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Secretário vem hoje à Alemg
falar sobre teto salarial

Secretaria da
Saúde
A Comissão de
Saúde, em reunião
também às 9h30, no
Plenarinho II, vai
ouvir o secretário
Marcus Pestana
sobre seu plano de
trabalho.

Os secretários de Estado
de Planejamento e Gestão,
Antônio Augusto Junho
Anastasia, e da Saúde, Mar-
cus Pestana, participam de
reuniões de comissões da
Alemg na manhã de hoje. A
CCJ se reune às 9h30, no
Plenarinho IV, para discu-
tir o Projeto de Lei (PL)
19/2003, do governador,
que estabelece teto remune-
ratório para servidores do
Executivo, com a presença de
Anastasia. O requerimento
da visita foi do deputado

Ermano Batista (PSDB),
relator do projeto.

Além de Anastasia, que
confirmou presença, foram
convidados o procurador-ge-
ral do Estado, José Bonifácio
Borges de Andrada; a pro-
curadora do Estado e profes-
sora da PUC e da UFMG
Carmem Lúcia Antunes Ro-
cha; o professor da UFMG
José Rubens Costa; e o procu-
rador da Alemg e professor da
PUC Júlio Esteves dos Santos.

O PL 19/2003 estabelece
a limitação da remuneração

mensal total - incluindo to-
das as vantagens pessoais -
do servidor ativo e inativo
do Executivo ao valor da
remuneração do governa-
dor, até que seja fixado teto
salarial previsto na Consti-
tuição Federal. Esse teto
depende da edição de lei
de iniciativa conjunta dos
presidentes da República,
do Senado, da Câmara dos
Deputados e do Supremo
Tribunal Federal.
Confira a agenda da Assem-
bléia na página 12

Redução de vôos
para Uberlândia
A Comissão de
Turismo discutiu,
ontem, os impactos
da redução da oferta
de vôos na linha Belo
Horizonte-
Uberlândia. O
presidente da
Associação Comercial
e Industrial de
Uberlândia, Luiz
Alexandre Garcia,
disse que o preço da
milha voada de São
Paulo para
Uberlândia chega a
ser quatro vezes
maior que o de São
Paulo para Manaus.
O motivo, segundo
ele, é a falta de
competição entre as
e mpresas aéreas.
Página 6

Taxistas protestam contra concessão
de novas placas em Belo Horizonte

Ricardo Barbosa
Integrantes de cinco

cooperativas de táxi de Belo
Horizonte protestaram, na
manhã de ontem, contra a

decisão da 5 Vara da Fazenda
Pública da Capital, que	 e'
determinou a BHTrans a

licitação de 5,8 mil placas de
taxi. Durante a manifestação,

no Hall das Bandeiras, os
taxistas pediram apoio a

Frente Parlamentar de
Cooperativas (Frencoop),

integrada por 30 deputados.
Os manifestantes também

protestaram contra a

	

classificação de "especiais"
	Metropolitana. Eles entregaram um abaixo-assinado aos

	

concedido a 87 taxis de Lagoa
	deputados. Na foto, os deputados Leonardo Quintão (PFL), Gil

Santa, o que lhes permite
	Pereira (PPB), Sidinho do Ferrotaco (PL) e Dalmo Ribeiro Silva

realizar corridas na Região
	 (PPB) acompanham a leitura das reivindicações.

Indicação de titulares de órgãos públicos será analisada por comissões - Página 5
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Deputados António Julio e Vanesso Lucas o assessor do Centro oe Poh fica
Tributaria da SEF Jefferson Neres, e os deputados Luc o Pocifi

Maria Tereza Lara e Cimos Fobiono

Estado não sabe o que
precisa ser regulamentado
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Deputado critica método de fiscalização
Defesa do
Consumidor e do
Contribuinte
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A Comissão de Defesa do
Consumidor e do Contribu-
inte vai agendar audiência
com o governador Aécio
Neves para pedir a regula-
mentação do Código de De-
fesa do Contribuinte. Além
disso, vai solicitar ao presi-
dente da Alemg, Mauri Tor-
res (PSDB) a realização de
um grande debate público
sobre o tema e sugerir a cri-
ação do Serviço de Proteção
dos Direitos do Contribuin-
te nos moldes do Procon. Os
requerimentos foram apro-
vados ontem pela comissão,
durante audiência pública
originada de requerimento
do deputado António Júlio
(PMDB). Foi dele a autoria
dos dois primeiros requeri-
mentos e, da presidente da
comissão, deputada Lúcia Pa-
cífico (PTB), a do terceiro.

O Código do Contribu-
inte está contido na Lei
13.515/2000, promulgada
pela Assembléia após veto
do então governador Itamar
Franco. Originária de proje-
to de lei do deputado Sebas-
tião Navarro Vieira (PFL), a
lei sofreu uma Ação Direta
de Inconstitucionalidade
(Adin), julgada improceden-
te pelo Tribunal de Justiça,
em agosto do ano passado.
O códi go contem as normas
sobre a relação entre con-
tribuinte e fisco estadual.
São 41 artigos, que abor-
dam, entre outros aspectos,
direitos, proteção, informa-
ção e orientação do contri-
buinte e praticas considera-
das abusivas. A lei prevê
ainda prevenção e reparação
de danos patrimoniais e mo-
rais decorrentes do abuso
de poder da fiscalização, no
lançamento e na cobrança de
tributos estaduais.

O assessor do Centro de
Política Tributaria da Secre-
taria de Estado da Fazenda,
Jefferson Neres Chaves,
representandando o secretá-
rio Fuad Noman, informou
que ainda não ha um levan-
tamento do que precisa ser
regulamenta nd o no código.
Ele justificou o atraso afir-
mando que a equipe está
apenas há três meses no go-
verno, além de a Adin ter
sido julgada improcedente
já no segundo semestre de
2002. Mas destacou que o
Estado tem todo o interes-
se em acatar as sugestões da
Alemg e do empresiriado:
"Ocódigo representa um
avanço nas relações entre o
fisco e o contribuinte".

O diretor da Associação
Comercial de Minas Gerais,
Frederico Carlos da Mata
Bastos, criticou a falta de co-

nheci mento do representan-
te da Secretaria da Fazenda
e disse que a reunião ficou
prejudicada pelo fato de o
Estado ainda não ter um le-
antarnento dos itens a se-

rem regulamentados. O re-
presentante da Federação
das Industrias do Estado de
Minas Gerais (Fiem,-,), Pedro
P,iri,zi, disse que o mais im
portante é regulamentar a
Câmara de Defesa do Con-
tribuinte (Cadecon) e o Sis-
tema Estadual de Defesa do
Contribuinte (Sisdecon),
"pois são eles que irão efeti-
var as ações previstas no có-
digo". Já o vice-presidente
da Câmara de Dirigentes
Lojistas (CDL), Marcelo Sou-
za e Silva, recomendou que
o governo "compre cl idéia"
da regulamentação, "princi-
palmente com a participação
do empresariado".

O deputado António tu-
lio criticou a "cultura' de tri-
butação do fisco mineiro,
"semelhante à da época da
Inconfidência". Ele disse que
a Lei 13.515 é 80°c auto-apli-
cável, faltando regulamenta-
ção de apenas 20° dos itens.
E lembrou que o código ser-
viu de modelo para vários
estados e também para um
projeto que tramita no Con-
gresso, apresentado pelo se-
nador catarinense Jorge
Bornhausen (PFL). O depu-
tado destacou, ainda, que ha
anos "trava uma luta" com a
Secretaria da Fazenda con-
tra a postura de cllgiiils fis-
cais que usam critérios pes-

Na primeira parte d,i reu-
nião, dois projetos de lei (FL)
receberam pareceres de 1
turno favoráveis à aprovação:
o 71/2003 e o 64/2003. O PL.
71/200', da deputada Maria
José Haueisen (P1), teve o
parecer pela aprovação na
forma do substitutivo 11" 1, da
Comissão de Constituição e
Justiça. O projeto proíbe a ins-
crição do nome dos devedo-
res de tarifas públicas nos ca-
dastros de consumidores
inadinlplentes. De acordo a
deputada, é preciso evitar
constrangimentos para consu-
midores que se tornam deve-
dores de tarifas públicas por
receberem salários em atraso,
quando tais contas têm venci-
mentos no início do mês.

No parecer, o relator An-
tônio Júlio (PMDB) lembrou
que a inclusão do nome do
consumidor nos cadastros de
inad implentes representa du-
pla penalidade, já que, além
de suspender o fornecimen-
to do serviço (água ou luz),
ainda sujeita o consumidor s
restrições de crédito. 0

soais em suas ações. Mas
garantiu que, além de criti-
car, tombem apresenta solu-
ções "simples e práticas".

António Júlio ressaltou
que o Código do Contribu-
inte vai estabelecer os crité-
rios dessa convivência entre
fiscalização e empresariado,
principalmente o pequeno
empresário, "mostrando que
a classe produtora é honesta
e séria, e não sonegadora,
como a fiscalização estadual
gosta de apresentar". Segun-
do ele, o Estado é bom para
multar e fiscalizar, "mas é
péssimo para receber tribu-
tos". FOra comprovar seu pen-
samento, lembrou que Minas

Gerais tem RS 1 bilhões de
créditos na divida ativa, que
o próprio fisco reconheceu
que não consegue receber.
Divergências - A deputada
Maria Tereza 1 ara (PT) lem-
brou que as entidades de
servidores do fisco, como o
Sindifisco, tiveram uma p0-

sição contraria à lei, duran-
te sua tramita cão na Assem-
bleia, destacando, contudo,
que "a divergência é salutar,
é democrática" e sugerindo
a ampla divulgação do códi-
go para os pequenos empre-
sários e os fiscais, para que
o ato da fiscalização não seja
influenciado por persegui-
ções políticas.

Defesa do
Consumidor e do

Contribuinte
(continuação)

Tarifa de água
Foi aprovado
requerimento da
deputado Lúcia
Pacífico, presidente do
comissõo, que
pretende obter
esclarecimentos sobre
o aumento efetuado
pela Copasa nas
tarifas de água e
esgoto. A deputada
quer saber tombem
quando ocorreu o
aumento, conforme
disposto na Resolução
o 4/2003, de
28/3/2003.

Comissão se mobiliza para implantar
Código de Defesa do Contribuinte

Helena Leão

PL proíbe cadastramento de devedor de tarifa pública
substitutivo 11 1 prevê pena- no Código de Defesa do Coo-
lidades para as concessiona- sumidor (Lei 8.078/1990). A
rias públicas que descum- relatora foi a deputada Vanessa
prirem a lei, remetendo o Lucas (PSDB).
nome dos inadimplentes para	A deputada destacou que
os cadastros. o protesto indevido de títu-
Protesto de títulos - Também lo representa grave prejuízo
recebeu parecer pela aprova- para o consumidor, já que o
cão o PI- h4/003, do deputa- seu nome passa a figurar em
do Leonardo Moreira (FL), todas as listas de devedores
que prevê mecanismos de pro- do País, obrigando muitos a
teção do consumidor, adotan- recorrem a Justiça para serem
do medidas para coibir o pro-	ressarcidos moral e financei-
testo de títulos sacados	ranlente. A relatora desta-
indevidamente pelos fornece- cou, ainda, que o projeto vai
dores. No caso de insistirem coibir a ação de comercian-
nesse procedimento, ou seja, tes com má fé, dando aos
em títulos cujos débitos já te- órgãos de defesa do consu-
nham sido pagos, o projeto re- midor instrumento legal para
mete a penalidades tipificadas	punir tais praticas.

1

Participaram da reunião as deputadas Lúcia Pacífico
(PTB), presidente, Maria Tereza Lara (PT) e Vanessa
Lucas(PSDB) e os deputados Antônio Júlio (PMDB),
Dimas Fabiano (PPB) e Sidinho do Ferrotaco (PL).
Também compareceram os convidados: Jefferson
Neres Chaves, pela Secretaria da Fazenda; Pedro
Parizzi, pela Fiemg; Marcelo Souza e Silva, pela
CDL; e Frederico Carlos da Mota Bastos, pela
Associação Comercial.



Alemg acompanhará combate à
violência nas escolas de Minas Gerais

Ricardo Barbosa

Comissão irá à Zona da Mata investigar
causas do acidente ambiental

Os deputados Dalmo Ribeiro Silva, Ana Maria,
Weliton Prado e Leonsdio Bouças
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Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia

Meio Ambiente e
Recursos Naturais

O combate à violência
nas escolas será debatido se-
manalmente pela Alemg a
partir da próxima sexta-fei-
ra (4), conforme comunicou
ontem o presidente da Co-
missão de Educação, depu-
tado Adalclever Lopes
(PMDB). A primeira reunião
será às 9 horas, no Auditó-
rio. O grupo de debate, cri-
ado em 26 de março na Se-
cretaria da Defesa Social,
será formado pelos deputa-
dos da comissão e por repre-
sentantes das secretarias de
Estado da Educação e da
Defesa Social, das Secretari-
as municipais de Direitos
Humanos e de Educação,
das promotorias especializa-
das na criança e no adoles-
cente, do Juizado de Meno-
res, do Conselho Tutelar e
de Ongs e igrejas.
Norte de Minas - Durante
a reunião, a comissão apro-

vou requerimento da depu-
tada Ana Maria (PSDB) so-
licitando realização de audi-
ência pública em Montes Cla-
ros para debater a violên-
cia nas instituições de ensi-
no do Norte de Minas e dos
Vales do Jequiti-nhonha e
do Mucuri. Segundo a de-
putada, o objetivo é discu-

tir com a comunidade me-
canismos e programas de
combate,) violência e ao uso
de drogas. "As estatísticas
são alarmantes. Na maioria
das vezes, os educadores
preferem resolver interna-
mente a registrar uma bri-
ga, por exemplo", afirmou
a deputada.

A Comissão de \leio .\rn-
hiente vai investigar as cau-
sas do vazamento de rejeitos
da Indústria Cataguazes de
Papel, no Rio Pomba, na Zona
da Mata. Para isso, será feita,
no dia 16 de abril, uma audiên-
cia pública com representantes
de entidades como JEF, Igam,
[bama, Feam, Copasa, Ernater
e Comitê para Inte-gração da
Bacia Hidrográfica do Paraíba
do Sul, além de diretores da
Indústria Cata-guazes, do

Três comissões especiais
criadas para analisar indica-
ções de titulares de órgãos
da administração pública ele-
geram ontem seus presiden-
tes e vice-presidentes. Tam-
bém foram designados os
relatores das indicações. Cabe

prefeito da cidade e do secre-
tário de Estado do Meio Am-
biente e Desenvolvimento
Sustentável, José Carlos Car-
valho. Os requerimentos fo-
ram dos deputados Maria José
Haueisen e Biel Rocha, ambos
do P1. A comissão também vi-
sitará, a requerimento do de-
putado Fábio Avelar (PTB), a
Indústria Cataguazes para ava-
liar os danos ambientais cau-
sados pelo rompimento da
barragem da empresa.

à Assembléia Legislativa
aprovar previamente, por
voto secreto, após argüição
pública, a escolha dos presi-
dentes das entidades da ad-
ministração pública indireta,
dos presidentes e dos direto-
res do sistema financeiro es-

A comissão realizara ain-
da audiéncia pública para dis-
cutira degradação ambiental
na Serra da Piedade, em
Caeté, na Região Metropoli-
tana de Belo Horizonte, a re-
querimento do deputado
Gustavo Valadares (PRTB). A
comissão aprovou, ainda, re-
querimento da deputada Ma-
ria José Haueisen, que pede
a distribuição de cartilhas so-
bre educação ambiental nas
escolas mineiras.

tadual. Isso está previsto na
alínea "d" do inciso XXIII do
artigo 62 da Constituição do
Estado. Após a análise da co-
missão especial, os nomes dos
titulares serão submetidos ao
Plenário da Assembléia.
Confira no quadro abaixo:

Eleitos presidentes e designados
relatores de comissões especiais

Presenças
Participaram da
reunião os
deputados Maria
José Haueisen (PT),
presidente; Doutor
Ronaldo (PDT), vice;
Fábio Avelar (PTB) e
José Milton (PL).

Especiais - Indicação
de titulares

Situação da Univas será tema de audiência • Indicações para Feam e 1FF
Presidente: José Mil ton (PL)
Vice-presidente: Doutor Ronaldo (PDT)
Relator: Fábio Avelar (I5TB)
Indicados: lImar Bis tos Santos (Feam ) e Humberto Candeias Cavalcanti (1FF)
• Indicações para Cetec, Utramig, Fundação Helena Antipoff,

Fundação João Pinheiro e IGA
Presidente: Ana Maria (PSDB)
Vice-presidente: Veli ton Prado (PT)
Relatores: Leonídio Bouças (PIO) - Fundação Centro Tecnológ ico do Estado de Minas Gerais

(Cetec), Fundação de Educação para o Trabalho do Estado de Minas Gerais (Utramig) e Fundação
Helena Antipoff - Sidinho do Ferrotaco (PI-) - Fundação João Pinheiro e Instituto de Geociências
Aplicadas (IGA)

Indicados: Caio Nelson Lemos de Carvalho (Cetec); major \itor Femando de Andrade (Utramig);
Irene de \lelo Pinheiro (Fundação Helena Antipoff); Amilcar \iartins (Fundação João Pinheiro);
David Márcio Santos Rodrigues (IGA)

• Indicações para Hemominas, Funed, Fhemig, Ipsemg e IPSM
Presidente: Sehastião Navarro \ ieira (PFL)
Vice-presidente: Ricardo Duarte (PT)
Relator: Fahirn Sawan (PSDB)
Indicados: Anna Bárbara de Freitas Carneiro Proietti (Heniorninas); Carlos Alberto Pereira

Gumes (Funed) Carlos Eduardo \ Tenturelli Mosconi (Fhemig); Maria Coeli Simões Pires (lpsemg);
e cel. P\j Roberto Rezende (IPSM).

A Comissão de Educação
também aprovou requeri-
mento do deputado Dalmo
Ribeiro Silva (PPB) para rea-
lização de audiência pública
em Pouso Alegre sobre a si-
tuação da Universidade do
Vale do Sapucaí (Univas). Na
última terça (1), um grupo
de estudantes e professores,
além do prefeito de Pouso
Alegre, Enéas Chia rini; e ve-
readores da cidade, entregou
à Comissão de Educação do-
cumento com denúncias de
irregularidades, como de-
missão de professores, falta
de instalações adequadas
para a realização das aulas e
fechamento do hospital re-
gional do município, além
de um abaixo-assinado com
40 mil assinaturas.

Serão convidados para a
audiência o reitor da Univas,
os diretores da Faculdade de
Ciências Médicas e de Enfer-
magem, o presidente do
Diretório Acadêmico e o re-
presentante do Conselho Es-
tadual de Educação. "A
Univas está em estágio
probatório e os alunos te-
mem que ela possa ser fecha-
da se as irregularidades não
forem sanadas. O conceito da
universidade no Provão já
caiu de B para D por falta de
instalações adequadas", expli-
cou o deputado.
Corte de recursos - Durante
a reunião, o deputado
Weliton Prado (PT) manifes-
tou sua indignação com o cor-
te de R$19 milhões para a
educação feito pelo governo

estadual. "A situação da edu-
cação em Minas é caótica e,
antes desse corte, lá viamoS
bibliotecas desativadas, aulas
no pátio e escolas sem meren-
da", afirmou.
Relatores - O deputado
Leonídio Bouças (PTB) será
o relator do Projeto de Lei
(PL) 1/2003, do deputado
Weliton Prado, que assegu-
ra a contagem, como jorna-
da de atividade em estágio,
das horas-aula ministradas em
curso pré-vestibular popular,
comunitário ou similar. O pre-
sidente da comissão, Adalcle-
ver Lopes, será o relator do PL
38/2003, do deputado Leonar-
do Moreira (PL), que assegu-
ra a professores da rede es-
tad ual ingresso gratuito para
espetáculos culturais.

Presenças
Participaram da
reunião os
deputados
Adalclever Lopes
(PMDB),
presidente;
Ana Maria (PSDB),
Dalmo Ribeiro
Silva (PPB),
Leonídio Bouças
(PTB) e Weliton
Prado tPTI.
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Turismo, Indústria e
Comércio

Redução de vôos BH—Uberlândia
o

preocupa associação comercial
Empresas aéreas serão ouvidas

Turismo, Indústria e
Comércio

(continuação)

O sub-chefe da Seção de
Aeação Civil do
Aeroporto da Pcsm pulha,
Aurélio Tomayno de
Meto; o superintendente
do tnfroero, Ricardo José
Rodrigues; e o presidente
da Associação Comercial
e Industrial de
LJberlóndici (Aciube), Luiz
Aiesondre Garcia

Uma passagem aérea de
São Paulo para Manaus, um
percurso de mais de 1,6 mi-
lhas, custa menos que uma
passagem de São Paulo para

Para o deputado João
Bittar (PFL), a redução dos
vôos é preocupante em função
dos reflexos que poderá cau-
sar na economia local, sobre-
tudo com o desaquecimento
de atividades ligadas ao turis-
mo, setor que ocupa 10,8° da
população economicamente
ativa do município. Ele lem-
brou que Uberlândia dispõe
de um dos melhores centros
de convenções do País, além
de boa infra-estrutura hotelei-
ra, com 1.947 unidades de hos-
pedagem, podendo ser consi-

ljberlândia, no Triângulo Mi-
neiro, um vôo de apenas 350
milhas. A primeira tarifa é
de R$ 349, enquanto a se-
gunda é de R$ 356, o que faz
com que o preço da milha
voada para Uberlândia seja
aproximadamente quatro
vezes maior. A denúncia é
do presidente da Associação
Comercial e Industrial de
Uberlândia, Luiz Alexandre
Garcia, que participou on-
tem de audiência pública da
Comissão de Turismo, In-
dústria e Comércio que de-
bateu os impactos da redu-
ção da oferta de vôos na li-
nha Belo Horizonte—Uber-
lândia. A reunião foi reali-
zada por iniciativa do depu-
tado João Bittar (PFL).

Segundo Luiz Alexandre

derada a porta de entrada
para todo o Triângulo Minei-
ro e para o turismo de Araxá.

De acordo com o deputa-
do, em 2003 LTberlândia está
recebendo investimentos da
ordem de R$ 47 milhões em
novas unidades de hospeda-
gem, o que permitirá ampli-
ar a oferta em 1.225 novos
leitos, e de RS 10 milhões na
melhoria das condições do
aeroporto local. "Apesar de
os empresários de Uber-
lândia serem arrojados, há
um descuido das empresas

Garcia, as tarifas elevadas são
conseqüência da falta de com-
petição entre as empresas aé-
reas. Desde setembro do ano
passado, foram cancelados
quatro vôos da TAM para
Uberlândia e outros seis da
Varig/Nordeste Linhas Aé-
reas. Atualmente, apesar de
Uberlândia ter uma popula-
ção de 600 mil habitantes e
ser o terceiro município mi-
neiro em arrecadação de im-
postos, a cidade é servida
por apenas um vôo diário da
empresa TAM para São Pau-
lo e um vôo da empresa To-
tal para Belo Horizonte. Não
há vôos comerciais regulares
nem mesmo para cidades
próximas ao Triângulo Mi-
neiro, como Goiânia e
Brasília.

aéreas com a cidade e a re-
gião", argumentou, respon-
sabilizando o preço das ta-
rifas pela diminuição do nú-
mero de passageiros.

O deputado Leonídio
Bouças (PTB), que também é
de Uberlândia, concordou que
as tarifas elevadas limitam o
uso do transporte aéreo e dis-
se que é preciso ampliara dis-
cussão sobre o problema. Ele
destacou, ainda, o potencial
do turismo no Triângulo Mi-
neiro, sobretudo na região dos
lagos formados por represas.

A Comissão de Turismo
aprovou ontem quatro reque-
rimentos O primeiro, do de-
putado João Bittar (PFL), so-
licita a realização de nova au-
diência pública para debater a
redução de vôos na linha Belo
Horizonte—Uberlâ ndia , com a
presença de representantes de
todas as empresas aéreas que
operam na região do Triângu-
lo Mineiro, O segundo, do de-
putado Paulo César (PRTB),
pede que também seja incluí-
do entre os convidados para
essa audiência alguém que
possa fornecer informações

A Comissão Especial dos
Convênios com a União vai
investigar o contrato para im-
plantação do Parque Ecoló-
gico São Mateus, despoluição
do Córrego da Avenida
Ghandi e urbanização do
Córrego Martinez, em Con-
tagem. Três requerimentos
que pedem informações so-
bre esse contrato foram apro-
vados ontem pela comissão.

Esses requerimentos so-
licitam à Prefeitura de Con-
tagem, à Caixa Econômica Fe-
deral (CEF) e à Agência Naci-
onal de Águas (ANA) infor-
mações sobre o contrato fir-
mado entre a CEF e a Prefei-
tura de Contagem para a exe-
cução dessas obras. O contra-
to foi firmado em 2002 e pre-

sobre a possibilidade de se ter
uma linha aérea ligando
Divinópolis, no Centro-Oeste
mineiro, a São Paulo.

O terceiro requerimento
aprovado, do deputado Leoní-
dio Bouças (PTB), solicita à Co-
missão de Fiscalização de Tari-
fas do DAC informações sobre
disparidades nos preços da mi-
lha voada em diferentes linhas
aéreas. O último requerimen-
to, do deputado Carlos Pimen-
ta (PDT), pede ao secretário de
Estado de Turismo que sejam
elaborados planos de desen-
volvimento do turismo susten-

vê o repasse de recursos con-
signados à ANA.

A autora dos requeri-
mentos, deputada Manha
Campos (PT), quer saber a
data em que o contrato foi
assinado, a previsão de li-
beração dos recursos e se os
procedimentos exigidos
para sua operacionalização
foram atendidos pela Pre-
feitura de Contagem. A de-
putada quer saber também
informações sobre a licita-
ção para a contratação das
obras, quais empresas fo-
ram selecionadas e qual o

tável nos caminhos turísticos do
Norte de Minas, para que os
mesmos possam ser inseridos
no programa Prodetur TI.

Presenças
Compareceram à
reunião os deputados
José Henrique (PMDB),
presidente da
comissão; Leonidio
Bouças (PTB), João
Biliar (PFL), Biel Rocha
1P11, Paulo César (PRTB)
e Carlos Pimenta (PDT).

cronograma para liberação
de recursos.

Foram aprovados ainda
outros dois requerimentos.
Um é da deputada Vanessa
Lucas (PSDB), que convida o
superintendente de negócios
da CEF, Aliator Silveira, para
prestar informações sobre to-
dos os convênios firmados en-
tre OS municípios mineiros e a
União. O outro requerimento,
do deputado Fahim Sawan
(PSDB), convida o presidente
e o vice da Associação Minei-
ra dos Municípios para discutir
a situação desses convênios.

Problema pode afetar economia da região

Controle de tarifas cabe ao DAC

Contrato para obras em Contagem
será investigado pela comissão

1	f4itJ
Participaram da reunião os deputados Vanessa Lucas
(PSDB), presidente; Manha Campos (PT), Jayro Lessa (PL),
e Fohim Sawan (PSDB).

Especial dos
Convênios com a

União

Também participaram da
audiência pública o suboficial
Aurélio Tomayno de Meio, da
Seção de Aviação Civil do Ae-
roporto da Pampulha, e Ricar-
do José da Rosa Rodrigues, su-
perintendente da Infraero. Eles
informaram que o órgão res-
ponsável pelo controle e
noi-matização das tarifas aére-

as é o Departamento de Avia-
ção Civil (DAC), por meio da
Comissão de Fiscalização de
Tarifas, e que o local apropria-
do para se debater a reativação
de vôos é a Comissão de Co-
ordenação das Linhas Aéreas
(Comclar) do DAC. Ambos su-
geriram que as empresas aére-
as sejam convocadas para de-

bater a questão das tarifas e o
mercado potencial de passa-
geiros para o Triângulo Minei-
ro. Ricardo Rosa Rodrigues in-
formou, também, que a partir
da próxima segunda-feira, dia
7, dois novos vôos da IAM já
estarão operando na linha Belo
Horizonte—Uberlândia, a par-
tir do Aeroporto da Pampulha.

Você sabe o que é um SPAM? O termo refere-se ao envio abusivo e em
-	 grande quantidade de mensagem eletrônica não solicitada distribuindo
S arn	se propaganda correntes e esquemas de ganhe dinheiro fácil". Na

internet, SPAM significa enviar uma mensagem para grande quantidade
de usuários, sem verificar a utilidade de seu conteúdo.

Campanha de Prevenção contra SPAM

L



COMISSÕES Começa a tramitar projetc
Constituição e Justiça critérios para distribuição

) com novos
do ICMS
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Hospital terá de informar sobre cirurgia
Marcelo Metzker

A Comissão de Constitui-
ção e justiça aprovou ontem
parecer de r turno pela
constitucionalidade do Pro-
jeto de Lei (PL) 23/2003, do
deputado Dinis Pinheiro
(PL), que redistribui entre os
municípios urna parcela
equivalente a 4,632 0 u do
ICMS. Esse percentual atu-
almente é rateado com base
no Valor Adicionado Fiscal
(VAF) de cada cidade. Apro-
posição sugere novos cálcu-
los, levando-se em conta
critérios como população,
produção de alimentos, área
geográfica e patrimônio cul-
tural, entre outros.

O relator da matéria, de-
putado Bonifácio Mourão
(PMDB), apresentou duas
emendas ao projeto. A de n
1 não interfere no conteúdo
da proposição, mas altera a
redação de parágrafos do
artigo 3, com o objetivo de
tornar as negociações em
torno da apuração do VAF
menos burocráticas. A
emenda n 2 deixa expressa
a revogação de dispositivos
legais para que os novos cri-
térios possam ser aplicados.

A comissão aprovou tam-
bém parecer de Y turno fa-
vorável ao Projeto de Lei
Complementar (PLC) 2
2003, do deputado Célio
Moreira (PL), na forma do
substitutivo n 1. O PLC
amplia de 90 para 120
dias a licença concedida a
servidora pública estadu-
al que adotar ou obtiver a
guarda judicial de criança.
O substitutivo especifica que
a licença de 120 dias deve
ser dada se a criança tiver
menos de um ano de idade.
Entre um e quatro anos, a

licença e de 0 dias, e de
30 dias se a criança tiver
maio de quatro anos. O
relator foi o deputado
Ermano Batista (PSDB).
Bancos - Outro projeto que
recebeu parecer pela
constitucionalidade, com
uma emenda, foi o PT 104/
2003, da deputada Lúcia
Pacífico (PTB). A proposição
obriga as instituições bancá-
rias a afixarem cartazes con-
tendo a tabela de preços e
serviços prestados, com o

Venda de
alcoólica

Com três emendas, foi
aprovado parecer pela
constitucionalidade do
PL 80/2003, do deputa-
do Alencar da Silveira
Júnior (PDT), que proíbe
a venda de bebidas alco-
ólicas nos estádios de fu-
tebol administrados pelo
Estado em dias de jogos.
O projeto determina ain-
da que os ônibus a serem
utilizados no transporte
dos torcedores não po-
dem ter bancos nem vi-
dros. A emenda n 1 reti-
ra do projeto os disposi-
tivos que proíbem a ven-
da de bebidas alcoólicas
num raio de 500 metros
do estádio e estabelecem
o horário dessa restrição.
A alegação do relator, de-
putado Bonifácio Mou-
rào, é de que se trata de

objetivo de facilitara pesqui-
sa e comparação dos valo-
res pelos clientes. A emen-
da n 1 suprime o inciso III
do artigo 2, que prevê a
suspensão do alvará de fun-
cionamento do banco caso
ele se recuse, pela terceira
vez, a obedecera lei. Em sua
justificativa, o relator, depu-
tado Ermano Batista, argu-
mentou que a concessão ou
cassação de alvará a institui-
ções financeiras é tarefa dos
municípios e não do Estado.

matéria da competência
do município.

A emenda n 2 impõe
sanções gradativas ao for-
necedor que desobedecer
à lei, que vão desde a ad-
vertência por escrito até a
rescisão contratual. Pelo
projeto original, já no pri-
meiro descumprimento, o
fornecedor terá seu con-
trato com o órgão ou a
administração publica
cancelado. A emenda n
3suprime o artigo 3 do
projeto, segundo o qual
não será permitida a
contratação de ônibus
que servem ao transpor-
te coletivo municipal
Na justificativa, o rela-
tor explica que a presta-
ção do transporte coleti-
vo urbano é responsabi-
lidade do município.

A comissão aprovou, na
forma do substitutivo n 1
parecer pela constituciona-
lidade do PI- 44/2003, do de-
putado Miguel Martini (PSB),
que determina que os hospi-
tais e centros de saúde da
rede pública estadual infor-
mem às mulheres vítimas de
violência sobre a possibilida-
de de realizarem, gratuita-
mente, cirurgia plástica repa-
radora. O projeto prevê ain-
da que o Poder Executivo
promova campanhas periódi-
cas para a população, a fim de
dar publicidade à lei, e ainda
distribua gratuitamente os me-
dicamentos necessários duran-
te o pré e o pós-operatório.

Como já existe urna lei es-
tadual (13.188/99) que dis-
põe sobre a proteção e a as-
sistência às vítimas de vio-
lência no Estado, o relator
do PL, deputado Bonifácio

A comissão deixou de apre-
ciar os PI-Cs 3/2003 e s/_'003,
que criam as regiões metro-
politanas de Juiz de Fora e do
Vale do Alto Paraopeha. O
relator dos projetos, deputa-
do Gustavo Valadares, pediu
que as proposições retor-
nassem a seus autores para
que apresentassem docu-
mentação comprovando a
necessidade da criação des-
sas regiões. O PLC 3/2003 é
de autoria do deputado
Alberto Bejani (PFL), e o PLC
5/2003 é do deputado José
Milton (PL).

Receberam ainda parecei-
Pela constitucionalidade os
PLs 93/2003, do deputado
A lencar da Silveira Júnior,
que prevê a venda de me-
d icamentos na quantidade
que o consumidor precisar;
O PL 163/2003, do deputa-
do Djalrna Diniz (PSDB),

Mourão, optou por apresen-
tar um substitutivo que, ao
dar nova redação ao artigo 3'
da Lei 13.188/99, insere o
objetivo da proposição na le-
gislação existente.

Outro projeto que recebeu
parecer pela constitucio-

que cria a Medalha do Mérito
Evangélico; e o PI- 234/2003,
do deputado Doutor Viana
(PFL), que institui a Meda-
lha do Mérito Professor Ger-
Sofl Boson.

Todos os projetos que tra-
tam da doação e reversão de
imóveis que estavam na pau-
ta da comissão tiveram a vo-
tação de pareceres adiada.
Seus relatores solicitaram - e
foram atendidos - que fos-
sem baixadas diligências à Se-
cretaria de Estado do Plane-
jamento e Gestão no sentido
de que o órgão informe sobre
a situação efetiva dos imóveis
e a conveniência do negócio.

A CCJ emitiu parecer pela
inconstitucionalidade do P1.
85/2003, que obriga a publi-
cação, em jornais, de adver-
tência quanto à exploração
sexual de crianças e adoles-
centes. Também tiveram pa-

nalide foi o PI- -108/200'), que
determina que a dívida tribu-
tária em atraso com o Estado
será corrigida pela Taxa de
Juros de Longo Prazo (TJLP),
que é de 12° ao ano, e não
mais pela Taxa Selic, atual-
mente em 26,5 ao ano.

recer pela inconstituJo-
nalidade quatro projetos de
lei que autorizam o Departa-
mento de Estradas de Roda-
gem do Estado de Minas Ge-
rais (DER/MG) a assumir es-
tradas no Estado.

O PI- 91/2003 foi retira-
do de pauta a requerimento
do autor, deputado Alencar
da Silveira Júnior. A propo-
sição estabelece critérios
para a publicação de leis do
Estado. O deputado Boni-
fácio Mourão pediu mais
prazo para emitir parecer
sobre o PLC 9/2003, do de-
putado Durval Angelo, que
dá ao Ministério Público o
direito de acessar qualquer
banco de dados público ou
relativo a serviço de segu-
rança pública. A comissão
aprovou ainda projetos que
declaram de utilidade públi-
ca 12 entidades.

Os deputados Gustavo Va/odares, Bonif000 Mourõo, Sebastião Navarro Vfelro,
Ermano Batata e Fahim Sawon

bebida
em estádios

Projetos deixam de ser apreciados

Constituição e
Justiça

(continuação)

Compareceram à
reunião os
deputados
Sebastião Navarro
Vieira (PFL),
presidente; Durvai
Angelo (PT), vice-
presidente;
Bonifácio Mourão
PMDB), Ermano
Batista (PSDB),
Gustavo Valadares
(PRTB), e Fahim
Sawan (PSDB).



Os deputados Jayro Lessa, Durval Ângelo e Manha Campos, durante a reunião
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Participaram
da reunião os
deputados
Durval Ângelo
e Manuha
Campos,
ambos do PT; e
Jayro Lessa e
Sidinho do
Ferrotaco,
ambos do PL.

Dia Estadual do
Nascituro
A comissão aprovou
parecei de turno
único favorável ao
Projeto de Lei (PL)
41/2003, do
deputado Miguel
Martini (PSB), que
institui o dia 25 de
março como Dia
Estadual do Nascituro,
em homenagem a
vida humana.
Segundo a relatora,
deputada Manha
Campos (PT), a data
reforça princípios das
Declarações
Universais dos
Direitos Humanos e
dos Direitos da
Criança.

Foi lido ontem, na reunião
da Comissão de Direitos Hu-
manos, o relatório da visita
da comissão - representada
pelos deputados Durval An-
gelo (PT), Roberto Ramos
(PFL) e Mauro Lobo (PSB) -
á penitenciária Nelson
Hungria, em 26/3. Segundo
o documento, devido à fuga
de presos, o objetivo de co-
nhecer os meios de recupe-
ração dos sentenciados não
foi inteiramente cumprido,
mas foi possível acompa-
nhar o procedimento de re-
vista dos presos. O relato-
rio traz dados da penitenci-
aria sobre numero de pavi-
lhões, funcionarios, deten-
tos e sobre as condições ge-
rais das celas.

As ações positivas do pre-
sidio apontadas no relatório
foram: trabalho remunerado
em oficina de material espor-
tivo, carpintaria, tornearia,
tapeçaria, artesanato e hor-
ta; assistência jurídica, com
12 defensores públicos rea-
lizando cerca de 70 atendi-
mentos por mes; assistência
medico-odontológica no
hospital da penitenciaria,
3 esen \ olvend o os diversos
programas de saúde; oferta
de boa alimentação e de en-
sino fundamental e médio;
existência de casa de oração;
sistema informatizado de
dados sobre detentos atua-
lizado diariamente.
Guaritas vazias - Como fa-
tores negativos, foram cita-
dos: ausência de policiais em
23 das 26 guaritas do presi-
3m; não-funcionamento dos
detetores de metal (desa-
tivados) e da cerca elétrica
(inexistente em seis pavi-
lhões, dos quais dois abriga-
vam os oito foragidos);
inexistência de hloqueador
de aparelhos celulares; hipó-

tese de facilitação, por parte
de funcionários, da ultima
fuga; disponibilização de re-
cursos para urna minoria de
presos, sugerindo haver re-

Os ex-policiais Gleiton Luís
Spinola, Disney Dias Serafim
e Nazareno Ramos Muniz pro-
testaram contra a demissão de
22 militares em Montes Cla-
ros, segundo eles, arbitrária e
motivada por inquérito sem
provas materiais e baseado em
grampos telefónicos ilegais. A
denúncia foi feita durante a
reunião da comissão. Spinola
afirmou que o processo, ins-
talado em 1999 para apurar
o envolvimento dos policiais
com uma mafia de transpor-
te de carvão e madeira, está
parado na Justiça por falta
de provas.	 -

O deputado o Drval Ange-
lo (PT) informou que a comis-
são vai investigar o caso, por
meio de audiência pública
com a participação do Coman-
do-Geral da Polícia Militar e
de representantes dos seguin-
tes órgãos: IEF, lbama, Asso-
ciação dos Cabos e Soldados
da PM, Clube dos Oficiais da
PM e Associação dos Praças

galias (como as apreensões fei-
tas, durante a revista, de DVD,
vídeo-cassete, freezers com car-
ne e refrigerantes, churrasquei-
ra, piscina de plástico).

da PM. O requerimento foi de
Durval Angelo, que preside a
Comissão.
Requerimentos - Foram apro-
vados dois requerimentos do
deputado Durval Angelo (PT),
solicitando audiências públi-
cas em conjunto com a Comis-
são do Trabalho. Urna preten-
de esclarecer a demissão de
Juarez da Silva Chaves da Fiat
Automóveis, que teria ocorri-
do em 2002 devido a doença
grave e de tratamento caro
de sua filha. A outra debate-
rá, com autoridades, técnicos
e moradores de Sabará e
Nova União, irregularidades
na desapropriação da Vár-
zea do Moinho, em General
Carneiro, lambem foi apro-
vado requerimento do depu-
tado Pastor George (PL), que
pede audiência pública com
a Comissão de Segurança
Pública sobre a criação da
Ouvidoria do Sistema Peni-
tenciário do Estado, com au-
toridades ligados ao assunto

O deputado Gil Pereira
(PPB), relator do veto total
à Proposição de Lei Com-
plementa r 72, apresentou
parecer pela manutenção do
veto, na reunião ordinária
de ontem. A proposição, que
continua em discussão em
Plenário, estabelece o direi-
to do servidor público a
uma política de preparação
física e psicológica, incluin-
do cursos, seminários e trei-
namentos, para a aposenta-
doria. Ex-Projeto de Lei
Complementar 22/2000, do

Meio Ambiente
O descaso ca negligência de

mindustrias e ineradoras para
com o meio
ambiente foi
criticado pela
deputada Maria
José Hai.ieisen
(P1), que falou

sobre o desastre ecológico
ocorrido em Ca taguases. Uma
barragem de contenção de
resíduos da Indústria de
Reciclagem de Papel
Cataguazes se rompeu e uma
mancha de produtos quinhicos
se espalhou pelo Rio Pomba,
afluente do Paraíba do Sul.
Maria Jose Haueisen disse ter
sido informada de que existem
apro\imadainente 2,4 mil
barragens em mina,, onde
Ião recolhidos rejeitos, sem a
fiscali zação da Feam. Ela
sugeriu que se j a promovido
concurso público para que a
tu ndaçã0 possa realmente
fiscalizar o Estado. A
deputada elogiou, ainda, as
propostas apresentadas pela
m inistra d oMeio Ambi co te,
M arina Silva, que visitou a
Assembléia na terça-feira (1/4).
Em aparte o deputado Biel
Rocha (P1) criticou a demora
na iden tificação dos
P rodutos que contaminaram
O Rio Pomba

deputado Pastor George
(PL), a matéria trata do Es-
tatuto dos Funcionários Ci-
vis do Estado.

Para o governador, é
competência privativa do Exe-
cutivo propor projetos que tra-
tem do servidor e impliquem
concessão de vantagens com
conseqüente aumento de des-
pesa. Segundo o relator, o Exe-
cutivo já estaria adotando me-
didas previstas na proposição
de lei. Além do veto à Propo-
sição de Lei Complementar 72,
outros nove vetos continuam

Explicações
O deputado Ivair \ogueira,
1 dcr 3 l'\ II	cxplicou que a

riincada decidiu
11 poiar O ízo\erno
Jo Estado por
ties iTiotivos. O
primeiro seria a
eleição historica

de Aecio Neves, ainda no 1
h.irno. O segundo, o convite feito
pelo secretario de Governo e
Casa Civil, Danilo de Castro, o
que, para o deputado, mostra o
reconhecimento do papel do
PMDB como agente da
redemocratização do Pais. O
terceiro moti\ o citado por Ivair
Nogueira foi o estilo
"conciliador, mas firme e ético" e
a trajetória de ,\écio Neves.
Além 3 isso, o parlamentar
elogiou o Plano de Governo,
as medidas na arca de
segurança pública e a
aproximação do governador
com os prefeitos. Em aparte, o
deputado Chico Simões (PT)
falou sobre a dívida do
Ipsemg com empresas
prestadora-,, de servico e
solicitou que os deputados
encam in hem o problema ao
governador. Também em
aparte, os deputados Antônio
Andrade (PMDB) e Carlos
Pimenta (l'l )T) defenderam o
apoio ao go ernador.

na pauta de Plenário. Para
derrubar um veto, são neces-
sários 39 votos contrários.
Comunicações - O deputa-
do Luiz Fernando Faria in-
formou seu desligamento do
PPB. Já o deputado Weliton
Prado (PT) informou que es-
tará ausente do País entre OS
dias 3 e 6 de abril, represen-
tando a Alemg como presi-
dente da Comissão de Ati-
vidades de Apoio ao
Mercosul, na reunião da
União elos Parlamentares do
Mercosul, na Argentina.

Táxi
..\ liberação de placas de taxis
pelo DER, sem licitação, para

eiculos de

circularern em
Belo Horizonte,
as concessões
de taxi-especial

liberadas irreiu la rmente pelo
Órgão para circulação na
Região Metropolitana e a ação
de "piolhos" - veículos sem
licença, que não pagam
impostos - foram assuntos
abordados pelo deputado
Leonardo Quintão (PFL). O
deputado ressaltou que os 13
mil taxistas da Capital estão
temendo por seus enipregos e
que essas questões serão
discutidas em audiência
publica a ser realizada pelas
Comissões de .\dministração
Publica e de Transportes e
Obras Públicas. Em aparte, o
deputado Dalmo Ribeiro Silva
(PPB) afirmou que há um
desinteresse do governo
municipal em resolver a
questão. Para ele, o município
deve ser interpelado e
questionado. Também em
aparte, o deputado Gil Pereira
(PPB) elogiou o deputado
Leonardo Quintão por
defender os dietos dos
taxistas de Belo IIori7onte.

Comissão apresenta relatório da Relator apresenta em Plenário
Direitos Humanos	visita à Nelson Hungria	parecer sobre veto total	 Reunião Ordinária

Ex-policiais denunciam
arbitrariedades

Decisão da
Presidência
A Presidência
informou, ainda,
decisão de anexar os
Projetos de Lei (PLs)
424/2003, do
deputado Pinduca
Ferreiro (PPB), ao PL
118/2003, do
deputada Dalmo
Ribeiro Silvo (PPB),
por guardarem
semelhança. O PL
118/2003 dispõe
sobre o teste de HIV
no pré-natal.
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Reunião Ordinária (14 horas)
Veto Total

À Proposição de Lei 15.430, que torna obrigató-
ria a adoção de medidas de segurança contra o
furto e a troca de recém-nascidos em maternida-
des públicas estaduais. Votação em turno único
(faixa constitucional)

Veto Total
À Proposição de Lei] 5.470, que acrescenta pará-
grafo ao art. 10 da Lei n° 12.925, de 30/6/98, que
dispõe sobre a concessão de benefícios de assis-
tência social no Estado. Votação em turno único
(faixa constitucional)

Veto Parcial
À Proposição de Lei 15.472, que altera a Lei 6.763,
de 26/12/75, que consolida a legislação tributária
do Estado de Minas Gerais. Votação em turno único
(faixa constitucional)

Veto Total
À Proposição de Lei 15.493, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Tocantins o imó-
vel que especifica. Votação em turno único (faixa
constitucional)

Veto Total
A Proposição de Lei 15.494, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Tocantins o imó-
vel que especifica. Votação em turno único (faixa
constitucional)

Veto Total
A Proposição de Lei 15.500, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Virginópolis o

9h15
• Comissão Especial - Indicação dos titulares do Fun-

dação Clóvis Salgado (FCS), Fundação de Arte de
Ouro Preto (Faop) e outras (Plenarinho IV) - eleger
o presidente e o vice-presidente e designar o relator

9h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenorinho IV)

- audiência pública para discutir o PL 19/2003,
do governador, que estabelece teto remuneratório
poro os servidores do Poder Executivo. Convida-
dos: professora do PUC/MG e UFMG e
procuradora do Estado Cormem Lúcia Antunes
Rocha; professor da UFMG José Rubens Costa;
professor da PUC/MG e procurador do Alemg Jú-
lio César Esteves dos Santos; procurador-geral do
Estado José Bonifácio Borges de Andrada; e o se-
cretario de Estado de Planejamento e Gestão,
Antônio Augusto Junho Anostosia

7h - Repórter Assembléia (reprise)
7h30 - Hororio reservado a Câmara Municipal de
Belo Horizonte
8h30 - Panorama (AO VIVO) - Discute situação
dos avicultores no Estado
9h30 - Comissão de Constituição e Justiça (AO
VIVO) - Discute projeto do governador do Estado
que estabelece o teto remuneratório dos servidores
12h - Sala de Imprensa (reprise) - Jornalistas
conversam com o secretário estadual de Meio
Ambiente sobre risco e prevenção de acidentes
ecológicos
13h - Mundo Político (reprise)
13h30 - Repórter Assembléia (reprise)
14h15 - Plenário (AO VIVO) - Reunião Ordiná-
ria, com pronunciamentos, discussão e votação de
proposições
18h30 - Horário reservado á Cámara Municipal

imóvel que especifica. Votação em turno único (faixa
constitucional)

Veto Total
À Proposição de Lei 15.50 1, que autoriza o Poder Executi-
vo a doar ao Município de Abaeté o imóvel que especifica.
Votação em turno único (faixa constitucional)

Veto Total
À Proposição de Lei Complementar 72, que acrescento
parágrafos ao artigo 108 da Lei 869, de 5/7/1952, que
dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado. Discussão em turno único (faixa constitucional:

Veto Total
À Proposição de Lei 15.471, que cria cargos no estruturo
orgânico das Secretarias dos Tribunais de Alçado e de
Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Discussão em
turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial
À Proposição de Lei 15.521, que acrescento o parágrafo 50
ao artigo l°do Lei 13.694, de 10/9/2000, que autorizo a
negociação do valor das parcelas remuneratórios dos ser-
vidores a que se refere a Lei 10.470, de 15/4/1991. Dis-
cussão em turno único (faixa constitucional)

PRE 309/2003
Do Mesa, que crio a Comissão de Legislação Participativa,
alterando a Resolução 5.176, de 6/11/97. Discussão em
2° turno (urgência)

PL 306/2003
Do Mesa, que dispõe sobre o remuneração do gover-
nador do Estado, do vice-governador, de secretário
de Estado e de secretário adjunto de Estado. Discus-
são em 1° turno

• Comissão de Saúde (Auditório) - ouvir o secretario de
Estado da Saúde, Morcus Pestana, sobre o plano de traba-
lho da secretaria, discutir a redução das cotas de internação
(AIH) e debateras problemas gerados pelo atraso de pa-
gamento do SUS aos hospitais credenciados

• Comissão de Segurança Publica (Plenarinho 1) - apreciar
proposições de interesse da comissão

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30
• Comissão Especial .- Indicação de titulares do Rurolminas

e outros (Plenarinho 1) - eleger o presidente e o vice-
presidente e designara relator

15 horas
• Comissão Especial - Indicação de titulares do DER, Detel e

Deop/MG (Plenorinho 1) - eleger o presidente e o vice-
presidente e designara relator

de Belo Horizonte
19h30 - Repórter Assembléia (AO VIVO) - O que
acontece na Assembléia e repercussão dos principais fatos
políticos no Estado
20h - Visão Parlamentar (reprise) - Entrevistas com
deputados estaduais
20h30 - Panorama (reprise)
21 h - Memória e Poder (reprise) - Homenagem
póstuma ao ex-deputado estadual Cicero Dumont
22h - Repórter Assembléia (reprise)
22h30 - Mundo Político (inédito) - Entrevista, comento-
rios e notas sobre a movimentação político no Pais
23h - Plenário (reprise)
1h20 - Repórter Assembléia (reprise)
2h —Encerramento

-Esta grade está sujeito a alterações.


