Sargento Rodrigues, clue determina a
contogem do tempo dos rnilitares exciuldos do PolIcio
Militar do Estado de Minas Gerais em virtude do movi-
mento reivindicatório de junho de 1997, nos termos
clue especifica. Votacao em 1° turno

PL 1.764/2001
Do governador do Estado, que fixa o efetivo do PolIcia
Militar do Estodo de Minas Gerais e dá outras provi-

dêncios. Votaçao em 10 turno
PL 1.939/2002

Do governador do Estado, que dispoe sabre a efetivaçao
do desmembromento patrimonial do Corpo de Born-
beiros Militar e do Policia Militar do Estado de Minas
Gerais, de que trato a art. 101 do Ato dos Disposicoes
Constitucionais Tronsitórias do Constituiçao do Estado,
e dd outros providéncias. Votoçoo em 10 turno

PL 2.169/2002
Do governador do Estado, que autorizo o Poder Execu-
tivo a reverter a Mario do Carmo Albuquerque Soares
e outros o imóvel clue especilico. DiscussSo, em 10

turno
PL 2.170/2002

Do governador do Estodo, que autoriza o Poder Execu-
tivo a door a Maria Helena Pinto do Silva e outros o
imóvel que especifica. Discussöo em 1° turno

PL 1.623/2001
Do deputado Durval Angelo, clue outorizo a Poder
Executivo a door ao MunicIpio de Bueno Brandão o
irnóvel que especifica. Discussöo em 2° turno

P11.774/2001
Do deputado Sávio Souza Cruz, clue estruturo as Qua-
dros Especiais de Pessool do Administraçao PObiica Esta-
dual Autarquica e Pundocional dos instituiçOes que men-
ciono e dá outros providéncias. Discussao em 2° turno

P12.179/2002
Do deputado Dolmo Ribeiro Silva, que dispoe sabre
piano de cargos, correiros e vencimento dos servido-
res do instituto Mineiro de Agropecuaria (IMA) e dá
outras providéncias. Discussão em 2° turno

Reunião Extraordinária —20 horas
A pauto 6 a mesma do Reuniao Ordinária
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Inclusdo em Ordem do DiaD efensori a
A deputada Elaine
\latozinhos (PSB) defendeu

o fortalecimento
da Defensoria

'	

Publica e a
aprovaçao do
Projeto de Lei
Complernentar

50/2002, que organiza a
Defensoria e, ressaltou a
deputada, di meihores
condiçOes de trabalho aos
seus funcionários e
viabilizando urn meihor
atendirnento a populacao
carente. A deputada
ressaltou alguns pontos
importantes que foram
aiterados ou incluidos ao
longo da discussäo da
rnatéria, na Assernbléia,
como a independéncia
administrativa e financeira
da instituiçio, assirn corno a
inarnovibilidade, a
irredutihilidade de
vencirnentos e outras
garantias profissionais aos
seus servidores. A deputada
lernbrou que, desde que
tornou posse, fez diversos
pronunciamentos na trihuna
e encarninhou vários
requerirnentos ao governo
pedindo o encarninhamento
da matéria ao Legislativo.
Fla pediu a todos os
deputados empenho na
aprovacão da matéria.

Unale
0 debate clue \ ai reunir
ren e * ntintes das

-\ssembléias de

r	

todo o Brasil foi
o assunto do

onunciamento
lo deputado
\lárcio Cunha

(PMDB). Segundo dc, no
serninãrio, clue sera
prornovido pela Assernhléia
de Minas na próxima sexta-
feira (5), urn dos assuntos
em foco sera a arnpliacão do
poder de atuação dos
legislativos. Existe urna
concentraçäo de poder no

Congresso Nacional e na
União, ternos clue procurar
maneiras de mudar isso",
afirrnou, lembrando que,
corno deputado estadual,
tern menos autonornia do quo
tinha quando era vereador. 0
parlarnentar elogiou a
deputada federal Maria
Elvira pela sua trajetória
politica e acrescentou a sua
irnportãncia dentro da
polItica nacional. "Fiquei feliz
corn a sua indicaçao para vice
de Newton Cardoso", disse.
Ern aparte, os deputados
Luiz Tadeu Leite (PMDB) e
Dimas Rodrigues (PMDB)
pedirarn a aprovação do PL
1.759/2001, clue beneficia
servidores do SUS e da
PLC 50/2002, que organiza
a defensoria pühlica.

Viol ênci a
o aumento gradativo da

crirninalidade e

r	 a flta de
eguranca

foram assuntos
ahoidados pelo
d cpu tado

Doutor Viana (PMDB). 0
parlamentai destacou 0
caso do joinalista Tim
Lopes e o assassinato de
urn ,aioto de rua na Praca
da Assernhléia. "Hole nào
podernos sair de casa, pois
sornos vItimas em potencial
de assaltantes e
sequestradores", disse dc.

Doutor Viana enalteceu o
trabalho realizado pelo
Corpo de Bornheiros
Militar e destacou Os

riscos que os bombeiros
rnilitares enfrentarn no
exercIcio da profissão.
"Minas vern aprendendo a
admirar o trahalho desses
profissionais", ressaltou.
0 deputado concluiu
afirrnando que o PMDB
lutará no Plenãrio pela
aprovação do PL 1.759/
2002 e do PLC 50/2002.

Eleiçoes
"Os brasileito' ., não votam
em eLis caiidiclatos, quern

vota são os
Estado Unidos",
atirmou 0
deputado Marco
Regis (PL),

"	 tazendo
retLienLla a urn artigo
publicado no jornal Estado do
"Ji/nas. Segundo dc, os EUA
exercern uma influCncia
grande nas decisOes
politicas do Brasil. "Para
eles, Lula representa o
ressurgirnento de
paradigmas socialistas que
des abominarn", disse. 0
parlamentar pediu ao povo
hrcisileiro que dC urn voto
de confiança ao candidato
do PT, para que possa
colocar em priitica suas
idéias. Ele tarnhCrn lenihrou
clue o atual governo federal
privatizou grande parte do
patrirnânio nacional.
"Defendemos a presenca do
setor hidrelCtrico no
patrirnOruo nacional, e isso
não faz parte das metas do
atual governo", concluju.

Setor agrrio
As diticuldades enfrentadas
pelos pi odutoi es rurais do

n

Norte de Minas,
em decorrCncia
do corte flOS

financiarnentos
go ernamentais,
toi citada pelo

deputado Dimas Rodrigues
(PMDB). Dc acordo corn
dc, 0 governo federal,
alCm de dificultar a
renegociacão das dividas
dos pequenos produtores,
acahou COITI 0

financiarnento. "A
agricultura mineira estã
comprornetida e Os

produtores pedern ajuda no
Norte de Minas", ressaltou.
Fie pediu ao governo
federal clue crie uma politica
agrIcola para os pequenos
produtores rurais.

Foram deferidos dois
requerimentos e aprovado
urn para inclusão de pro-
jetos na ordem do dia do
Plenário. 05 requerimentos
deferidos foram do depu-
tado Dinis Pinheiro (PL),
que pediu a inclusAo do FL
2.007/2002, de sua auto-
na, clue dispöe sohre a proi-
bição do repasse a ernpre-
sas privadas do valor reco-
lhido em razão da cobran-
ça de multa e sobre a di-
vulgacão dos valores arre-
cadados; e da deputada
Elbe Brandão (P5DB), para
inclusão do FL 892/2002,
do deputado Gil Pereira
(PPB), clue permite a yen-
da de cigarros e hebidas
alcoólicas nas escolas pü-
blicas durante eventos clue
tenharn por objetivo arre-

cadar recursos para formatu-
ra ou para atender a outras
necessidades pedagogicas.

Tarnbém foi deferido re-
querimento do deputado
Miguel Martini (PSB) pe-
dindo que o FL 2.184/
2002, clue institui o Dia Es-
tadual do Fropagandista,
seja encarninhado a cornis-
são seguinte.

Do deputado Durval
Angelo (PT), foi aprovado
requerirnento para inclu-
são na ordem do dia da
FEC 66/2001, do deputa-
do Alencar da Silveira
Junior (PDT), clue determi-
na a integracão dos polici-
ais civis designados para
presta rem serviço em secão
técnica de criminalIstica e
para efetuarern perIcias ao
quadro efetivo de perito

criminal (acrescenta disposi-
tivo ao Ato das DisposicOes
Constitucionais Transitórias).
Comissão Especial - A
Comissão Especial da Lis-
ta de Assinantes comuni-
cou ao Flenário a conclu-
são de seus trabalhos e en-
caminhou o relatdrio final.

Urgência
Foi aprovado
requerirnento do
deputodo Antonio Andrade
(PMDB), lIder do Governo,
soicitondo trornitoçao em
regime de urgência para o
PL 518/99, do deputado
Paulo Piau (PFL), que
altera a Lei n o 6.763, de
1975, no clue se refere a
reduçao do cargo tributária
nas operaçOes corn
energia elétrico.

Reunião Ordinâria
(continuaçao)
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8h30
Seminario Legislotivo Aguas de Minos II (Plenario) -
plenorio final corn a apresentaçao do sintese dos
propostas dos grupos de trobalho; discussoo, vofa-
coo e aprovaçao dos propostas; eleicoo do Cornis-
são de Represenfaçao; e entrega do docurnentofi-
nol oo presidente do Alerng, depuodo Antonio JUlio.
0 coordenadorda plenoria final sera o deputodo Iva
Jose (PT), 2°-vice-presidente do Assernbleio

9h30
• CornissOo de Turisrno, Industria e Cornercio

(Plenarinho Ill) - discussOo e votocOo de proposi-
cOes que dispensarn a opreciaçao do Plenorio

10 horas
• CornissOo de Educacão, Culfuro, Ciéncio e

Tecnologio (Plenarinho I) - discussOo e votaçOo de
porecer sobre quotro proposicoes sujeitos a opre-
ciocOo do Plenarlo e de vorias proposiçôes que dis-
pensom a apreciocoo do Plenario

• CornissOo de Defesa do Consurnidor (Plenarinho II) -
debater, ern audiOncio publico, o processo de valida-
cáo dos cursos rninistrados pelo Colegio Opçoo, no
Norte de Minas. Convidodos: Mario Aporecido
Corvoihais de Oliveira, superintendente de Orgoni-
zocOo Educocional do Secretario de Estodo do Edu-
cacoo; Mono do ConceicOo Mendonco e Silva, presi-
denfe do Monfenedoro do Colegio OpcOo, de Mon-
tes Cioros e Jose Ursulino Mendes de Matos.

• ReuniOo conjunta do CornissOo de Fiscohzocoo Fi-
nonceira e Orcornentorio e dos membros dos co-
rnissOes permonentes (Plenarinho IV) - discussOo
e votacoo de porecer sobre o PL 2.176/2002, que
dispoe sabre a LIDO.

• CornissOo de Redacoo (Plenarinho Ill)
10h15
• CornissOo Especial de indicacoo Conselho Estodual

de EducocOo (Plenorinho Ill) - ouvir as indicados,
professores AntOnio ValadOo Cardoso; Diva Cha-
ves Sarrnento; Gilson Soores; Irene de Melo Pi-
nheiro e Magda Moro de Assis, e ernitir porecer
sabre as indicocoes

10h30
• CornissOo de Fiscolizacoo Finonceiro e Orcomento-

rio (Plenarinho IV) - discussOo e votocoo de porecer
sobre 21 proletos sujeitos a apreciacoo do Plenario

14 horas
ReuniOo Ordinaria (Plenário)

14h30
• ComissOo de RedocOo (Plenarinho I)
• Cornissao de Adrninistracoo Publica (Plenarinho II) - dis-

cussáo e votoçao de parecer de 20 turno sabre o PLC 50/
02, que organizo a Defensoria Publico do Estado, define
suos cornpeténcias, dispoe sabre a correira de defensor
publico e dá outras providencias

• CornissOo de Transporte, Cornunicacoo e Obras Publicos
(Plenorinho Ill) - discussOo e votacoo de porecer sobre urn
pro jefo sujeito 0 apreciacOo do PlenOrio e de proposicoes
que dispensarn a opreciocoo do Plenario

• CornissOo de Politico Agropecuario e Agroindustriol
(Plenorinho IV) - discussOo e votoçOo de parecer sabre
duos proposicoes sujeitos a opreciocOo do Plenario: PL
1.585/01,  do deputodo Marco Regis, que dispOe sabre a
reducOo do ICMS incidente no ocucor e olcool produzidos
pelos usinos que produzirern energio elOtrico a portir do
biornosso; e PL 1.974/02, do governador (autoriza o Po-
der Executivo a reduzir pora 12% a oliquota do ICMS nos
operoçOes internas corn ferros e ocos nOo pianos e produ-
tos do setor de artefafos de cirnento).

15 horas
• ReuniOo conjunta do CornissOo de FiscolizocOo Finonceira

e Orcamentaria e de membros dos cornissOes permo-
nentes (Plenorinho IV) - discussOo e votaçOo de porecer
sobre o PL 2.176/2002, que dispOe sabre a LIDO.

• CornissOo Especial do Veto (Pienorinho IM) - discussOo e
votacoo de porecer sobre o veto parciol 0 ProposicOo de Lei
15.157 (ex-PL 1.729/2001, do  deputodo Gil Pereira, que
dispoe sabre a negociacOo de créditos de que troto a Lei n°
13.439, de 30/12/1999, e do outras providencias).

15h30
• ComissOo de Constituicao e Justico (Plenorinho Ill) - dis-

cussOo e votaçOo de parecer sabre proposicOes sujeitos 0
opreciocoo do Plenorio

• CornissOo Especial de Veto (Plenorinho Ill) - eleger o presi-
dente, o vice e designor o relator para a veto porciol sobre
o Proposicoo de Lei 15.200, que crio a Sistema Estaduol de
Certificocoo de Quolidade Arnbientol poro bens e produtos
industriolizados e agricolas (ex-PL 921/2000, do deputodo
Eduardo Hernieto).

20 horas
• Reunido Extroordinorio

7h30 - Reporter Assembléia (reprise)
8h - HorOrio reservodo a Camaro Municipal
de Belo Horizonte
9h10 - Plenário (ao vivo) - Seminário
Legislativo Aguas de Minas II
13h - Eleiçoes 2002 (reprise)
1 3h30 - Reporter Assembléia (reprise)
14h15 - Plenário (ao vivo) - ReuniOo
Ordinário
1 8h30 - HorOrio reservado a Camaro Municipal
de Belo Horizonte
19h30 - Reporter Assembléia (ao vivo) -
0 que acontece no AssembIéia e a repercus-
são dos principais fatos politicos no Estado
20h10 - Via Legal (reprise) - Entrevistos,

inforrnocoes e debates sabre questOes ligadas 00
Direito e 00 Judiciario
21 h - Sala de Imprensa (inédito) - Jornalis-
tas conversarn corn a delegado titular do Delego-
cia Especializada de Proteçao 00 Idoso, Suely
PaixOo Ribeiro
22h - Reporter Assembléia (reprise)
22h30 - EleiçOes 2002 (inédito) - Entrevisfas,
comentários e notos sabre a rnovirnentaçao
politico no Pals
23h - Plenário (reprise)
1 h20 - Reporter Assembléia (reprise)
2h - Encerramento

• Esta grade está sujeita a alteraçOes•


