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Documento final do Seminário "Aguas
de Minas II" tern 167 propostas

0 docurnento final do Serninario Legislativo sera prioridade nos trahaihos da Mesa da As-
sernhléia no se-undo sernestre. A afirrnaçäo é do presidente da Alerng, deputado AntOnio Julio
(PMDB), ao partiJpar, no inicio da tarde de ontern, do encerrarnento do evento. "0 mew

ambiente, em especial as águas de Minas,
Vmw Z.

dO prioridades desta Mesa. Este docu-
menlo sera de grande valia Para flOSSOS

trahalhos. Este talvez seja o rnaior sernina-
rio que ja houve no Brasil para discutir esse

,	 issunto , disse 0 presidente.

AL,	 Entre as propostas aprovadas, estao a
"S	 ieestruturaço e descentra1izaço dos or-

I	 (Fhidro), Para que o Poder Excutivo pas-

V a contar corn urn fundo real, corn di-

W
nheiro em caixa. 0 documento final con-
tern 167 propostas e trés rnoçOes. Também
toi aprovada a comissão de representaçäo
que iri acornpanhar a execuçáo das pro-
postas apresentadas. (Pagina 14)

Projeto da LDO recebe parecer e está
na pauta de hoje do Plenário

0 Plenário da AssernhOia
Legislativa deve votar hoje,
en turno Onico, 0 Projeto de
Lei (PL) 2.176/2002, que Ira-
ta das diretrizes orçarnent5-
rias (LDO) do Estado Para
2003. 0 parecer foi aprovado
ontern pela Comisso de Fis-

calizaçio Financeira e Orca-
rnentiria. Das 123 ernendas
apresentadas, foram acatadas
33. A Comissão, presidida
pelo deputado Mauro Lobo
(PSB), deLI parecer favorável
a cinco ernendas recehidas na
Oltima reuniäo Para tratar do

terna, realizada ontern. 0
Anew de Metas Fiscais do
projeto prevO un-ia receita to-
tal de R 19,13 hilhOes Para o
prOxirno ano. Os gastos corn
pessoal deverio representar
a mawr fatia da despesa: R
8,75 milhOes. (Página 8

• Comissão sabatina professores indicados para Conseiho Estadual de Educaçao
(Páginas 3 e 4)

• Projeto torna ensino fundamental obrigatorio nas penitenciárias mineiras
(Página 2)

• Audiência póblica discute problemas do Colegio Opção do None de Minas
(Paginas 5 e 6)
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A Conttsso de Educaçio,
Cultura, Ciência e Tecnologia
aprovou ontern pareceres fa-
vorveis a quatro proposiçOes
sujeitas a apreciacao do Pie-
nario da Assernhléia Le-
gislativa. 0 Projeto de Lei
(PL) 2.013/2002, do deputa-
do Miguel Martini (PSB), que
alteraos artigos 26, 29, 31 e
34 da Lei 11.404, de 25 de ja-
neiro de 1994, clue contérn
normas de execuçOo penal,
receheu parecer favorive1 de
2" turno, na forma do venci-
do no 1" turno. 0 projeto tor-
na ohrigatorio o ensino fun-
damental nas penitenciárias e
dd, ao detento, o direito de
cursar o ensino supletivo.

Dc acordo corn o reiatO-
rio, do deputado Antonio
Carlos Andrada (P5DB), cx-

o PL 1.826/2002, de auto-
na do deputado Amilcar
Martins (PSDB), que institui
mecanismos de incentivo ao
acesso de setores etnorraciais
historicamente discrirninados
a estahelecirnentos de ensino
superior pdblico estadual, re-
ceheu também parecer favo-
ravel, em 1" tumno, corn a
emend a n' 1, da ComissOo de
Justiça; corn suhernendas n's
1 apresentadas as ernendas
n's 2, 3 e 5, da Comissão de
Direitos Hurnanos; e corn a
emenda n' 6. 0 relator, de-
putado AntOnio Carlos
Andrada (PSDB), opinou
também pela rejeição da
emenda n' 4, da Comissão de
Direitos Humanos.

A emenda n" 2 modifica o
critério de classificaçao de ne-
gros e pardos, na inscrição
nos exames vestihulares, Para
a autodeclaraçao do candida-
to e mantém o critério de
identificaçao dos indIgenas. A
subemenda n° I a emenda n°

periências desenvolvidas em
algumas penitenciárias brasi-
leiras demonstram que a rein-
cidéncia criminal - responsã-
vel por grande parte dos pro-
blernas estruturais do siste-
ma carcerario e pela elevaçao
do nivel de insegurança nas ci-
dades - pode ser reduzida em
ate 50, se forern realizados
ifl\ estimentos concretos em
oferta de educaçao hásica e
profissionalizante aos detentes,
bern como oportunidades de
traha Iho remunerad o.
BIblia - 0 parecer favoravel
aoPL 1.170/2000, de autoria
do deputado Pastor Geor-
ge (PL), foi aprovado em 2"
turno, na forma do venci-
do no 1" tomb. 0 projeto
determina que as unidades
integrantes do Sistema Es-

2 sugere que o critério do
autodeclaraçao seja válido
tarnhCm Para os indIgenas. As
subemendas n"s I as emendas
n's 2 e 5 substituem a expres-
são "exarnes vestibulares" por
"processos seletivos", urna
vez que a nova LDB possihi-
lita as instituiçOes de ensino
superior a meaiizacOo de ou-
tras modalidades de selecao
Para ingresso em seus cursos,
alérn do vestibular. ja a
suhernenda n' i a ernenda fl

3 suhstitui a expressOo "uni-
versidades adrninistradas
pelo Estado de Minas Gerais"
por "instituiçOes integrantes
do Sistema Estadual de Edo-
cacao rnantidas pelo Poder Pu-
blico". A emenda n('4, que re-
ceheu parecer pela rejeicão,
ampliava de 20" Para 40° a
cota minima para Os setores
etnorraciais em questao. Final-
mente, o parecer apresentou
a emenda n" 6, que acrescenta
o parágrafo 6" ao artigo 3", dis-
pondo que as instituicOes de

1:: .............,,

I
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turno, e de autoria do deputodo
Miguel Martini (PSB)

tadual de Bibliotecas PObli-
cas viabilizem o acesso a
BIblia Sagrada aos porta-
dores de deficiCncia visu-
al, discrirninando os meios
a serem empregados.

Deputodo Amilco' 'Aoo'	 PSOB
outor do FL t 626 2002

ensino deverOo implantar me-
canismos Para suhsidiar o pro-
gresso acadCrnico dos estu-
dantes afro-brasileiros e mdi-
genas que necessitarem me-
Ihorar seu desempenho, con-
forme critCrios objetivos de
avaliaçao definidos pela insti-
tuiçOo e de forma a garantir o
progressivo nivelamento en-
tre os percentuais de ingresso
e de diplornacao.

Dc autonia do deputado
AgoStinho Silveira (P1), o PL
1.375 /2001, que dispoo sohre
a obmigatoniodade de has-
teamento do Bandeira \iact-
onal e do oxecuçao do Htno
Nacional nas oscolas do Fs-
tado, tevo parecer favomãvol
apmovado em 2' tumno, na for-
ma do voncido no I' tumno,
corn as oimndas n's I e 2. A
emenda n 1 substitui, no amtt-
go 1", a e\pmessao "pamticula-
mes" pom "privados", e a omen-
da 110 2 suhstitui, no arttgo 1',
a o\pmessoo "onsiflo fundamen-
tal" pom "educação hasica". Dc
acordo corn relatOmto do dopu-
tado Dalmo Rthotro Silva
(PIT), a oscola C, ainda, 0 es-
paço pnivilegiado não apenas
para a sistemati/acaO de conhe-

Dopois do a rgu in, d u ma ri-
te qitaso ditas honas, quatro
dos cinco protossomos indica-
dos Para i ntegmor o Conse-
(ho Estadual de EducaçOo, a
(. omissTh Especial cntada
para ernitim pamocem sobme os-
sas mndicaçOes, oncorninhodas
ao Logislati\ o pom meto da
\lonsagern 297/2002, do ,o-
\ erna don do Fsta do, apro-
\ ou ontorn o pa mecem favo-
na ci do deputado Eduardo
Iimandoo (PL) a tndicação
dos professoros AntOnio
\'aladão Cardoso, Diva Cha-
y es Sa mrnento, Gilson Soames
e Irene do Melo Pinheimo.

Segundo o relator, os quci-
tmo pmofessomes apmesenta-
ram urn cummiculo adequado
as fonçOes clue devemäo de-
sompenham no Conselho Es-
tadual da Educacäo e mospon-
doram satisfatomiarnonte a
todas as questoes pmopostas
pelos deputados. 0 presiden-

cimentos, mas tambern Para a
formaçao de atitudes, onentan-
do os j vens Para urna partici-
paçao conscionte na vida social.
Requerimento - Foi aprovo -
do pela Cornissao o requonl-
tionto do deputado Paulo Piau
(PFL), solicitando quo seja en-
caminhado oficio ao secmetá-
i'io de Estado do Fducaçao,
pedindo quo seja estudada a
possihilidade do scm olterada
a mesoluçao SEE 1.4, 99 -
qtie dispOe sobme o procosso
do escolha, pelas comunida-
dos oscolaros, dos servidomes
clue temão seus nomos sugent-
dos 00 go\ emnador do Estado
Para semom nomeados Para o
cargo do dimotor e pama somern
designados Para a tunçao do
vice-diretor do oscolas ostadu-

to da Cornissao, doputa(10
Emmano Batista (P5DB), Ia-
montou a ausCncia do profos-
soma Magda Mama Assis,
justificada pom motivos do
saddo, 0 esclamecou quo no\ a
mounliao dovema son marcada
opomtunamento, pamcl a an-
guiçito da pmofossora.

Na avaliaçao dos pmofos-
sores, urn dos gmandos dosa-
fios dos escolas do ensino
fundamental de Minas Ge-
rais sema o do iahilizam a mu-
dança do modelo pedagogi-
co que ja \ ciii sondo adota-
do pom algurnas escolas, trios
coni mesultados ainda insufi-
cientes. Esse modelo, quo
suhstitui a omgant7acao em
serie das escolas pot urn
novo fomniato, haseado em
ciclos, promove mudanças
significati\'as, valomizando
mais 0 processo do aprendi-
zodo e respeitando as carac-
teristicas individuais das cri-

F'ro j eto que cbrigo hosteomento do
Bondeiro Noc,onol nos es-dos 0 co

deputodo Agostinho Silveiro FL

ais de i'vlinas Gerais — do forma
a permitir a reconduçoo dos
atuats ocupantes dos cargos.

de Educação

anças. Diforento do oscola
organizada em serie, que ton-
do a valoriLar mals a a aba-
ção ea seleçOo, num ambiente
conipetitivo 0 e".cludente 0
novo modelo tern sofnido, no
entonto, resistCnctas itinto aos
pmopnios professores e faniuli-
ames dos alunos.

Acesso de setores discriminados a universidades

Educacöo, Cultura,
Ciência e Tecnologia

(continuacão)

Presencas

Participaram do
reunião os
deputados Paulo
Piau (PFL),
presidente do
Comissão;
AntOnio Curios
Andrada (PSDB,
vice- presidente;
Dalmo Ribeiro
Silva {PPB} e
Miguel Martini
IPSBI.

ComissOo Especial

t,lor°e MOcker

I
I

Deputodos Eduordo Brondcio (FL Ermono Bot,sto PSDB e Dine
Pinheiro FL) no orgLicoo pub! co de ontem
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Eficácia do novo modelo Regularizar os cursos do Cole"gio
Ope, do é tarefa demorada Defesa do

Consumidor
Comissão Especial
(conhinuacão)

iI
P ofessora Diva Cia a

Sorrnerfj

Marce!o Metzker

Pro fessoro Irene do Mob
Pin heiro

fiA

1< 

Prof essOt Gilson Scares

A protessora Diva Chaves
Sarmento, quando questiona-
da pelos deputados sobre a
eficincia do novo modelo,
esclareceu que rio tern d!u!vi
das quanto aos resultados
pOSitivos que ele possihilita,
mas que, de fato, as escolas
ainda estao se adaptando a
CSSa mudanca, que e tamhérn
una rnudança de cu I tura
Nossas legislacOes sempre

privilegiararn 0 exa me. 0 alu-
no estudava para passar na
prova. Aora, estarnos preo-
cupados corn ci aquisico do
conheciiiiento, corn o proces-

Necessidade
-\ professorci Irene de

Melo Pinheiro, depois de fci-
zer urna breve a presentacao
da Fundacão Helena Anti-
poff, onde tmahalh,i, fcilou so-
bre a iniportancia de os no-
vos cursos de Iorrncicão supe-
rior de professores do ensi-
no fundamental e rnédio es-
tireni atentos para essas mu-
dançcis. Eta defendeu Line €
preciso quebrar ci resisténcia
dos professores em relciçao a
esse novo modelo pedag6gi-
co a partir dci sala de aula.
Irene Pinheiro, tarnheni res-
pondendo ci questionamento
dos d eputados, propos urna
reva lorizcicão do ensino

0 professor Gilson Soares
tcimhCni fez urna civauiacão do
ensino em Minas Gerais e
identificou alguns dos seus
principais prohiernas, corno o
dci falta de integracão entre
as escolas superiores coni as
unidcides do ensino funda-
mental e rnCdio. "Uma das
rnissäes das escolas Superio-
res deverici ser a de refletir
sohre 0 processo de ensino no
sen Estado" — defendeu dc.

so de aprendizado, mas, pam
isso, a escola precisa adotar
unia avaliacàoperrnanentedo
aluno e do trahalho. Precisa
fazer urn acornpanhaniento
niuito proximo de cada alu-
no e muitas escolas ncio estao
preparadas para isso e, a s
vezes, nern niesmo o profes-
SO! " — afirrnou.

Ela ressaltou, ainda, que
os criticos desse novo mode-
lo pedagOgico tendern ci tra-
duzi-lo de forma incidequa-
dci, Coflio sendo urn modelo
de pronioca o a utoniaticci ou
de ausência de civciuicico. \lcis

profissionaIizcinte, que pemdeLi
Cntcise nas i.itirnas niudcincas
dci )Ol1tiCci ed uccicional do
Pcifs. "Um sisternci educcicioncil
Lin e nao cihomdci ci prãtica esti
fcitalrnente condenado cio fra-
ccisso' - disse cia.

0 professor An t6ni o
Vcilcidão Cardoso, cipesar de
concordar corn ci importan-
cia do erisino tecnico, chci mon
citençao pama as transfomrnci-
cues por que o mundo vem
17ci55ciiidO, fomtalecendo a so-
ciedcide do conhecirnento e
exigndio dos alunos muito
Iiicil5 do que urnci fomnicicão
tecnica. "0 eflsi no tecnoiogico,
demand,ido pom essa nova so-

Gilson Soares amgunientou
Line Minas so conseguirã cii-
cançar urn sistema educacio-
nal organizado quando pen-
sam o sei.i sisterna conio uni
todo, do ensino hãsico aL) so-
perio1 e não corno Segmen-
tos estanques.

Dura nte ci ci rgu ica 0, 05
pro fessores fa Iciram ainda so-
hre: as formas de financia-
fliento do setom educacional; o
ensino dci ciCncia e tecnologia;

esse entendirnento e equi\ o-
ccido e reflete apenas a me-
sisttncia de alguns setore
dci educaçño a essa rnudcin-
cci. Segundo Diva Sarmento,
as escolas que optaram pom
esse novo rnodelo precisarn
fazer avaliaçOes permanen-
tes. 0 grande impasse c'ue
esscis escolas estao aindci ten-
tando superar é sohre o que
fazer depois da avahaçao;
Como pod em ga ma nti r ci os
cilunos corn desempenho
ma is lento oportunidades
pcimci que des continuern o sen
ciprendizado e não caiarn na
ci mmci dii ha dci repetencici.

OHM t

'a/adaa Cardoso

ciedcide, e mciis Sofisticad) e
so se reauizci no terceimo grail"

disse dc.

0 ensino superior; meserva de
vcigcis, pom flieio de cotas, para
niinomicis, entme outmos ternas.

Parficiparam da reuniOo
os depulados Ermano
Batista (PSDB), Eduardo
Brandão [PL), Paulo Piau
(PFL) e Dinis Pinheiro (PL)

Aindci vii demorar ci so-
lucão para os problemas \
vidos pelos cilunos do Cole-
gio Opcão, no Norte Lie Nh-
nas, que continuam ameaçci-
dos de não receher o Certifi-
cado de Conclusão de Curso.
Dos 345 alunos c.as turmas
descentraliZadas de Magist-
rio de São Francisco e
Indaiahirci, apenas 51 estão
corn a documentaçcio regulci-
rizada e todos tni deficit Lie
carga horcirici. Fciltci de corn-
provante de estcigio e de his-
torico escolar; d isciplincis pre-
vistas em curriculo e n,io mi-
nistradas; professores scm
autorizaçio pci ra leciona r; e
funcioncimento das turmcis
descentralizcidcis tcirnhem scm
autorizaçcio SciO cipenas cii-
guns problemas relcitcidos,
ontem, em reuni,io dci Cornis-
são de Defesci do Consurni-
dor dci Assenihli,i de Minas.
Reuniào — A deputada Nicirici
Jose Haueisen (PT), que pre-
side ci Coniissão, disse que 0
Legislativo ',cil ciconi1.icinhar
os desdobramentos do caso.
A expectativa C de que ci

mama de Ensino NiCdio do
Conseiho E5tcidUcil de Educa-
çao (CEE) retina-se agora em
julho, parci deliberar sobme
quais Os procedinientos a se-
rem adotados pela Secretcimici
de Estado dci Educação
(SEE). 0 processo relativo ao
CoiCgio Opcao, que teve a
tramitaçao iniciada em 1999,
retorn()1J ao Conseiho em maio
deste ano. Isso pomque a SEE
COflstatou diversos prohiemcis
durante o trahalho de vaiidci-
çao do curso de McigistCrio em
São Francisco e Indciiahira. Em
junho de 2001, o CEE tinha
delegado a Secretciria a tarefci
de valjdar os ato5 escolames do
COlCgio nas tumnias descentra -
lizadas daquelas cidades.

Audiência — Os problenias
dos estudantes de São Fran-
Cisco foram discutidos em an-
diencici naquele niunicipio,
em junho, solicitadci pelci de-
putcida Maria Jose Hciueisen
(PT). 0 encontro teve a par-
ticipacao Lie diversos alunos
que fomcini ciprovados em yes-
tihulames on concursos e es-
tao prejudiccidos pois não
tCni diploma. Ontemn, os Lie-
putcidos dci Coniissão de Dc-

Colegio
resolver

A pmesidente dci Man-
tened ira do Colegio Opcao,
Maria dci Conceiccio Mendon
ca e Silva, comprometeu-se a
toniar todas as proviLlencicis
P ara solucionci r os pmohlemcis.
"0 qile niais quero C que ne-
nhuiii aluno seja pmejudicci-
do", enfcitizou, cicmescentando
Line coniplernentama Li cargci
horarici e huscarci toda a do-
cunientaçcio necessária dos
alunos. Segundo eta, a situa-
cão serã regularizada scm
Onus para os estudantes. A
diretora se disse "surpresa"
coni as infomnicicOes mepassa-
das pelci Secretarici de Esta-
do dci Educacão (SEE), du-
rante ci reunião desta qucim-
ta-feira dci Coniissão de Dc-
fesa do Consumidor. Res-
pondcndL a indagacão dci de-
putada Maria lose' Haueisen
(PT), disse acreditam que
tudo estava sob controle na
escolci de São Francisco.

Maria dci Conceicão Men-
donca e Silva Liuei xou -se tam-
hem dci fcilta de orientação
dumante as inspecOes reciuiza-
das no colCgio, hem como dci
falta de informacOes sohre 0
que fazer pama regularizar as
atividades. A superintenden-
te de Organizacão Educacio-
nal dci SEE, Maria Aparecida

fesa do Consuniidor ouvirani
a pmesidente da Niantene-
dora do ColCgio Opcao de
Montes Clcimos, Maria dci
Conceição MendLinca e Silva;
e duas representantes da Se-
cretaria de Estcido dci Edu-
cacao (SEE): a supeminten-
dente de Orgcinizacão Edu-
cacional, Maria Aparecidci
Camvcilhais de Oliveira, e a
diretora de Nomnicis PedagO-
gicas, Vera Riheimo.

Mario do Coiicecóo Metidonço e
Silva, presideiile cia Moiitenedoro do

Colegio OpcSo

Carvalhais de Oliveira, disse
que ci equipe dci Secretciria
estã ci Liisposicao do colegio
parci prestar todos Os escla-
mcci Yientos. "Para avanccir-
nios e ten tdiTiios encontrar unici
solucao, C necessamio 0 apoio dci
escola, ja que grande pcirte dos
problernas detectados serão en-
carninhcidos pa ra serem mesolvi-
dos pelo Opcao", comple-
nientou. A escola sera informa-
dci das providCncias que precisci
tomcii; assirn que a Secretcimici
ohtiver respostci do Conseiho
Estaducil de Educacão (CEE)
sohre os procedimentos a se-
rem ohedecidos.

de quebrar resist e"'
Marcelo Metzker

Falta de integraçao entre escolas

promete
pendências

Marceo i•,ie:zaar
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Histórico dos problemas do colegio
Marcelo Merzker	 Marcelo Metzker

Comissa- o vai analisar veto ao
destombamento de cachoeira Comissão Especial

de Veto\ diretora de \orrnas Pc-
dagoiiccs da Secretaria, Vera
Ribeiro, e a superintendentc
de Organizaço Educacioim
\hiria Aparecida Carva1hai'-
ti/cram urn historico dos pro-
blernas do Colegio Opçao, in-
torn-ian dO Corn 0 tram i too o
processo relati\ o ,io Colegio,
tanto na SEE 1uanto no Con-
seiho. Maria Aparecida
Carvaihais esclareceu que a
Resoiuçco "' 00" 'S", do CEE,
determi na que a descen-
traliLaçao de turnas depen-
de da a u torizaça o do Con -
seiho. (a a diretora do Co-
lerio C)pcao Maria da Con-
ceico \lendonca e Silva,
enfatizou que houve erros,
Sim, mas iiiio por mci fe. Eta
ta mbern fez urn h ist6rico Wi
implantaçáo do curso em
Francisco, p01 mew de par-

. 5 	 ,.r.c	 '--'ri.;•.

4

A
Vera R:tc' rj, :'' t	 j- N

Pedogogicos do Secret aria de
Educcicoo

curia corn a Prefeitura, e
en ta tizon o traha I ho desem -
penhado pelt) colegio.

C) deputado Doutor Vii iv
(PNIDB) ressaltou, na reu-
tfl'iO, a urgencia de se supe-
rarem as Cl ificuldades, a tim
de c(1.ie os alunot- flci(. ) coilti-

Mario Aporecci' Cc, r,hci
superiiifeodente de Orgoiiizocôo

Educocioiro/ do Secretaoo de Educo,.o

nuem prej ud ica dos. C) depu-
taCo Jose Braga I r\IDB
tambini demonstrou sod
perple\idade corn a situaçio.
Etc cohrou a fiscal i/acdo de
aasos conio () do colio pela
Secreta na e pelo Con'el ho
Fstiid oat de Ed ucaço.

.-\ Comisso Especial cnia-
da Para analisar o veto parci-
al a Proposiçao de Lei 15.200
elegeu, onteiTi, os deputados
(orge Eduardo Ce Oliveira

\1D13) e Dilzon \lelo (PUB),
respectivameute, para presi-
dente a' vice. Para relator do
veto foi designado o deputado
luii Fernando Eania (PPB). .\
Proposicao de Lei I .200 cnia 0
Sistema Estadual de Certi-
ficaco Ce Qualidade AnThien-
tal parc-i Bens e Produtos Indus-
trialiiados e Agnicolas (ex-PI
921 200t), do deputado Eduan-
do Hermeto - PEI ).

0 antigo C)'',  etado pelt)
go\ a'rnad on, teve, segundo
etc, sua redaçao ,ilterada poi'
un-ia emenda pa rla mentar in-
cluindo clnisnila qua' re 0d C

Lei I '.I7(1, Ce 1 ,0 Ca' no ernhno

de 1999. Es-a lei Cealara d dcN

choeira do Tombo da Furnaca
patnimonio paisagisticoe torts-
tico do Estado e cnia a Area de
Proteçio Ambiental Ca Cacho-
eina Co Tonibo Ca Funaca.

\a mensagem, Itarnar
Franco jUStIfICOU 0 veto afir-
mando aloe a re ogaçao Ca
Lei 13.370 99 n,io merece san
acoll'iida. "A lei nio justifica o
cancelamento pUro e simples
Ca legislaco qua' te\ e em
Li preserva n a' conser\ an Os

ecossistenias nibeininhos, cla n-
do cumpnirna'nto dO Cisposto
no antigt) 211 Ca L onstituiçao
Co E5tiC i ' atisa'.

o e ' citoi do va' se ,a	 coo 'ci

Lao Fernando Faria PPB

Defesa do
Consumidor
)continuacão)

• 3-1ttLJ

Participaram do
reunião a deputada
Maria José
Haueisen (PT),
presidente do
Comissão; e os
depufados José
Braga (PMDB( e
Doutor Viana
(PMDB).

I i:cMhI

Compareceram a reunião os deputados Jorge Eduardo de
Oliveira (PMDB), Di)zon Me)o )PTh) e Luiz Fernando Faria (PPB(.

Comissão Especial Parecer opina pela rnanutenção de
de Veto	 veto a Proposiçao de Lei 15.157

Proj eto que reduz ICMS sobre aços e 
Politico Agropecuária

e Agroindustria)

ferros tern parecer favorável

A Comisso Especial cons-
tituida para ,inalisar 0 veto
pa rd a I a Proposi ç 0 Cie  [ci
I S. I F7 opinou, ontem, pela
manutençao do veto. C) pare-
cer do relator, deputado Ge-
raldo Rezende (PNIDB), con-
corda corn os niotivos do go-
vernador e alegi que a
ri plenentaçao da regra con-
tida no artigo vetado pode
traier transtornos para a ad-
ministraçao ptiblica, pois abre
a possibitidade de os credo-
res entrareni corn pedidos de
ordens judiciiis de sequestro
do dinheiro destinado i qui-
taçao dos dehitos.

A Proposicio de Lei
1 7;.] E7, fruto de projeto do
deputado Gil Pereira (PPB),
dispOe sobre a negociação de
creditos e irnóveis da extinta
Minascaixa e sobre OS bens

ad qu i rid Os pelo Esta Cl o no
processo de a lienaçao dar,
acoes dos bancos Credireal e
Bemge. 0 objetivo e aumen-
tar ti percentual dos descon
tos ofereci Cl os a Cl e ed ores Ci
Fstado, pana III oti\ a-Io
quitar seus debitos.

C) governador etou o a ati-
o 4, da proposicdo, o qual do-

toriza (-is de\ edores de enpres
timos a compensar dividas poi
rueto de precatorios de SL I,!

 antecipando a data
Ce quitaçao desses titulos a'
transferindo a obrigaçao de
resgata-los pana a administra-
ç'io estadual. Segundo a justifi-
cativa do governadoi; este pro-
cedirnento se contrapoe ao an-
tigo 100 da Constituiço Fede-
ral, que condiciona o pagamen-
to de precatorios a ordern cr0-
nol6gica de sua apresentacao.

I	 ,?D II
Geraiao Rezende PMDB

Acatado pela Corniss
Especial, o veto agora segue
para votaço no Plenario. Para
derruhar o veto do governa-
don, sao necessarios 39 votos
contranios a sua rnanutenç'io.

()5 setones inC ustnia is a'
comerciais aloe operant, em
Minas Gerais, aofl-i pnodutos
de aços e fernos nio pIanos e
() setor a-Ic artefatos de cirnen-
to poderao, en-i breve, sen
heneficiados corn a neduçao
de 18", para 12" do ICMS in-
cidente sobre essas opera-
çiles. A dirninuicio da canga
tnihutania esta prevista no
Projcto de Lei (P[) 1.974
2002, de autonia a'lt) governa-
don, que esta sendo analisa-
Co na Assernhleia. .\ Cornis-
SilO de Politica .-\gropecucinia
e Agroind ustnia I aprovou,
Ontern, em V turno, parecer
ta\'ora-el ao projeto, que sera
ainda analisado i-ia Comisso
de Fiscalizaçio Financeira e
Orçamentaria antes de sen
Votado pelo Plcnario, em I"
turno A matenia é de
tran-iiaç	 en-i dois turnos.

0 pareca'n, de a utonia Co
Cepaitado JOao Batista Ca' Oh-
veira (PDT), foi aprovado na
forma do substituti\ o n I
que faz algurnas alteraç0es no
texto enviado pelo E\ecuti\ o
i Assemhleia. 0 projeto on-
gina I p revi ta mbern a redo-
cao do 1CNIS incidente sobna'
prod utos resu I tantes ala in-
C ustria I iiaçi o do a lgod a o.
i-i-ias esse ponto ja esta send(
tratado pelt) PL 18/99, Co
Ceputado Paulo Piau (PEI
tambem en-i trarnitaç1o. Dai
a supresso no suhstituti o,
a'IO artigo 1'' do projeto ori-
ginal, que Cispe sobre a re-
Cucäo tnibutania nas opera-
çöes corn algodao.

0 substitutivo n' 1 tarn-
bern inclui alguns produtos
de açO destinados a constru-
cao civil nat) convencional
entre Os que serao heneficia-

dos corn a na'C nicao do IC \1S.
Diligência — 0 panecer sobre
o P1. 1 2002, Co Clepu-
taCo Marco Regis (Pt.), nao
foi apneaiado ponque 0
relator, C cpu tad o Ioao ha -
I ista Cl a' 01 i veira (PDT),
a p resen too nequ en i i en to
solicitanCo mats infonma-
cjes sobre a matenia 00i
con\ entiCo em Ciligncia).

PresençaS

Participaram do
reunião Os
deputados João
Batista de Oliveira
(PDT), presidente do
Comissão; Jorge
Eduardo de Oliveira
(PMDB), Paulo Piau
)PFL) e Márcio
Cunha (PMDB).

risencos
Compareceram a
reunião Os

deputados Bené
Guedes (PDT),
que a presidlu;
Gera)do Rezende
(PMDB), relator; e
Dalmo Ribeiro
Silva (PPB).
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Fiscalizacao
Financeira e
Orcamentária e
membros dos
comissöes
permanenles

Projeto da LDO está pronto para Divulgaqao de direito a passe fivre
ser votado pelo Plenário 	 recebe parecer favorável Fiscalizacão

Financeira e
Orçamenfãria

Deo too	 SB}
president	 o Con i :s sao de

Fiscahzacao Fioonceio e
Orcornento in

(I) Projoto do Lei (FL)
1176/2002, das diretrizes or-
carnentârias (LDO) para 2003,
osti rii pauta do votaçOes do
Fleniirio da -\ssornhlOia
Legislativa de Minas de hojo.
A Cornissio do Fiscalizaco
Financeira e Orcarnent,ria
aprovou onteni o parecer para
turno unico sobro 0 projeto.
Ao todo, torarn apresentad as
123 ernondas, sendo quo a
Corniss)o acatou 33.

A receita total do Estado
para o pro\irno ano 0 de R5
19,13 hilhOos, a rocoita cor-
rento 0 de R I,-, 	 07 hilbOos
o a receita do capital, R IS 3,15
hilh0es, do acordo corn o
Anexo de Metas Fiscais do
projeto. Entre as principais
dospesas, estao o pagarnen-
to do possoa 1, u ni mon tan te
estimado orn RS ,75 hilhOos;
investirnontos, corn RS 1,88
hi1h)o; gastos corn pagamon-
to do dfvidas, RS 1,67 hilh)o;
o resorva do contin0ncia, da
ordorn do R 185 milhOes. A
projoçao para 20030 do 3,17,
do inflac)o e de crescirnento
da ordorn do 4'' no Produto
Intorno Bruto (PIB).

N)o ha previsio para con-
cess)o do reajustos salariais
para Os sorvidores ou Para
qualquer aurnonto na despo-
sa corn pessoal. 0 artigo 13
da LDO determina quo as
despesas correntes o do capi-
tal do Executivo, Legislativo
Tudiciario, MinistOrio POblico
o Tribunal de Contas terao
como hrnito 0 montanto fixa-
do na lei orçarnentaria de
2002. 0 parigrafo unico ox-
clui dossa lirnitaçäo, por on-
tro lado, "as despesas decor-
rentes do eventuais reajus-
tos conced idlos ou a conce-
der aos servidores ptihli-
cos e da irnplantaço dos
pianos de carreira e do
reestruturaçao organica,

median to a u torizac 0 le-
(islativa, e asdotaçOos
destinadas ao pagamento do
precatorios." A ernonda n' 7,

Cinco emondas foram
aprosontadas na rouniao do
ontern da Corniss,o, todas
corn par000r pola aprovacao.
Duas, do doputado Holy
Ta rquinio (PbDB), roferom-so

area da sa0de. Urna prion7a
a conclusao do obras jJ em
andarnonto o a outra trata da
capacitacao dos recursos hu-
manos para todos os niveis do
onsino na area da saOdo. 0
doputado Edson Rozonde
(PT) aprosontou outras trOs:
urna, junto corn it deputado
Ad ci mo Ca rnoi ro Loo (PT),
provO dotaçao do 50'' dos
rocu rsos do Eu ii do d a In f n-
cia o AdoloscOncia (FIA) para
os fundos municipais; outra
dostina rocursos pa ra a im-
plantac)o do consolhos tuto-
laros nos termos do Progra-
ma Apoio das AçOos em Do-
fosa o Garantia dos Direitos
da Crianca o do .-\doloscon-
te; o a terceira prevO dotaçao
de \orhas para o piano do
carrei ra pa ra serv id ores p0 -
hlicos municipais o vorbas
para irnplantaçOo. no Estado,
do contrais do rogulacOo mO-
dica, quo sao unidados para
onde as cidades pequenas
podern onviar seus pacientes.

Quatro omendas quo an-
teriorniente recehorarn pare-
cor pela rejeiçOo foram acata-
das polo prosidonte, doputa-
do Mauro Lobo (PSB). A de
n' 24, do doputado Rogerio
Correia (PT), quo prose ro-

Pre -se ncas

do doputado Paulo Piau
(FF1.), inclui os ompregados
pOblicos da adniinistraço
direta e indirota.

cursos pam a irnplantacOo dos
pIanos do carreira dos funci-
onarios publicos estaduais; a
do n' 61, do doputado MOrcio
kangussu (PP), quo sugere
rocursos para irnplantaçOo 0

manutonçao do cursos supo-
noros da Lniniontes nos va-
les do Joq u i ti ii hon Ii a o
\lucuri; e as do n's 6 o 13, do
deputado Paulo Piau (PFL). A
pomona sugoro quo as em-
prosas estatais dependentos
nan podorao progra ma r des-
posas de invostinionto corn
rocursos proprios quando o
sou custoio for de rosponsa-
hilidado integral do Tosouro
Estadual A outra propOe a
adoçao do uma polihca pro-
pria do alocaçOo do rocursos
a sororn dostinados a projo-
tos e programas espocificos
para a cornunidado negra.

C) doputado Mauro Lobo
a lortou , no on tan to, pa ra 0
tato do a arrocadaçOo do Im-
posto sohre CirculaçOo do
Mercadorias o Servicos
(ICMS) ter crescido 0,3" nos
prinieiros cinco moses do ann,
0 que por isso 0 preciso quo
05 doputa dos tonha rn em
monto a possihilidado do as
diretrizes orçarnentarias pro-
vistas pela LDO nOo sorern
cumpridas, dado o grau do
dificuldade financeira vivida
por Minas Gerais. Corno so-
lucOo para esse prohierna, ole
defendeu uma reforrna ostru-
tural do Estado.

.-\ ConiissOo do Fiscaliza-
caO Financeira e Orcarnen-
tdria tevo urna pauta exton-
sa, corn \'arios paroceres do
prOjetO5 quaso todos trami-
tando Ofli 1'' turno, e\cotO 05

do doaçOo o urn retirado da
pauta na rouniiio do oritoin.
o Projeto do Lei (FL) 2.030/
2002, do dopu tado Cabo
Morals (PL), rocoheu pa re-
cer do 1' turno pela apro a-
cOo na forma do substitutivo
n' 1, aprosentado pela Co-
rnissao do ConstituiçOo o
lustica. C) projoto quo so ro-
fore 0 concoss0o - Lei
10.419/1991 - do passe Ii-
vre aos doficientes fisicos,
mentais o visuais e tamheni
as possoas corn mais do 63
anos no transporto coloti o
interestadual, provista pela
prove quo as concossionari-
as do transporto intermu-
nicipal terOo quo afixar car-
tazes, nos pontos do venda
do passagons, informando
sobre a lei.
Móveis - ,\ CornissOo tarn-
bOni opinou, oni parocor do
1" turno, pela aprovacOo
do PL 2.104/2002, do an-
toria do deputado AntO-
nio Carlos Andrada
(PSDB), quo institui urn
j.olo do dosenvolv irnento
do setor da indOstria 0 dO-
rnOrcjo do rnoveis. Con-
forme a ornonda n ' 1,
a presentada poia Cornis-
sOo de Turismo, Industria
0 CornOrcio, 0 pOlo envol-

os iii unidIpios do
Uh, Guidovai, Guiri-
cerna, Pirai.iha, Rio Porn-
ha, Rodeiro, SOo Geraldo,
Tocantins, ChO, Visconde
de Rio Branco, Astolfo
Dutra, Guarani, SiiverOnia,
Senador Firrnino, Mercés,

Dores do Turvo, Divin0ia e
Tabuleiro, sendo L-ba o mu-
niciplo sedo do pOlo. Outra
ornenda, quo receheu o n 21

apresentada pela Corniss2io
de i-iscalizaçao Financeira
o OrçamonLiria, acrescen-
ta ao artigo 10 0 parigrafo
unico corn a seguinte roda-
cao: "Os inconti\os a quo se
refere o artigo 3 sero con-
cedidos do forma gradati-
\ a, ohser ada a disponibi-
lidado orçamontaria.

Proj etos
Dois projetos quo tratam

do lmposto sobro Proprioda-
do do \'eiculos Autoniotores
(IPVA), alterando dispositi-
vos da Lei 12.733, do 30/1-',/
97, foram apreciados pela
CornissOo. C) PL 2.124/2002,
do doputado Alvaro AntOnio
(PSB), rocohe1.i parocor do 1"
turno pola aprovacOo na for-
ma do substitutivo n" 1. C)
projoto oxclui Os VOid1.ilOS 11.11-

portados nacionalizados da
aplicacao da base do cOlculo
imposta aos \'oiculos impor-
tados. JO o PL 2.127/2002, do
deputado Aloncar da Silvoira
(PDT), (11.0 tarnb0m traniita
em 1" tu mo o perni ito o redo-
lhirnento do IPV-\ do veiculo
do tra nsporto coloti vo u rha -

C) Projoto do Lei 1 .214 /
2000, do governador do Es-
tado, recoheu parecor pela
apro\acao na forma do
substitutivo n' 1 da Cornis-
sao do Meio Ambiento 0 corn
a ernonda n' 7, ficando pro-
judicadas as ernendas do n"
I a 6. Este projoto dispOe so-
hre o acesso a recursos go-
neticos nativos e seu pro-

I
tdoic,	 -

2 fl 0 2002

no em ate 12 parcelas mon-
sais, tove son parecer pola re-
jeiçOo aprovado.
Projetos esportivos - C) FL
2.0)3 2002, do doputado JoOo
l.oite (P513), quo prove a con-
cossOo do incontivos fiscais a
projetos esporti\os no Estado,
tovo pa rocor pola a provaqao
corn a omenda n" I. Essa omon-
da, visando adoquar 0 projoto
Os normas do financas puhlicas
introdu7idas pela Lei Comple-
montar n' 101, do 2000, (icon
corn a seguinto rodaqOo: "Art.
1" - Fica o Podor Exocu ti\'o
autorizado a conceder incont:-
vo fiscal a contribuinto quo
apoiar financoiramonto prole-
to esportivo, nos torrnos dosta
Ioi o do sou reiulamonto.

dutos derivados, e sobro a
proteçao an conhociniento
tradicional associado a cbs
em Nlinas Gerais. A emenda
n' 7 estahebeco o prazo do
150 dias apOs a promulgacOo
di lei para envio 0 Assern-
bleia do projoto do lei quo
dna 0 Fundo Estadual da Di-
versidade BiolOgica, para
depOsito dos rocursos ao 1FF.

Deputados apresentarn cinco
novas ernendas

Participaram da reunião Os deputados Mauro Lobo IPSBI, Holy TarqUlnio
)PSDB), Marcia Kangussu (PPS), Edson Rezende (PT), Cristiano Canèdo
IPTB), Gil Pereira (PPB), Paulo Piau )PFL) e Rogéria Correia (PT).

tratarn do IPVA

Recursos genéticos nativos
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Outros projetos analisados Projeto causa polêmica no Plen ário
Fiscalizaçao
Financeira e
Orcamentá na
(continuacoo)

Aiflda fla reUflido de ontern
da Cornissáo de Fiscalizaçao
Financeira e Orçarnentária, tra-
tando das cornunidades dos
quilombos, o PL 1.637/2001,
do deputado Adeimo Carnei-
ro Leào (PT), teve parecer pela
ziprovacao corn as ernendas n's
1 a 3 da Cornissio de Consti-
tuiçao e Justiça e coni a ernen-
da n' 4 da Cornissio de Edu-
cacao e Cultura A proposiçao
estahelece 0 prograrna de res-
gate historico e \ alorizaçao
das cornunidades rernanes-
centes de qui lombos no E-
tado - Projeto Qui lombos.

Os Pro j etos de Lei seguin-
tes, todos corn pareceres
aprova dos, tratam d e doacao
de imO\ eis a entidades e or
gaos pihlicos: 199/99; 1.910/
2001; 1644 2002 e 10092002.
,\penas o PL 2.119/ 2 00 2 , em

0 Projeto de Lei (PL) 7)18 /

99, do deputado Paulo Piau
(PFL), foi aprovado em 2 tur-
no, na form a do \ enci do em
I" turno, corn rejeicdo da
ernenda n"1. A votaçao ocor-
reu na reuniao de Plena rio de
(intern a tarde. 0 projeto al-
tern a Lei 6.763, de 26 12 7,

Foram aprovados quzitro
pareceres de redaçio final. 0
PL 1.009/2000, do deputado
Paulo Piau (PFL), cria 0 progra-
ma de arrnazenageni em nIvel
de propriedade rural ou de for-
ma cornunitária. 0 PL 1.639/
2001 do deputado Bilac Pinto
(PFL) altera a redacao do pam-
grafo unico do artigo 1" e do
artigo 2" da Lei 11.747, de 1995,
que autoriza o Executivo a doar
irn()\ el ao MunicIpio de Cláudio.

Frimisa - A incorporaçao da
Frirnisa (Frigorificos de Mi-
nas Gerais) pela CDI-MG
(Cornpanhia de Distritos In-
dustriais) é terna do PL
1.762/2001, de autoria do
go\ ernador do Estado. 0
projeto receheu parecer fa-
oravel e teve a ernenda ii

1, da Coniisso de Consti-
tuiçao e Justiça, reeitada.
Ha permitia a doaçio de
irnovel a Santa Luzia, nio
atendendo ao artigo 17 da Lei
Federal 8.666, de 21/6/93, e
ao artigo 16 da Lei Estad ua 1
*444, de 2 11 87, que tra-

1 turno, foi convertido em di-
ligéncia por deteriniiiacao do
presidente da Coniiss)o.
Retirados da paula - Os proje-
tos ahaixo foram retirados da
pauta por determinacao do pre-
sidente da Corn issio, deputa-

autorizando o Poder Execu-
ti o a reduzir Para ate 12' a
carga trihutaria nas opera-
cOes corn energia elétrica des-
tinadas a atividades de irri-
gacao desenvolvidas por pro-
d u tores ru ra is.

0 projeto trarnitou em re-
cime de u rgéncia e sera envi-

Dois projetos di governa-
dor Itaniar Franco tanihéni to-
ram aprovados em redacáo fi-
nal. 0 PL 1.938/2002 autoriza 0
Poder Executivo a doar ao
Nlunicipio de Säo Gonçalo do
Sapucai imóvei para construC)o
de quadra pohiesportiva. 0 PL
1.972/2002, pot sua vez, auto-
riza a doaçi'io de irnOvei ao Mu-
nicIpio de Uherlândia Para
construcao do Centro de Saü-
de do Distrito de Tapuirania.

ta das licitaces e contratos
da adrninistraçio publica.
Aléni disso, no foram un-
tados ao processo Os docu-
mentos que atestam a pro-
priedade do irnovel, seus Ii-
mites, sua area  a avaliaco,
que deve ser pre via.

Foi tarnhern apro ado o
parecer de 1 turno sobre o
PL 2.089/2002, do deputado
Miguel Martini (P813), que
torna obrigatoria a adoçao
de medidas de seguranca
contra o turto e a troca de
recéni-nascidos em niaterni-
dades no Estado.

do Mauro L oho (PSB), por nao
cumprirem pressupostos regi-
mentais: 518/99, 1.543/22001,
1.623/2001, 1.988/22 002). Ta (is
PLs 1.608/2001 e 2.049/200-1 ti-
verarn pedidos de prazo regi-
mental solicitados pelo relator.

ado, agora, para a sancio do
governador. A enienda re-
jeitada foi apresentada peLi
Coniisso de Fiscali,aco
Financeira e Orcanientaria
e propunha altera r a form a
do trata rnento trihuta rio
dado pelo Estado is mar-
cas de cerveja.

Requerimento - Os deputados
ta rnbern aprova ra ni req ueri-
niento do deputado lose
Henrique (PNIDB) sohcitando
que o PL 1.886/2001 seja inciuf-
do nii ordeni do dia pam set
apreciado em 1" turno. 0 pro-
jeto, de autoria dos deputados
Adelmo Carneiro Leo (PT) e
Maria José Haueisen (PT), inst
titui o Programa Estadual de
Apoio Financeiro a Escola Fa-
milia Agricola de Minas Gerais.

(i)s servidores do institu-
to Mineiro de Agropecu/ina
(I\A) ocupararn, durante
toda a tarde, as galerias e
ante-sala do PIen/ìrio pari
acompanhar a discusso
em 2 turno do Projeto de
Lei 2.179/2002) , do deputa-
do Da I mo Rihei ro Silva
(PPB). 0 projeto trata do
piano de cargos, carreira
vencinientos dos funcioni -
rios do Institiato.

0 projcto esta\ a ni or-
dern do dia e, conforme re-
querimen to do d cpu tad o
Sivio Souza Cruz (PMDB),
passou para o prirneiro iu-
gar das discussOes, junto
corn o PL 1.7 74 2001, de
autoria do rnesmo deputa-
do. Antes das discussOes e
votdçOes pre\istas, a reu-
niao foi suspensa pot quase
duas horas para que (is de-
putados da base goernista
pudesseni negociar corn Os

representantes dos Ser\ido-
res do IMA. Dc acordo corn
o lider do go\ erno na Casa,
deputado Antonio Andrade
(PMDB), o recelo era de que
a apro\açao do projeto em
2 turno sofresse urna Açio
Direta de inconstitucio-
nalidade pot parte da Pro-
curadoria do Estado.

Retoinada a reunCio, Os

depu tados fizerarn diversos
pronunciainentos sobre o
assunto. "Aprovar esse pro-
jeto neste moniento é urn ris-
CO, pois seria desconhecer
tanto a Lei de Responsahiii-
dade Fiscal Eleitoral quanto
a Lei Eieitoral", avahou o 11-
der do governo, consideran-
do, no iiitimo caso, o prazo
que a Comisso de Red aço
Final necessitaria para con-
ciuir a ani1ise do projeto.
Para dc, urna soluçio seria
adiar a votacao do projeto

para 0 ano que \ em, como
garantia para \ otacao.

"A produço em Mina,,
passou pot urna grande trans-
fonnaçiio nos riltinios anos,
devido ao conipronietiniento
dos funcionarios do I\I\ em
todas as regiOes do Estado. .\
a rrecadciçao que en tra aqui

,\indci 11,1 Reuniao Ordina-
na - que toi estendida ate a
2() horas -, nao houve quoruni
Para anahise do Projeto de Lei
P1 1.774/2001, do depLitado

S i.i Souza Cruz (PNIDB), que
trata da carreira na area de ci-
éncia e tecnohogia. 0 projeto
estrutura os quad ros especia is
de pessoal da administraçclo
publica estadual autanquica e
fundacional das instituicOes do
setor. Usarani a palavra os de-
putados Savio Soi7a Cruz,
Nlauro [oho (PSB), Dahnio Ri-
I.iejrti Silva (PPB). Joio Leite
(PSB), Edson Re7ende (PT),
Marco Regis (P1 .). Paulo Piau
(PFL) e Miguel Martini (P513).
ApOs trés charnadas pam re-
coniposictiO do quorum, foi en-
cerrada a reunLio, tendo em
vista a inesistencia de nuniero
suticiente de deputados em PIe-
1icitO - 21 parlamentares.

C) deputado Dalmo Ribei-
ro Silva (PPB), iiutor do P1.

passa peIa credihilidade des-
ses profissionais , defendeu o
deputcido lodo Batista de Oh-

eira (PDT). Durante seu pro-
nunciamento no Plenario, dc

propos ao Go\ erno a votaçdo
soniente do piano de carrei-
ra, para ndO prejudicar o an-
darnento do projeto.

2.179 2002, que d ispi)e sohre o
pIano de cargos, carreiras e \ en-
ciniento dos ser'idores do ins-
tituto Nlineiro de ,\gropecuania
(I\1.-\), defendeu o projeto na
ReunLio ()rd ininia. Ele infor-
mou que receheu urn telefone-
ma do Pahicio da Liberdade e
que huscaria unia saida pam o
impasse corn o goveniador e 0
hider do Governo, deputado
AntOnio Andrade (PMDB). 0
deputado Sa\ io Souza Cruz
(PNIDB) defendeu, por sua
vez, unia solucdo Para as car-
reiras dos ser\ idores da ciOn-
cia e tecnologia e do IMA. Ta o
deputado Mauro Lobo (P813)
rca firrnou () apoio ao projetos,
e o deputado Joo Leite (P813)
enfatizou que o Parlaniento
näo pode ahrir niao de sua au-
tonornia. (.) deputado Paulo
Piau (PFL), ao final da reunio,
fez urn apelo a Mesa pam co-
locar os projetos na pauta das
reuniOes desta quinta-feira.

Presenças

Compareceram a
reunião os
deputados Mauro
Lobo (PSB), que a
presidlu; Dilzon
Melo (PTB); Luiz
Fernando Faria
(PPB) e Rémolo
Aloise (PFL).

Projetos de doaqa- o de imóveis

Plenário aprova redução de
ICMS para produtores rurais

Redaçao final de quatro projetos

PLs não foram votados



Evento"
deve reui

Ampli ar

hr 26 A

o poder de legislar"
semb1éias

Reuniäo Ordinária (14 horas) e Reunião Extraor-
dinãrjci (20 horas)
PL 2.176/2002

Do governodor do Estodo, que dispôe sobre as diretri
zes para eloboracdo do Lei Orçomentdrio pora a exer-
cicio de 2003. Djscussão em turno unico

Reuniao Ext raorcljnárja (9 horas)
PL 1.764/2002

Do crovernador do Estodo, que fixa o efetivo do Policia
Mihtor do Estado de Minos Gerais e do outros provi.
ddncios. Votocdo em 1 turno

PL 1.939/2002
Do governodor do Estodo, que dispoe sabre o
efetivaçao do desniembromento patrimonial do
Corpo do Bombeiros Militor e do Polício Militor do
Estodo do Minas Gerais, de quo troto o art. 101 do
Ato dos Disposicbes Constitucionais Tronsitorios do
Consdtuiçoo do Estodo, e do outras providdncios
Votoçöo em 10 turno

P11.621/2001
Do deputodo Adelmo Corneiro Lebo, que dispOe so

bre o direito 0 informoçao, estabeleddo nas Constitui-
coos Federal e Esfoduol, modifico a Decreto n 0 4.11 C"

de 6. 7 c2000, e goronte a ocesso via internet, a infor
mocOes pOblicos

PL 1.886/2001
Dos deputodos Adelmo Corneiro Lebo e Mario Jose
Houeisen, quo institui o Progromo Estoduol deApoio
Finonceiro 0 Escolo Familia Agricola do Estodo do
Minas Gerais

P12.169/2002
Do governador do Estodo, quo autorizo a Poder Exe
cutivo a reverter a Mario do Carmo do Albuquerque
Soares e outros o imOvel quo especifico

PL 2.170/2002
Do govorn000r do Estado, que outorizo a Fader Exe-
cutivo a door a Mario Helena Pinto do Silva e outros a
imovel que especifico

P1 1.623/2001
Do deputado Durvol Angelo quo autorizo a Fader
Executivo a door co Municipio be Buena Brandao o
Hovel que especifica

ComissOes estão no Internet

fN
A composicão dos Corn issOes Permanenfes e Ternporárias do Assembléia,

as pautas e os resultados dos reuniOes estão no página do Assernbléia no

Internet Consulte em At/v/dade Parlamentar/com/ssoes, em

www.olmg.gov.br
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Ciclo de Debates

Como anipliar 0 poder de
legislarern das Assernhléias ?
Essa é a pergunta clue mo-
tiva ciclo de debates a ser
prornovido arnanh pelo
Legislativo mineiro e
pela Uniáo Nacional dos
Legislativos Esta du a is
(Unale). 'O que ternos
h()je e Uflici concentraça 0
exacerhada de poderes na
Uniä o e no Congresso TNa-
cional, o clue, de certa for-
ma, quebra o pacto fede-
rativo", afirma 0 deputa-
do 1ircio Cunha (PMDB),
coordenador do evento.
Hoje, legislar sobre ciguas
e energia, processo civil e
penal sao atrihuiçOes da
Uniio. Se os Estados quise-
reni aprovar projetos sobre
sa6de, educaçio e rneio am-
hiente, podern faz'-lo, mas
soireni a influ'ncia das nor-
nias lederais, clue sio hem de-
taihadas. "Prensadas" entre as
Cinaras de Vereadores e o
Legisiativo federal, as Assern-
hkias huscarn corno salda am-
pliar suas atrihuiçOes.
Representaçäo das 26 As-
senibléias - A expectativa e
de clue a Assernhléia de Mi-
nas receha presidentes ou re-
presentantes das 26 Assern-
hiéias do Pals. Esses presi-
dentes deveräo ser agracia-
dos, tarnhérn amanhä, corn a
Medaiha do Merito Le-
gislativo. 0 debate em Minas
é 0 prirneiro de urna série de
eventos a serern realizados
para iniciar urn movirnento
nacional pela ampliacao do
poder de legisiar dos Esta-
dos, fortalecendo os Legis-
lativos estaduais e as institui-
çOes dernocriticas. A propos-
ta é do presidente da Alemg,
deputado AntOnio Julio
(PMDB), aprovada no VI
Congresso da Uniáo Nacio-
na I dos Legisla tivos Estadu-

ais (Unaie), realizado em
abril, em Manaus (AM). An-
tonio Julio defende major

Nos perlodos que se segul-
ram a primeira Constituicäo
Federal, de 1891, o poder dos
Legislativos d irninuiu pouco
a pouco ate perderern quase
toda cornpetencia de legisiar.
Na conferncia da Unale, em
Nlanaus, o deputado Marcio
Cunha fez urna anâlise corn-
paratrva das ConstituicOes
Federal e Estadual, desde
1891, dernonstrando que a
Assernhl0ia de Minas perdeu
sucessrvarnente, nas mudan-
ças de legrslaçio, suas prer-
rogativas, principalniente
atravOs das ConstituiçOes
Federal, em 1988, e Estadu-
al, em 1989. "N,io 0 mais to-
lerivel aceitar essa situaço,
qUe nos deixa de m,ios ata-
das perante os desafios cada
vez niais localizados, conio as
questoes da seguranca e -,au-
de prihlicas on relativas ao
transito, para citarmos seg-
mentos niais em evidOncia

0 gerente-geral de
Consultoria Teni1tica da
Alemg, Sahino lose Fortes
Fleury, enfatiza niue 0 preciso

Programaç ão

acio por pa rte dos deputa-
dos estaduais do Pals para
a iterar 0 9u0d ro a tua I.

au men tar a cornpet0ncia
legislativa das Assernhi0ias,
iniciand 0 lint niovimento po-
litico que acahara por fortale-
cer o Legislativo e a dernocra-
cia. Sahino sera expositor no
evento. As relacOes entre
Legislatrvo e Executivo tam-
hem sio apontadas pelo con-
sultor como urn fator de res-
triçao. Isso porque 0 Executi-
vo tern conipetencia pri\ativa
pa ra a presenta r projetos sobre
temas importantes. "Os Esta-
dos tem clue tomar consciOn-
cia de clue 0 Poder Legislativo
estadual precisa mudar", diz.

0 Ciclo de Debates e rca-
lizado corn a Unaic. Fundada
em 1996, cia 0 uma organiza-
cab que visa con-re-ar depu-
tados estaduals e Assemble i-
as Legislativas, pa ra promo-
ver seu fortalecimento e re-
presentacao . \tuainiente, a
entidade reOne 21 Casas e
776 filiados dos 1.0 5 9 depu-
tados estaduais brasiciros.
Apenas trOs Assemhi0ias
ainda nao assina ram conve-
nio coin a Unale

seguranca Püblica
F urn desLalabro 0 resgate de

' rc'.0'. em Venda No\ a e
nConta"em

iiotiniado nesta
cualta-teira
r'la midia
o orita." Foi
,s5ifli clue 0

dep . Ic 'ai ..,en to Rodrigues
(PDT) iiiiciOu 5€IU discurso
sobre a seguianca priblica
Rodrigues reteria-se ao
episodio (10'. (loiS detento'. da
Penitencial ia Jose Niaria
.AIkniin, ciii Rihen o dac,
Neves, Adelson LourenLo
Pereira e Dione Ferpetuo
soare', re'gatados oritem,
quase sifiTultaficafiiefltc, en)
a reas difei erites da Grande BH
Os presos tiver am autor iza0o
da direçao do piesidio para
ausentai ciii, rnas foram
aLonipanhado-, poi nima
escolta desai mada, 9UC acahou
'.endo rendida e os prc'-o'
lihertado' Sat gento Rodrigues
denurrciou o que chamou de
ornissao do Gover no Federal
durante rn or to a nibs do
mandato de Fernando
Henric1 nre (cii do'o, acniscirido ii
presidente de ter descuidado

das froriteiras. Segundo o
deputado, aperias 6 mil
a gentes federa is guardam
essas areas, 0 clue possihilitou
o avanco do trdfico de drogas
no Pals. Na conclusao de seu
discurso, Rodrigues fez urn
apelo a secretdria da Justica do
Estado, Angela Face, para que
se apure corn rigor as fugas de
Riheir3o das Neves, ea CPI do
Sistenia Prisional, exigindo
c]ue as autoridades
rcsponsaveis pelas fugas sejam
ou\idas e cobradas.

A)ianças eleitorais
\lais urna vez as alianLas
dci tora is foram tema Lie

discussao no
Plcnaiio do
Asseinhlcia
O)riteni, 0

N deputado
Amikai

\lartins (P5DB) propos, em seu
discurso, uma reficxOo sohre o
tema, pcirtiiido do pressuposto
quc toda alianca 0 feita corn
parceiros quc iiao séo do
rnesnio portido mas (be,
seni.iiido dc, deveriam
a con tn'cer dcii tro d e "ccitos

linrites". C) deputado detendcu
clue esse Iimite deveria ser a
Otica e ficlO 0 oportunismo. No
decorrer de sua fala, Arnilcar
charriou a ateric,0io para a
disputa eleitoral em Minas,
defendendo que o PT, que
seropre Ievantou a handeira da
horiradez edo comprornrsso
corn a causa pOhlrca, diante da
real possihilidade de chegar ao
poder aharidonou tan,
principios. 0 deputado referia-
se a possivel alianca corn
Orestes QuOrcia e, ciii piano
estadua I, do aproxiniacao corn
0 Ccilid idato do P\IDB ao
(.ioverno nlc Minas, Newton
Cardoso. Em aparte, o
deputado Adelmo Carneiro
l.eao (PT) disse que cahe a
cada partido dar testeniuniio
de suas aliancar, respeitando a
alianca corn o po\o. "P()S'.o
dizer que dos trés partidos que
(i isp mibi liza ra ni candida tos
ao Go\erno de Nlinas, 0 cuc e
portador de rnaior honra c 0

PT 0 Partido dos
Traha ihad ores otereccu a
\linas Gerais o que tern de
melbor para a constiucao de
nirir tempo novo tiara o
Estado", concluiu

Legislativos estaduais
perderam competências

9 horas - ahertura pelo presidente da AssernhiOia
Legislativa de Minas Gerais (Alemg), deputado Antonio
JiIho (PMDB), e pelo presrdente da Uni10 Nacional dos
Legisiativos Estaduais (Una le), deputad o Maurlcio Picarelli
9h30 - o terna "A Constituicdo de 1988 e a competOncia
Iegislatrva do Estado membro" sera ahordado pelos se-
guintes expositores: gerente-geral de Consuitoria
Temdtica da Alerng, Sabino José Fortes Fleurv; e servi-
dor Patrus Ananias, membro do Conseiho PedagOgico
da Escola do Legislativo da Alemg. 0 coordenador dos
debates sera o deputado Mdrcio Cunha (PMDB).



Anci.	 do Rurolm/.ncis, c te,'icie pcoposta
no p/en an a fina l do sern in ado

Os depciiodos Sccigento Roddgues (PDT e Ivo Jose PT,, entregaran poco

a/soya a iornenagern a Antonio Damasio Scares
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Aprovaçao das propostas encerra
Semindrio "Aguas de Minas II"

Assemble"ia presta homenagem
ao Corpo de Bombeiros Militar

Asr \.'.eicci

PLENARIO

ReuniOo Especial

Reprise na TV
Assemb Iéia
Na ediçoo do dia 3 de
ogosfo de 2002 do
Diário do Legislotivo,
sera publicoda a oto
final do Seminário
"Aguas de Minos II".
Na TV Assembléia, as
reprises do primeiro
dia, parfes do monhâ
e do torde, estão
progromados pora as
dios 10/7, as 9 hot-as
e as 14 horas,
respectivomente. No
dio 11/7, as 14
hares, hoverd reprise
do reunião do
segundo dio, porte do
monhã; e no dio 12/
7, as 14 hares,
reopresentoçao do
plenário final.

.-\ reestruturaçao e descen-
tralizaco dos 6rg3os encclrre-
gados da politica das aguas e
gerencia mento dos recursos
hidricos e a reguiarnentaçao.
em 60 dias, do Fundo de Re-
cuperaçao de Bacias Hidro-
grii ficas (Fhidro), säo algurnas
das principais propostas apro-
vadas no Sernind rio Legisla tivo
"Aguas de Minas IT". A plena-
na final aconteceu na rnanh/
de ontern, no Plenario da As-
sembibia, e se estendeu atb àc

141130. C) motivo do atraso no
terrnino dos trabalhos foi o
elevado nurnero de pedidos
de destaques (69) na votaçäo
das 167 propostas apresen ta-
das pelos grupos de trahaiho.

Antes de iniciar a discus-
s3o, o deputado Ivo lose (PT),
coordenador-gera 1 do Sen i-
nanio, suspendeu a reuni3o
por 30 rninutos para que os
participantes pudessem len o
docurnento final contendo as
167 propostas e tns rnoçoes.
No retorno dos traha Ihos, 0
deputado pediu que os des-
taques fossern feitos em fun-
c3o de questOes relevantes,
para ajudar no andamento
dos trahaihos. Mesmo corn
esse apelo, 69 propostas to-
ram ohjeto de destaque, cuja
votacao foi feita após a apro-
vaçao dos itens sern altera-
çöes. A rnaioria dos pedidos
de destaques foram aprova-
dos corn pequenas alteracOes.
Entre as 14 propostas apre-
sentadas no final da plendria
para inclusao no docurnento,
apenas urna foi rejeitada.
Tambdm foi aprovada a co-
rnisso de representacao clue
ma acompanhar a execuçao
das propostas apresentadas.

No encerrarnento da pIe-
niria, o presidente da Assern-
hibia, deputado AntOnio Jr'i-
ho (PMDB), agradeceu a par-

ticipaçao de todos no Sen]i-
nanio, em especial dos depu-
tados Ivo lose e Wanderlev
.Avila. Segundo dc, 0 conteb-

L ma das propostas do do-
curnento final d a reestru-
turaçao dos orgaos encarrega -
dos pela politica das aguas par,]
o rnelhor geren-cia mento dos
recursos hid ri cos, 116111  d a
descentrahizacio para fortale-
cer esses orgaos. AlOrn dlsso,
o documento pede a regula-
rnentaçao, em 60 dias, do Fun-
do de Recuperaç5o de Bacias
1-lidrograticas (Fhidro), para
i ue o Poder Executivo passe a
contar corn urn fundo real, corn
dinheiro em caixa.

Outras propostas apre-
sentadas sáo: ohnigar o Es-
tado a nao so arrecadar re-
c u rsos p rOpri os dos ni os de
dominio estadual, mas
tarnhbrn reverter esse di-
nhei no pa ra p01 itica a rn -
hiental; irnplantar Os corni-
ts de hacia c1ue esto fal-
tando; reexarninar a atual
divisio do Estado em ha-
cias hidrogrdficas propos-
tas pelo governo. 0 docu-
mento pede, ainda, a cria-
çao de mais agências de
hacia e a irnplernentacio do

do do docurnento final será
prioridade nos traba Ihos da
Mesa da Assemhlbia no se-
gundo semestre.

sisterna de cohranca pelo
uso d a a gua e o incrernento
da educaçao arnbiental volta-
da para Os recursos hid ricos.

Alem dessas propostas,
destaque tarnhern para a mo-
çao de apoio a pneservacao da
Cachoeira do Tonho da Fuma-
ça, localizada no Municipio
de Salto da Divisa, no Vale
do Jequitinhonha. A mocao
apoia a Lei 13.370/99 e a rna-
nutençao do Veto 'i Proposi-
cao de Lei 15.200, em tna-
mitaçao na Assernhldia, para
que a cachoeira cont nue a ser
protegida pon lei come
patrirnonio paisagistico e to-
nistico do Estado.
Composicao — Participanani
da mesa da plenania final Os

coordenadones dos grupos
de trahalho 1, II e III, Mauro
Costa Val, Vdlter Vilela Cu-
nha e Marco AntOnio Fer-
nandez, respectivarnente
albm do consulton juridico na
area de necursos hidnicos,
Cid Tornanik Pornpeu. A de-
putada Maria Jose Haueisen
(PT) tarnhbm compOs a Mesa.

o Corpo de Bombeiros
\hilitar do Estado de Minas
Gerais foi homenageado pela
Assemhléia Legislativa, na
Oltima terça-feira (2/7), em
ReuniáO Especial nealizada a
requerimento do deputado
Sargeflto Rodrigues (PDT).
De acordo corn o deputado,
a hornenagern foi solicitada
em funçao do desempenho
efetivo dos hornheinos desde
a criaçaO da instituiçao, em 31
de agosto de 1911. Segundo
a Constituicäo, 0 Corpo de
Bombeiros tern a funçOo de
coordenar e executar as açOes
de defesa civil, protecäo e
socorrimento pdblicos, pre-
venção e combate a incêndio
e estabelecimento de normas
rehativas a seguranca dos ci-
dadãos e de seus bens contra
incênc..io ou quahquen tipo de
catOstnofe.

No seu discurso, Sargen-
to Rodrigues falou da bravu-
ra e da dedicaçäo dos profis-
sionais do Corpo de Bombei-
ros no atentado terrorista ao
World Trade Center, que
aconteceu no dia 11 de setem-
bro dc 2001, nos Estados Uni-
dos. 0 deputado ainda 1cm-
hrou da desvinculacao do
Corpo de Bombeiros da Poli-
cia Militan de Minas Gerais,
ocorrida ha trés anos a partir
da apnovaçäo da Ernenda
Constitucional n" 39.

Dunante a sohenidade, o
chefe do Estado Maior do
Corpo de Bombeiros Militar
do Estado de Minas Gerais,
AntOnio Damasio Soares, re-
presentando o cornandante-
geral do Corpo de Bombeiros,
Coronel BM Osmar Duarte
Marceljno, recebeu uma phaca
alusiva a hornenagern, em
honra ao serviço prestado pe-
los bombeiros em defesa da
Seguranca da sociedade.

Mesa da reunião
Compuseram a mesa da

reunião os deputados Sar-
gento Rodrigues (PDT), autor
do requerimento que deu on-
gem a hornena gem, e Ivo Jose
(PT); alérn do capitâo e repre-
sentante do Cornandante da
-L' Divisão de Exéncito, AntO-
nio Claudio de Souza Leite;
do juiz presidente do Tribu-
nal de Justiça Mihitar, Dércio
Carvaiho Mitre; do secretário
de Estado da Habitação e
Desenvolvimento Urhano,
Paulo de Melo Franco; do co-
mandante-geral da PolIcia
Militan de Minas Gerais e re-

o consul do Argentina
poro Minos Gerais, Emilio

Neffa, foi recebido no
monhO de ontem no

gabinete do presidente do
Assembléio Legislotiva,
deputodo AntOnio Jblio
(PMDB), paro trator do

reolizaçöo de uma
conferéricia internacional
sobre o Mercosul. Além

do presidente,
recepclonarafll 0 cOnsul

as deputados Hely
TarqOInio (PSDB), ioão

Paulo (PL) e Irani
Barbosa (PSD).

Reestruturaçäo de orgaos e
regularnentaçiio do Fhidro

presentante do governad on
do Estado, cononel PM James
Ferreira Santos; do chefe do
Estado Major do Corpo de
Bombeiros Militar e repre-
sentante do comandante-geral
do Corpo de Bombeiros Mili-
tar, AntOnio Darnasio Snares;
do diretor do Instituto de
Criminohogia e representante
do secnetdrio de Estado da Se-
gurança Püblica, Simão Lopes;
do comandante do Centro de
Instruçáo e Adaptacão da Ac-
rondutica, Mdrcio João Sanetti;
edo presidente da Cohah/MG,
lose Maria Gomes.

L
Consul da Argentina visita Alemg
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8h30
• Visita de olunos do Escola Estadual Pro-

fessor Hilton Rocha
9 horas
• Reunião Extroordinéria (Plenärio)
9h30
• ComissOo de Direitos Humonos (Audi-

törio) - debater as probiemas que irn-
pedem a obtençao do licenciamento
ambiental necessário a construçao do
Usino Hidrelétrica Murto. Convidados:
Celso Costilho de Souza, secretário de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvi-
menlo Sustentável e presidente do
Copom; Djalmo Bostos de Marais, pre-
sidente do Cemig; Rubens Coelho de
Mello, presidente do Coposo; Wilier
Hudson Pós, presidente do Feom; José
Luciano Pereira, diretor-geral do IEF; e
Antonio Limo Bondeiro, presidente do
Emoter. Discutir e votor porecer de 2°
turno sabre o PL 1.844/2001, do de-
putodo Mario José Haueisen, que
acrescento paragrofos 00 artigo 3° do
Lei 13.188/99, que dispoe sabre a pro-

teçoo, o ouxilio e a assisténcio as vitimos de
violéncio no Estodo

10 horas
• ComissOo de Trabaiho, Previdéncia e Acao

Social (Plenarinho I) - discutir e valor proposi-
çOes que dispensom opreciaçOo do Plendrio

10h15
• ComissOo de Redaçao (Plenarinho I)
14 horas
• ReuniOo OrdinOria (Plenario)
14h30

ComissOo de Fiscolizaçao Finonceira e Orço-
mentOria (Plenarinho IV) - discutir e valor pa-
recer de 2° turno sabre a PL 1.886/2001, dos
deputados Adelmo Carneiro Ledo e Mono José
Houeisen, que institui a Progromo Estoduol de
Apoio Finonceiro a Escola Fomilio Agricola; e
porecer de 1° turno sabre o PL 1.974/2002,
do governodor, que oltera a Lei 6.763/75, que
consolida a Legisloçao TributOrio do Estodo

15 horas
• ComissOo de Redoçao (Plenorinho I)
20 horas
• Reunião Exlroordinário (PlenOrio)

7h30 - Reporter Assembléia (reprise)
8h - HorOrio reservado a Camaro
Municipal de Bela Horizonte
9h10 - Plenário (ao vivo) - Reuniao
Extraordinária
12h - Sala de Imprensa (reprise) -
Jornalistas conversam corn a delegado
do Delegacia Especializoda em ProteçOo
oas Idosos, Sueli PoixOo
13h - Eleiçoes 2002 (reprise)
13h30 - Reporter Assembléia (reprise)
14h15 - Plenário (ao vivo) - Reuniao
OrdinOria
18h30 - HorOria reservado 0 Camaro
Municipal de Belo Horizonte
19h30 - RepOrter Assembléia (ao vivo)
- 0 que acantece no Assembléio e

repercussaa dos principais fobs politicos no
Estodo
20h15 - Plenário (ao vivo) - Reunião Extraor-
dinOrio
22h - RepOrter Assembléia (reprise)
22h30 - Eleiçôes 2002 (inédito) - Entrevistas,
comentOrios e notas sabre a mavimentoçOo
politico no pois
23h - Midia e Poder (inédito) - Porticipoçao
do dromofurgo e diretor teotrol, iota Dongelo
23h30 - Comissão Especial (reprise) -
Anoliso proposto de unificoçOo do coordeno-
cOo de segurança publico
1h20 - RepOrter Assembléia (reprise)
2h - Encerramento
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