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Aprovação do Código de Etica é
saudada como avanço	Marcelo Metzker

Com o Plenário cheio e
muitos discursos, foi aprova-
do em 1. turno, na reunião
extraordinária de ontem, o
Projeto de Resolução 1.802/
2001, de autoria da Mesa, que
cria o Código de Ética e De-
coro Parlamentar e a
Ouvidoria Parlamentar. Foi
aprovada ainda a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC)
86/2002, do deputado Hely
Tarqüínio, que suprime a exi-
gência de licença prévia da
Assembléia para processar
deputado. O código é consi-
derado pelos deputados um
avanço no exercício das ati-
vidades parlamentares. Com
a Ouvidoria Parlamentar, fica

P!eseJco oijçc cie deputados na aprovoçoo dos projetos sobre decoro
parlamentar

extinto o cargo de corre- dos aprovaram as contas do
gedor da Assembléia. O Có- ex-governador Eduardo
digo de Ética volta hoje em Azeredo de 1998 e de Itamar
votação de 2. turno. Na Franco, de 1999 e 2000 (Pá
mesma reunião, os deputa- gina 11, 12)

Projeto de resolução da lei delegada
está na pauta de hoje do Plenário

A Comissão de Administra-
ção Pública aprovou, na reunião
extraordinária de ontem, pare-
cer favorável ao Projeto de Reso-
lução (PRE) 2.472/2002, que
delega ao governador do Esta-
do atribuição para elaborar leis
delegadas dispondo sobre a es-

Com o plenário lotado, a
Comissão de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia realizou on-
tem audiência pública para
discutir a situação dos servi-
dores designados da Educa-
ção. Mais de 15 mil funcioná-
rios estão ameaçados de per-
der o emprego por não terem

trutura da administração direta
e indireta do Poder Executivo. O
projeto está na pauta da Comis-
são de Fiscalização Financeira
e Orçamentária, hoje, às 10 ho-
ras, e na pauta da reunião ordi-
nária de Plenário, às 14 horas.
(Página 10)

sido aprovados em concurso
realizado pelo Estado. Eles
pediram o apoio dos deputa-
dos para serem efetivados. A
tarde, a Comissão de Adminis-
tração aprovou parecer de 20
turno do PLC 53/2002, o Esta-
tuto do Magistério
(Página 7)

Instalada
Comissão de
Segurança
Pública

A Presidência da As-
sembléia anunciou, on-
tem, os nomes dos depu-
tados que vão compor a
Comissão de Segurança
Pública, a 15" comissão
permanente da Assem-
bléia Legislativa. A co-
missão será encarregada
de discutir política
carcerária, combate ao
crime organizado, recu-
peração e reintegração
social de detentos e de-
fesa civil. (Página 11)

Servidores designados participam
de audiência pública
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Chanceler iraquiano Jaralloh AI Oboidy, embaixador palestino Musa
Amer Odeh e o presidente da Assembléia, deputado Antônio Júlio
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Embaixadores do Iraque e da Palestina
fazem apelo de paz na Assembléia 

Alair Vieira

Criaçãode pó industriallo 	em
Turmalina recebe parecer favorável Turismo, Indústria e
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Se dependesse da boa von-
tade e solidariedade do povo
mineiro, os conflitos entre pa-
lestinos e israelenses e entre
americanos e iraquianos ter-
minariam. O presidente da
Assembléia Legislativa, depu-
tado Antônio Júlio (PMDB)
recebeu ontem, no Salão No-
bre, o embaixador Musa
Amer Odeh, da Autoridade
Nacional Palestina (ANP) e o
chanceler iraquiano Jarallah Al
Obaidy. Os dois vieram pedir
apoio aos deputados mineiros
na luta pela paz no Oriente
Médio.

O presidente Antônio
Júlio disse que acompanha
pela imprensa os problemas
daquela região e torce por
um desfecho o menos dolo-
roso possível para a popu-
lação local. O conflito entre
palestinos e israelenses tem
raízes histórico-religiosas
milenares. Ainda que fosse
possível ouvir atentamente
as motivações dos dois gru-
pos envolvidos, seria difí -

cil chegar a uma conclusão
sobre quem é vítima de
quem. O embaixador Musa
Amer disse que, enquanto
durar a ocupação nos terri-
tórios palestinos, não have-
rá paz nem segurança para
o mundo. Ele acusou o pre-
sidente israelense Anel
Sharon de ser o mais faná-
tico de todos os líderes que
Israel já teve. "Não há acor-
do de paz na agenda dele",
disparou.

Já o chanceler Jarallah AI
Obaidy fez duras críticas aos
Estados Unidos e ao embar-
go econômico imposto ao
Iraque. Segundo ele, o país
quer a paz, mas estão todos
preparados para enfrentar a
guerra, a qualquer momento.
Jarallah disse que as missões
internacionais que agiram no

Na reunião de ontem, a
Comissão de Turismo, Indús-
tria e Comércio da Assem-
bléia Legislativa votou pare-
cer de 1 turno pela aprova-
ção do Projeto de Lei 2.316/
2002 com as emendas de 1 a
3. O projeto, do deputado
Ermano Batista (PSDB), ins-
titui, na rnicrorregiãO de
TurmaIina, o pólo de desen-
volvimento do setor da in-
dústria e do comercio de
móveis. Os municípios que
integram o pólo receberão
incentivos e benefícios fiscais
destinados a estimular o de-
senvolvimento econômico e
social da região.

Entre outros incentivos, o
principal seria a redução da
taxa de ICMS para até 12"
nas operações internas desti-
nadas à aquisição de máqui-
nas e equipamentos utilizados
nas fases de produção e in-
dustrialização de móveis.
Além disso, o projeto prevê
a concessão de um período de
carência de dois anos, conta-
dos do início das atividades

O deputado Bené Guedes
(PDT) foi eleito ontem pre-
sidente da comissão especial
criada para analisar a Pro-
posta de Emenda à Consti-
tuição (PEC) 93/2002, do
deputado Márcio Cunha
(PMDB). Também durante a
reunião, o deputado João
Paulo (PL) foi eleito vice-pre-
sidente da comissão e desig-
nado corno relator. A comis-
são se reúne extraordinaria-
mente hoje para apreciai; em

industriais, para o recolhi-
mento do ICMS pelas empre-
sas integrantes do pólo, sen-
do que, a partir do terceiro
ano, voltaria a ser doutrina-
do pela legislação em vigor.
Outro benefício seria a con-
cessão de incentivos fiscais
relativos a tributos de com-
petência federal, mediante
convênio do Estado com a
União.

O pólo de desenvolvimen-
to seria integrado pelos mu-
nicípios de Turmalina, Minas
Novas, Chapada do Norte,
Capelinha, Itamarandiba,
Carbonita, Leme do Prado e
\7eredinha, sendo o primeiro
o município sede.

Também foi votado pare-
cer pela aprovação do Proje-
to de Lei 1.901/02, do deputa-
do Álvaro Antônio (PSB), que
reconhece corno estância
hidromineral a Barragem do
Ben.fica, na Fazenda Bela Vista,
no Município de Itaúna/MG.
Requerimentos - A comissão
aprovou ainda dois requeri-
mentos em turno unico. Uni

1 turno, o parecer da pro-
posta.

A PEC 93/02 altera o
capute o parágrafo 2 do art.
84 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias
da Constituição do Estado
de Minas Gerais. Pela pro-
posta, ficam tombados para
conservação e declarados
monumentos naturais os Pi-
cos do Itabirito - ou do
itabira -, do Ibituruna e do
Itamhé e as Serras do Caraça,

Helena Leão

deles, do deputado Paulo
Piau (PFL), solicita ao gover-
nador do Estado e ao gover-
nador eleito Aécio Neves que
seja interrompido o processo
de alienação para venda de
terrenos no distrito industri-
al de Deita, Município de
Uberaba / MG.

• 4Fh1

Participaram da reunião a presidente da comissão,
deputada Maria Olivia (PSDB); e os deputados Gil
Pereira (PPB) e Doutor Viana (PMDB).

da Piedade, de ibitipoca, do
Cabral, da Canastra e, no
planalto de Poços de Caldas,
de São Domingos.

Presenças

Compareceram à reunião os deputados Bené
Guedes (PDT), João Paulo (PI), Márcio Cunha
(PMDB) e Jorge Eduardo de Oliveira (PMDB}.

país na década de 90,
pretensamente em busca de
depósitos de armas químicas,
destruíram muito da indús-
tria local. "Até hoje ninguém
conseguiu provar a existência
dessas armas, mas o embar-
go permanece", lamentou o
chanceler.

O deputado Rogério Cor-
reia falou, durante a recepção
aos embaixadores, em nome
do Partido dos Trabalhado-
res e disse que o Brasil preci-
sa lutar contra o "imperialis-
mo americano no mundo".
De acordo com o deputado,
a América Latina não deverá
apoiar as investidas dos EUA
contra o Iraque nem a posi-
ção americana em defesa de
Israel no conflito com os pa-
lestinos.

Solidariedade e negócios -
Os dois diplomatas disseram
que têm um carinho muito
grande pelo Brasil e por Mi-
nas Gerais, por isso vieram à
Assembléia Legislativa. "Pre-
cisamos do apoio internacio-
nal, da ONU e de países de-
mocráticos como o Brasil para
garantirmos a nossa sobrevi-
vência", afirmou o embaixa-
dor palestino. O chanceler
iraquiano lamentou o fato de
o embargo econômico dos
Estados Unidos ter afetado
também os negócios entre
Brasil e Iraque. Segundo ele,
até meados da década de 80,
os negócios entre os dois pa-
íses movimentavam cerca de
US$ 2 bilhões por ano; hoje,
esse valor caiu para cerca de
US$ 100 anuais.

Presenças

Acompanharam a visita dos embaixadores, além
do presidente Antônio Júlio (PMDB), os deputados
Rogério Correia (PT), autor do requerimento que
deu origem à visita; Ivo José (PT); Adelmo Carneiro
leão (PT) e a deputada eleita Jõ Moraes (PC do B).

Deputados Gil
Pereira, Maria OUvia

e Doutor Viana
aprovam parecer

Eleitos presidente e vice e designado Comissão Especial da
PEC 93/2002

relator para a PEC 93/02
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Efigénia Coelho se emociona ao
relatar a morte de seu filho
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Aprovado parecer de projeto que
Constituição e Justiça reduz ICMS de farinha misturada

Deputados recebem denúncia de
assassinato em Raposos Direitos Humanos

'	.
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Participaram da
reunião os deputados

Geraldo Rezende
(PMDB), presidente

da comissão, AlIton
Vilela (PTB), Ermano
Batista (PSDB), Sávio

Souza Cruz (PMDB) e
Sebastião Costa (PFL).

• ï-lIi

Participaram da
reunião a presidente
da comissão, Maria

José Haueisen (P •fl; a
relatora Maria Olivia

(PSDB) e os deputados
João Leite {PSB) e

Miguel Martini (PSB).

Veto Total à Proposição
de Lei 15.327

• Tfli1L
Participaram da

primeira reunião os
deputados Amilcar

Martins IPSDBI, José
Henrique (PMDB), Paulo

Piau (PFL), Miguel
Marlini IPSB), Jorge
Eduardo de Oliveira

(PMDB) e João Batista
de Oliveira PDT).

A Comissão de Constitui-
ção e Justiça aprovou, ontem,
parecer pela constituciona-
lidade, legalidade e juri-
dicidade, em 1' turno, dos
Projetos de Lei (PLs) 2.405/
2002, do deputado Helv
Tarcjüínio (PSDB), e 2.444/
2002, do deputado Antônio
Andrade (PMDB). Ambos
modificam a Lei 6. 763/75,
que consolida a legislação tri-
butária do Estado.

O PL 2.405/2002 altera o
art. 12 da Lei 6.763/75, esta-
belecendo alíquota de ICMS
de 12 nas operações com fa-
rinha de trigo com aditivo de
farinha de mandioca refinada,
farinha de raspa de mandioca
ou fécula de mandioca. De

A comissão especial criada
para emitir parecer sobre o veto
total à Proposição de Lei 15.26b
aprovou ontem, em reunião ex-
traordinaria, parecer pela rejei-
ção. A proposição de lei teve ori-
gem no Projeto de Lei 1.623/
2001, do deputado Durval An-
gelo (PT), que autoriza o Execu-
tivo a doar ao Município de
Bueno Brandão um terreno de
405 m2 para a construção da

Os deputados Amilcar
Martins (PSDB) e José
Henrique (PMDB) foram elei-
tos presidente e vice-presiden-
te, respectivamente, da comis-
são especial criada para emi-
tir parecer sobre o veto total
do governador do Estado à
Proposição de Lei 15.327. Tam-
bém durante a reunião de on-
tem, o presidente da comissão

acordo com o projeto, esses
produtos deverão ser prio-
rizados nas licitações do Esta-
do. A proposição, que tinha
como relator o deputado
Agostinho Silveira (PL), foi
redistribuída para o deputa-
do Sebastião Costa (PFL).

Já o PL 2.444/2002 altera o
art. 7 da mesma lei, estabele-
cendo a hipótese de não-inci-
dência do TCMS sobre as pres-
tações internas de serviços de
transporte rodoviário de car-
ga destinada a contribuinte
inscrito no Cadastro de Con-
tribuinte do ICMS, exceto
os enquadrados como
microempresa. O projeto tinha
como relator o deputado
Ermano Batista (PSDB) e foi

sede do Poder Legislativo local.
Na mensagem enviada à As-

sembléia Legislativa, o governa-
dor Itamar Franco justifica o veto
afirmando que a Proposição de
Lei 15.266 contraria a política
adotada pela atual administra-
ção do Estado de preservar o
patrimônio público e reduzir
despesas com locação de imo-
veis destinados ao seu serviço.
A autora do parecer, deputada

designou o deputado João
Leite (PSB) como relator.

A Proposição de Lei 15.327
tramitou na Assembléia como
Projeto de Lei 1.833/2001, do
deputado Ivair Nogueira
(PMDB), que institui o Pro-
grama Estadual de Inspeção e
Controle da Emissão de
Poluentes Atmosféricos e Ru-
idos Produzidos por Veículo

redistribuído para o deputado
Szivio Souza Cruz (PMDB).
Cimento - A comissão opinou
pela constitucionalidade do
PI- 2.452/2002, do deputado
Ivair Nogueira (PMDB), e
apresentou a emenda n'l. O
projeto objetiva aumentar o
controle do Estado sobre o
uso do clínquer (principal
constituinte do cimento) im-
portado pelas indústrias que
fabricam o material. A emen-
da aprovada suprime do art.
Y as expressões "componen-
te alternativo utilizado na fa-
bricação de cimento" e "e Tu-
rismo", O relator do projeto
foi o presidente da comissão,
deputado Geraldo Rezende
(PMDB).

Maria Olívia (PSDB), argumen-
tou, no entanto, que os bens do
patrimônio público devem ser-
vir primeiramente ao interesse
coletivo. "Abrigando o Poder
Legislativo, representante por
excelência do estado democráti-
co, o imóvel atenderá mais ao in-
teresse público do que se perma-
necer apenas como ativo do Te-
souro", afirmou a deputada no
parecer.

Automotor em Uso (Progra-
ma J/M). Em mensagem en-
viada à Assembléia Legisla-
tiva no último dia 18, o go-
vernador justifica que a pro-
posição versa sobre trânsito
e transporte, que é competên-
cia privativa da União, de
acordo com o art. 22 do Ca-
pítulo Xl da Constituição Fe-
deral.

A Comissão de Direitos
Humanos recebeu ontem de-
núncia de abuso de autorida-
des da Polícia Militar que re-
sultou na morte de Jovito
Alves Coelho, em Raposos, no
dia 24 de novembro de 2002.
Estiveram presentes na reu-
nião a vice-prefeita de Rapo-
sos, Nanci Souto; a viúva do
rapaz, Cláudia Elias Silva
Coelho; e a mãe dele,
Efigênia Coelho.

Cláudia Elias afirmou que
o incidente começou com um
engano da Polícia Militar, que
havia sido chamada devido a
uma briga em uma residên-
cia próxima à casa onde ela e
J ovito comemoraram, com
amigos e o filho de um mês,
seis meses de casamento. Aos
prantos, a mãe relatou que
vários policiais agrediram seu
filho com murros e tapas na
cara. Apesar de seus pedidos
para que largassem Jovito, ele
foi algemado, e ela, empur-
rada. Na confusão, Efigênia
ouviu tiros e desmaiou, acor-
dando com a notícia da mor-
te do filho.

O deputado João Leite
(PSB) endossou as denúncias
da vice-prefeita sobre uso da
violência e abusos por parte
da PM, nessa e noutras ocasi-
ões, e exigiu que a comissão
tomasse uma atitude de es-
clarecimento e de apoio à fa-
mília. Para isso, foi aprovado
requerimento do deputado
Márcio Kangussu (PPS), pe-
dindo o comparecimento do
Major Geraldo Magela, co-
mandante da PM em Nova
Lima e responsável pelo po-
liciamento de Raposos, para
esclarecer o crime. O reque-
rimento ainda convida o mé-
dico José Lúcio, que atendeu
os feridos no incidente, e
Aguinaldo Petrônio da Silva,
presidente da Associação
Comunitária dos Bairros Tur-
ma e Vila Bela, esse último ce-
nário do crime.

Relatos de
A comissão recebeu tam-

bém a denúncia de Vagner
Alves Clemente, de 2' anos.
Ele conta que foi agredido
por 12 policiais comandados
pelo Cabo Camilo, na última
segunda-feira (25), às 21 ho-
ras, no Bairro Santa Efigênia.
Mostrando marcas na cabeça,
na barriga e nas pernas, oca-
sionadas pelo espancamento,
ele disse que foi agredido e
sofreu ameaças do cabo por
já estar "marcado" pela polí-
cia. \Jagner afirmou que, em
1997, a PM o havia acusado
pela morte da soldado do
Corpo de Bombeiros Kátia
Heler e, desde então, vem
sendo perseguido. A comis-
são aprovou requerimento de
ofício a ser encaminhado ao
comandante-geral da Polícia
Militar para informar sobre o
incidente.

Foi ouvido ainda o depoi-
mento de Joaquim Dias, re-
presentante da Liga Operária
Camponesa, que relatou a re-
pressão da Polícia Militar a
famílias de acampamentos
rurais em Januária e Janaúha,
no norte de Minas. O depu-

agressão
tado Márcio Kangussu pediu
ao depoente que formalizas-
se seu pedido, anexando a
documentação, para que a
comissão pudesse auxiliá-lo.

Também na reunião foram
aprovados os requerimentos
do deputado Edson Rezende
(PT), solicitando ao governa-
dor providências para resol-
ver o problema de superlo-
tação da Delegacia de Furtos
e Roubos, que está com 540
presos, tendo capacidade
para apenas 70; e do deputa-
do Durval Angelo (PT), soli-
citando audiência pública
para debater possíveis irre-
gularidades na desapropria-
ção da Várzea do Moinho,
área do Bairro General Car-
neiro, em Sabará, onde cerca
de 800 famílias encontram-se
em situação precária.

*

Veto à Proposição de Comissão opina pela rejeição
lei 15.266/2002	

de veto do governador

Eleitos presidente e vice de comissão especial

Ex-diretor do
Ipem explica
demissão
Durante a reunião da
Comissão de Direitos
Humanos, o ex-diretor
do Instituto de Pesos e
Medidas (Ipem) em
Minas Gerais, Wilton
Braga de Oliveira,
informou sua
demissão do órgão
devido a denúncias
infundadas, segundo
ele, de irregularidades
em suo gestão. O ex-
funcionário afirmou
que já fez
representações às
Procuradorias e
Corregedorias de
Justiça e do Ministério
Público e à
Presidência do
Assembléia Legislativa
e "até hoje nada foi
feito". Por isso, ele
recorreu à comissão,
que, por sua vez,
sugeriu encaminhar
um requerimento
(ainda não aprovado)
a esses órgãos para
esclarecimentos.

Presenças
Estiveram presentes os deputados Márcio
Kangussu (PPS), presidente da comissão;
João Leite (PSB) e Maria José Haueisen (PT).
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Plenário ficou lotado com os servidores designados que querem efetivação

Situação de servidores designados é
discutida em audiência pública Educação, Cultura,

Ciência e Tecnologia
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Estatuto do Magistério ganha nova
redação em parecer de 2 0 turno 
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Administração Pública

Delegação
Na mesma reunião, o
presidente da
comissão e relator do
Projeto de Resolução
(PRE) 2.472/2002,
que delega ao
governador atribuição
para elaborar leis
delegadas sobre a
reforma
administrativa,
determinou a
distribuição de avulsos
(cópias) do parecer. O
projeto está sendo
analisado em 1° turno
pela comissão, e o
parecer opina pela
aprovação da matéria
com a emenda n° 1,
apresentada pela
Comissão de
Constituição e Justiça.
Deputados da
Comissão de
Administração Pública
e representantes do
funcionalismo tiveram
encontro, ontem, com
a comissão de
transição do Governo
Aécio Neves, no
Instituto de
Desenvolvimento
Industrial de Minas
Gerais (mdi), para
discutir o projeto.

discussão, porém, foram pro-
postas outras 23 emendas,
que foram incorporadas ao
parecer. O prazo para a nova
redação do parecer foi conce-
dido ao relator, conforme pre-
vê o art. 138 do Regimento
Interno da Assembléia. O pro-
jeto será analisado agora, ain-
da em 2" turno, pela Comis-
são de Educação, cuja reunião
está convocada para a próxi-
ma terça-feira (3/12).

O parecer esclarece que o
posicionamento do servidor
efetivo da Educação, na car-
reira, será feito mediante op-
ção, manifesta expressamen-
te no prazo de 90 dias conta-
dos da vigência da norma
que fixar os valores de ven-
cimento das classes de car-
gos da carreira. Na hipótese
de redução da remuneração
em decorrência do
posicionamento do servidor,
a diferença será paga a títu-
lo de vantagem pessoal, so-
bre a qual incidirão os rea-
justes gerais concedidos, e
integrará, para todos os efei-
tos, a remuneração. O servi-
dor que não fizer a opção
permanecerá na posição em
que se encontra, regido pela
legislação anterior. Os cargos
efetivos das classes que cons-
tituem os atuais quadros de
pessoal da Secretaria de Es-
tado da Educação serão ex-
tintos, em caso de vacância.

Emendas apresentadas - Se- localidade onde mora o cõn-
gundo o parecei; a emenda n" juge, companheiro ou com-
1, sugerida pelo deputado panheira; o servidor que seja
Dalmo Ribeiro Silva (PPB), arrimo de família, para a lo-
estabelece que a jornada de calidade onde reside a famí -
trabalho de cargos da classe lia. Esgotando-se essa or-
de Assistente Técnico de Se- dem, a prioridade será para
cretaria será de 30 horas se- o de maior tempo no cargo,
manais (acrescenta o inciso V de maior tempo no Sistema
ao art. 22). A emenda n' 2, Estadual de Educação e de
sugerida pelo deputado Gil idade maior.
Pereira (PPB), altera a ordem A emenda n" 3, sugerida
de prioridade para a seleção pelo deputado Mauri Torres
dos candidatos,) remoção (al- (PSDB), assegura ao servi-
tera a redação do art. 74).	dor que estiver no exercício

A classificação dos candi- da função de Secretário de
(latos seguirá a seguinte or- Escola Estadual, na data de
dem: em primeiro lugar, o publicação da lei, a continui-
servidor cujo cônjuge, com- dade do exercício, urna vez
panheiro ou companheira, que, pela nova proposta, a
filho, pai ou mãe necessite função somente poderá ser
de tratamento medico espe- exercida por ocupante do
cializado, ou cujo filho seja cargo efetivo de Assistente
portador de necessidades Técnico de Secretaria.
especiais ou apresente As emendas n' 4 a 27, do
desajustes psicossociais com- deputado Antônio Andrade
prova-damente provocados (PMDB), aprimoram o proje-
pela ausência do pai ou da to, principalmente quanto à
mãe; o servidor que neces- jornada de trabalho do ser-
site de tratamento médico vidor, ao seu desenvolvirnen-
especializado; o servidor to na carreira e à remoção e
que pleiteia remoção para a readaptação.

1 •.it4-I:1It
Participaram da reunião os deputados Eduardo Brandão IPLI,
presidente; Hely Tarqüínio (PSDB), vice-presidente; Antônio
Andrade (PMDB); Cristiano Canêdo (PTB); Rogério Correia (PT);
Sargento Rodrigues (PDT); Sebastião Navarro Vieira (PFL); Antônio
Carlos Andrada (PSDB); Gil Pereira (PPB) e Ade)mo Carneiro
Leão (PT).

Com o objetivo de discu-
tir a situação de aproximada-
mente 15 mil servidores da
Educação designados, a Co-
missão de Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia da As-
sembléia Legislativa realizou
uma audiência pública ontem.
Os trabalhadores, muitos de-
les com mais de 20 anos de
serviço, estão com seus em-
pregos ameaçados porque
não foram aprovados no con-
curso público promovido pelo
governo no ano passado.

Os servidores foram ad-
mitidos no Estado por con-
trato temporario de trabalho,
sem vínculo empregatício. Por
isso, se forem substituídos
pelos candidatos aprovados,
não terão direito a indeniza-
ção trabalhista. Eles fizeram
um apelo ao presidente da
comissão, deputado Paulo
Piau (PFL), para que a Assem-
bléia Legislativa os ajude a
sensibilizar o governo no sen-
tido de efetivá-los.

A presença maciça de ser-
vidores designados levou a
realização da audiência públi-
ca para o Plenário. O deputa-
do Paulo Piau disse ter cons-
ciência de que os funcionári-
os não querem ser indeniza-
dos, e sim continuar traba-

lhando. Em tom de desaba-
fo, a presidente da Associa-
ção dos Professores Públicos
de Minas Gerais (APPMG),
Joana D'Arc Gontijo, quei-
xou-se do secretário de Esta-
do da Educação, Murilio
Hingel.

"Ele teve três anos para
ensinar os ajudantes de ser-
viços gerais a ler e escrever e
não fez nada. No final do
mandato, veio com uma pro-
va de marcar cruzinha, o que
é urna injustiça", afirmou a
professora, completando que
muitos servidores nunca ti-
nham nem visto um gabarito
de concurso na vida. Hingel
foi convidado para a reunião,
mas não compareceu nem en-
viou representante.

Em manifestação, rnwtos
servidores questionaram a
legitimidade do concurso,
dizendo que muitos candida-
tos com nível superior fize-
ram as provas para fazer do
cargo de serviçal um trampo-
lim para alcançarem posições
mais elevadas no serviço pú-
blico estadual. Denuncias de
fraudes também foram levan-
tadas pelos presentes.
Representante de pais e alu-
nos destaca dedicação dos
serviçais — O presidente da

Federação dos Pais e Alunos
do Estado de Minas Gerais,
Mano de Assis, lembrou que
hoje os servidores designa-
dos contam com o Ipsemg
para tratar de problemas de
saúde, mas, se forem demiti-
dos, estarão jogados à pró-
pnia sorte. Ele disse que é tes-
temunha da dedicação e do
carinho com que os serviçais
tratam os alunos e que tem
dúvida se algum bacharel te-
ria a mesma postura. Por
isso, afirmou que vai "até as
últimas conseqüências para
convencer a sociedade des-
sa injustiça que é substituir
os designados pelos
concursados". Segundo
Joana D'Arc, a APPMG está
com urna ação judicial para
anular o concurso.

Os deputados Dalmo Ri-
beiro Silva (PPB) e José
Henrique (PMDB) se solida-
rizaram com os servidores.
Ribeiro informou que OS de-
putados têm sempre lutado
j unto ao governo para garan-
tir os direitos dos profissio-
nais da educação. Ele disse
que a comissão vai mostrar à
equipe de transição do gover-
no Aécio Neves a realidade
dessas pessoas. José Hen-
rique, no entanto, pediu que
os servidores não alimentem
falsas esperanças, mas
garantiu que vai discutir com
o atual e futuro governos do
Estado um caminho para So-
lucionar o problema.

Presenças

Participaram da reunião os deputados Paulo Piau
(PFL), Dalmo Ribeiro Silva IPPBI, José Henrique (PMDB)
e Dimas Rodrigues (PMDB), além de Joana D'Arc
Gontijo, Mário de Assis, da presidente da Associação
Mineiro de Supervisores Pedagógicos, Gisélia de
Castro Prado; e do ex-redor da Universidade do Estado
de Minas Gerais, Aluísio Pimenta.



PL prevê obrigações para fornecedor
que prejudicar consumidor

sedução de ICMS para artefatos
de cimento, aço e ferro
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1 parecer de 2 tu in ) ia -
\Ora vel a a pro acao dl) Pro-
eto de 1 .ei (1'11 2.158/2002 foi
votado na reunião de ontem
da Comissão de Defesa do
Consumidor e do Contribuin-
te da Assembléia Legislati\ a.
De autoria do deputado
.\gostinho Sil\ eira 1 PL), o pro-
etc) instituii iiifracão ad 111 ii is-
ti-a ti \ a pa is as empresas r} ue
remeterem a protesto títulos,
de credito a pagos ou cobra-
dos indevidamente. À punição
para os infratores é estabe-
lecida pelo Código de Defesa
do Consumidor e varia de um
a seis meses de prisão. O pa-

Alair Veira

.\	1)i11 I,il) de Foi itica
\gropecuaria e Agroindustrial

aprovou ontem dois rerluerimeil-
to-, para realização de aud ién-
das publicas. O primeiro, do de-
putado \larcio Kangussu (FF54
requer audiência pública na ci-
dade de Joairna, 110 dia 16 de
dezembro, para discutir a opor-
tunidade da implantacio dl)
Programa de E so \kiltiplo de
Florestas Renovveis a partir da
cultura do eucalipto. A idéia é
debater esse assunto com lide-
ranças da região, representantes
da sociedade civil organizada,
prefeitos, presidentes de sindi-
catos de produtores rurais, além

recer fo; a provado na forma
do vencido em 1 turno e se-
gue agora para apreciaça) do
Plenário, em 2 turno.

De acordo com o projeto,
o fornecedor que, indevida-
mente, remeter o consumidor
a protesto em cartório, fica
obrigado a provi d enc ia r o
devido cancelamento, sob sua
inteira responsabilidade. Se-
gundo () parecer, o protesto
indevido de títulos de crédi-
to por parte da Ser\ entia
F\trajud (cia 1 faz o nome d o
consumidor lesado ser inledi-
ata mente lançado nos bancos
de dados de remoção ao cré-
dito do País.

O segundo parecer que
seria anal isad o na reunião,
do PI- 232/240, foi retira-
do de pauta porque o relator,
deputado Bene Guedes
PDT, esta\ a a usente. O pro-
cto, da Comissão Especial da
1 ista de Assinantes, dispõe
sobre a produção, comercia-
1/ação e distribuição  de lis-
tas telefónicas.
Audiência pública - Duran-
te a reunião, foi aprovado o

de di rigente do lnti tu [o Lta-
LI ria l de Florestas, Ibama e da
Lmater/\1(.

O segundo requ e rim cii to
aprovado, do presidente da co-
missão, deputado João Batista
de Oliveira )PDT), solicita que
se l a realizada audiC'ncia pribli-
ca para debater licenciamento
ambiental, multas por descum-
p ri mento de legislação am-
biental, reserva legal, ações do
\iinisterjo Público e da Policia
Florestal e outorga de agua no
entorno do Parque Nacional da
Serra da Canastra. Para a reu-
nião, serão convidados () secre-tário 

de Estado da Agricultura,

rcLl rico 0cM to LI os LI cpu Lidos
Fabio ,\' dar (PTB) e .Alencar
da Silveira Júnior (PDT) soli-
citando L)ue se'a realizada uma
aud iti'ncia pública para discu-
tir a implantação da cobrança
de Pedágio para veículo livres
e pesados no Ceasa /MG. A
presidente da comissão, depu-
tada Maria José Haueisen
(P1), sugeriu que a reunjo
seja marcada para o dia 11 de
detemhro, com a possibilida-
de de antecipar essa data. A
presidente da comissão infor-
mou ainda que o deputado
Doutor Váriana (P\ 1DB) foi de-
signado relator em 1 Aumo do
do P1 2.370/2002. O projeto
proíbe a inscrição dos deve-
dores de tarifas públicas em
cadastros de Consumidores
inad mi plcntes.

IÍ4-f1iI.{_I-J
Compareceram à reunião os
deputados Maria José Haueisen
(P1), presidente; Doutor Viana
PMDB), Fábio Avelar (PTB) e
Mana Olivia (PSDB).

c Ahastcciiiir'nto,
la ri lino C icero de \Jsconcelos;
() secretario de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento
Sustenta ei, Celso Castilho de
Souza; o diretor-geral dl) 1 nsti-
tu to [staj ria 1 de Florestas, Jose
luciano Pereira; o superinten-
dente e\ecri ti vo estad ria 1 do
lhama, láder Pinto de Campos
Figuei red o; o diretor-geral do
Instituto \1 ineiro de Gestão das
Aguas (Igani), \Viller 1-lridson
Pós; o prefeito de São Roque de
Minas, Cairo \lanoel de Olivei-
ra; e a procuradora-geral de (ris-
tiça do Estado em e\ercicio, Ana
Iva nete dos Santos.

Maior compctiti\ id,idc
para as i id ústrias mineiras
que produzem artefatos de
cimento, aços e ferros não pia-
nos. Segundodo empresarios
desses setores, essa será a
principal conseqüência da
aprovação do Projeto de lei
(PL) 1.974/2002, do governa-
dor, que reduz a carga tribu-
tária nas opera ç ões internas
com ferros e aços não planos
e com blocos de cimento,
fibrocimentos e produtos
correlatos. O projeto foi de-
batido ontem em audiência
pública da Comissão de Fis-
calização Financeira e Orça-
mentária, com a presença de
representantes das empresas
Precon, Lsiminas, .Açominas,
Belgo 1\ li nei ra e (Jerd cl ri.

reunico foi realizada por
solucitaçã O dl) deputado
Rêrnolo .Aloise (PFL), relator
da materia na comissão, que
criticou a ausência de repre-
sentante da Secretaria da Fa-
zenda, mas considerou o de-
bate esclarecedor. Segundo
Geraldo 1 opes, da empresa
Precon Ind ris Iria 1, com sede
em Pedro leopoldo, a red ri-
Ção da alíquota de ICMS para
a rtefatos de cimento, de IS"
para 12', é uma reivindica-
01 ) que vem sendo apresen-
tada à Secretaria da Fazenda
desde o governo passado. \a
época, o Estado de São Paul()
reduziu o ICMS para 12'', mas
O exemplo não foi seguido
pelo governo mineiro. Embo-
ra tenha ressaltado que o pro-
jeto atende o setor quanto aos
produtos argamassa, telhas e
pré-fabricados, Geraldo 1 .opes
disse que o PL 1.9 74/2002 não
Contempla os produtoslos ci e
fibrocimento, em razão da
suhstituiço tributária.

CO P1 1. 1 ) -,/ 4/2002 deverá ser
analisado na reunião extraor-

Li iiii ria do Com i5sào Llc Fisca-
lização Financeira convocada
para hoje, às 1(1 horas. O relator
informou que ira iiialisar, an-
tes de emitir seu parecer, duas
emenda i p rcscn tsd ci 5 pelo

dr'putadl) Antonio Carlos
r\ndrada (14D4 propondo a
redução =\A para ate 7",
e outras seis emendas a serem
apresentadas pelo deputado
Jose \lilton tlL.

Fiscalização
Financeira e

Orçamentária

Competitividade
Para Jose Luis
Magalnães Neto, da
Belga Mineira, no
setor de aços não
planos, a diferença de
aliquola com relação
a outros estados
prejudica e lira a
competinividade das
indúsuias mineiros. De
acordo com ele, a
arodução mineira e
de 12,5 milhões de
toneladas/ano, e a
redução do ICMS para
12% teria um impacto
nos preços do ordem
de RS 8 por tonelada.
Moacir Brant, da
Usiminas, comemorou
o iniciativa do
governador em enviar
o projeto para a
Assembléia e avaliou
que a redução do
ca'go tributaria vai
estimula' a produção,
gerar empregos e
aumentara
competitividade do
segmento de
estruturas metálicas,
sobretudo para a
construção civil. A
mesma o p inião foi
manifestada por
Alfredo Huallem,
diretor comercial da
Açominas, que
destacou o potencial
de crescimento do uso
do aço no construção
civil brasileira, a
exemplo do que ia
ocorre em outros
países.

Defesa do
Consumidor e do
Contribuinte

Os deputados Doutor
Viana, Maria José
Haueisen e Fábio Avelar
participaram da reunião

Presenças
Participaram da

reunião os deputados
João Batista de

Oliveira (PDT),
presidente da

comissão; Jorge
Eduardo de Oliveira
(PMDB(; Paulo Piou

(PFL(; José Henrique
(PMDB); Miguel

Martini {PSB) e Márcio
Kangussu (PPS)

Política Agropecuária Requerimentos solicitame Agroindustrial

realização de audiências públicas

Projetos analisados pela comissão
A Comissão de Fiscali-	missão, Dilzon Meio argu-

t,iço Financeira e Orça-	menta que não consegriiri
iii cii lá ri a a p ros ou ai nd a	compro\ ar a eficiáncia dos
pareceres sobre trás proje-	aparelhos e que a aprova-
tos. O PL 2.437, 2002, do ção do projeto causaria um
governador, ri rir' concede a	impacto financeiro para o
servidores administrativos	Estado da ordem de R5 1
di Secretaria da Saúde o	bilhão, montante a ser
adicional da gestão SUS, re-	despendido com a instala-
cebeu parecer favorável de cão do eriu 1 pa nien to nos
1 turno, na forma original.	lii LI rónietros.
O relator foi 1) deputado	Requerimentos - Fora ni
Di lzoui Meio ( PTB). Tu n- a p ro ad os dois reqril' ri -
hém recebeu parecer de 1" mcii tos. O primeiro, dl)
trirno pela aprovação o PL deputado  Luiz Fernando
144/2M2,2002, do d cpu tad o	Faria 1 PPB), solicita Li rir'
António Andrade (PMDB), Gloeci r Bia nco e António
grie reduz de W. para 12"	Carlos l.ino da Rocha, di-
a aliLiriota de ICMS inciden-	retor e gerente da empre -
te sobre a venda do , medi-	si Gtcch Brasil Ltda, res-
ca ni cii tos. O relator foi o	pecti\ a mente, sejam cons
deputado Luiz Fernando	dados a prestar esclareci-
Faria (FF11).	 mentos sobre contrato cl e
Rejeição — O terceiro pro- concessão firmado entre a
jeto a n alisa do foi o P1.	empresa e a Loteria do F's-
2.021 2002, do d cpu tad o tado de Minas Gerais. O se-
João Paulo (P1.4 que dispõe	grnido, do deputado \ligricl
sobre a instalação de apa- Niartini (PSB), pede ao -Ri -
relhos eliminadores de ar brinal de Contas do Estado
nos hidrómetros. O relator, cópia da prestação de con-
de pci t a do Dil/on Melo	os relativa a convenli ) cele-
(FIB), opinou pela rejeição brado entre o Banco do Bra-
do projeto e do substitutivo	sil e o Tribunal de Jristiça
ii 1 da Comissão de Cem- para recehniiento, controle
titrução e Justiça. Em seu	e pagamento de depósitos
parecer, aprovado pela co-	judiciais no Estado.

•

Compareceram à reunião os deputados Mouro Lobo
(PSB(, presidente da comissão; Ivair Nogueira (PMDB),
Dilzon Meio (PTB), Luiz Fernando Faria (PPB), Rémolo
Aloise (PFL), José Milton (1311 e Durval Ângelo (PI.

L
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COMISSõES Projeto de resolução da lei
..0

Administração Pública delegada vai ao Plenario hoje
Contas de Azeredo e Itamar são
aprovadas pelo Plenário

PLIENÃR10

Reunião
Extraordinária

A Comissão de Adminis-
tração Pública aprovou, na
reunião extraordinária de
ontem, parecer favorável ao
Projeto de Resolução (PRE)
2.472/2002, que delega ao go-
vernador do Estado atribui-
ção para elaborar leis delega-
das dispondo sobre a estru-
tura da administração direta
e indireta do Poder Executi-
vo, O projeto está na pauta da
reunião de hoje, às 10 horas,
da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, e
da reunião ordinária de Ple-
nário, as 14 horas. O PRE

As emendas que o depu-
tado Rogério Correia (P1)
propôs tratavam, três delas,
de retirar do projeto a possi-
bilidade de a reforma admi-
nistrativa alcançara adminis-
tração indireta. A quarta
emenda pretendia incluir, no
texto do PRE 2.472/2002, a
obrigatoriedade dos projetos
de lei delegada serem enca-
minhados à Assembléia, para
apreciação. O relator, depu-
tado Eduardo Brandão, ma-
nifestou-se contrário à inclu-
são das emendas no parecer.
Somente os deputados Rogé-
rio Correia e Sargento
Rodrigues (PDT) posiciona-
ram-se favoravelmente. O
deputado petista disse que irá
apresentar as emendas em
Plenário.
Início da vigência - O depu-
tado Sebastião Navarro
Vieira (PFL) disse que apre-
sentará, também em Plenário,
emenda que estabelece a data
de Y de janeiro de 2003 como
início da vigência da autori-
zação para a elaboração das
leis delegadas sobre reforma

2.472/2002 tramita em regime
de urgência.

O relator da matéria foi o
deputado Eduardo Brandão
(PL), também presidente da
comissão, e o parecer aprova-
do opina favoravelmente ao
projeto, com a emenda n 1,
apresentada na Comissão de
Constituição e Justiça. O de-
putado Rogério Correia
(PT) propos a apresentação de
quatro emendas, que não fo-
ram incorporadas ao parecer.

A emenda o 1 foi propos-
ta pelo relator da matéria na
Comissão de Constituição e

administrativa. O projeto pre-
vê, apenas, a data limite final
de vigência da resolução - 31
de janeiro de 2003.
Comissão de Transição - Um
grupo de deputados reuniu-
se ontem com o professor
Antônio Augusto Anastasia,
coordenador da equipe de
transição do governador elei-
to Aécio Neves. O deputado
Rogério Correia (P1) lamen-
tou que nenhuma informação
tenha sido acrescentada e que
o professor Anastasia não te-
nha nem mesmo assumido o
compromisso de participar,
na Assembléia, de urna audi-
ência pública para debater a
reforma administrativa que o
próximo governo pretende

Justiça, deputado Geraldo
Rezende (PMDB), e suprime
o inciso III do art. Y do pro-
jeto. Esse inciso faculta ao
governador "proceder à
realocação de atividades e
programas no âmbito do Po-
der Executivo e ao remane-
jarnento de dotações orça-
mentárias". O deputado Ge-
raldo Rezende alegou, no pa-
recer, que isso não pode ser
objeto de delegação, pois a
Constituição exclui do domí-
nio da lei delegada a edição
de normas jurídicas relativas
a orçamento.

fazer. Participaram da reu-
nião, que aconteceu na sede
do Instituto de Desenvolvi-
rnento Industrial (mdi), os
deputados Eduardo Brandão
(P1.), Sebastião Navarro
(PFL), Antônio Carlos
Andrada (PSDB) e Cristiano
Canêdo (PTB).
Tribunal de Justiça - O ou-
tro projeto de lei constante da
Pauta, PL 2.463/2002, do Tri-
bunal de Justiça, não teve seu
parecer apreciado porque o
deputado Sargento Rodri-
gues (PDT) pediu vista do
mesmo. O projeto cria cargos
na estrutura orgânica das se-
cretarias dos Tribunais de
Alçada e de Justiça Militar do
Estado de Minas Gerais.

A aprovação do PRE
1.465/2001, da Comissão de
Fiscalização Financeira e Or-
çamentária (FF0), pôs fim à
polêmica sobre as contas do
último ano do governo Eduar-
do Azeredo. Na reunião ex-
traordinária da manhã de on-
tem, o projeto foi aprovado
com 39 votos favoráveis e oito
contrários. O substitutivo n 1
ficou prejudicado e a emenda
n 1 foi rejeitada.

Em seu parecer sobre o
PRE 1.465/2001, a Comissão
de Fiscalização Financeira e
Orçamentária (FF0) havia re-
comendado a aprovação das
contas do último ano de go-
verno de Eduardo Azeredo.
O relator da matéria, deputa-
do Mauro Lobo (PSB), lem-
brou que, em 1998, o Estado
não repassou aos municípios
R 43,5 milhões de recursos
do Fundo de Desenvolvimen-
to do Ensino Fundamental e
de Valorização do Magistério
(Fundef), mas entendeu que as

Não houve quonui para vo-
tação das duas propostas de
emenda à Constituição constan-
tes na pauta, mas foram aprova-
dos seis projetos. O PL 2.277/
2002, do deputado Anderson
Adauto (PL), foi aprovado em 1
turno na forma do substitutivo
ni, da Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira e Orçamentária.
A proposição concede pensão
especial à viúva do ex-deputa-
do estadual Wilson Modesto,
llka do Nascimento Ribeiro, al-
terando o art. 1 da Lei 11.732/

Alguns deputados não
queriam a aprovação dos
PREs 1.466/2001 e 2.161/
2002, ambos da FF0, que
aprovam as contas do gover-
nador Itamar Franco relativas
aos anos de 1999 e 2000. O
deputado Miguel Martini
(PSB) quis rejeitar os dois
projetos porque, para ele, o
desempenho de Itamar Fran-
co no governo foi muito ruim.
lá o deputado Durval Ange-

prefeituras não tiveram per-
das financeiras, por causa de
uma transação firmada com a
Rede Ferroviária Federal. O
relator também concordou
com a privatização do Bemge
e do Credireal, pois, para ele,
a capitalização ou a liquidação
dos dois bancos seria inviável.
Por isso, recomendou a apro-
vação das contas de Azeredo,
uma vez que não foram en-
contrados indícios de malver-
sação dos recursos públicos,
apesar das falhas na execução
do orçamento.

1994. Essa lei havia criado pen-
são especial para as viúvas dos
deputados cassados durante a
ditadura militar. O substitutivo

1 faz urna pequena alteração
na proposição original, que pre-
tendia inserir na lei de 1994 uma
medida que só viria a ser defini-
da em 2000.

Também foi aprovado em 1
turno o PL 2.186/2002, do de-
putado Eduardo Brandão (PL),
que determina o reembolso do
valor pago por ingresso para
evento cultural ou esportivo re-

lo (P1) defendeu o governa-
dor. "Discordo das afirma-
ções do neo-socialista Miguel
Martini. O grande mérito de
Itamar foi enfrentar as políti-
cas neoliberais de Fernando
Henrique Cardoso", disse. O
PRE 1.466/01 foi aprovado
com 37 votos a favor e 16 con-
tra. As emendas 1 e 2 foram
rejeitadas. Já o PRE 2.161/0-2
foi aprovado com 33 votos
favoráveis e 15 contrários.

A FF0 também opinou
pela aprovação das contas do
governador Itamar Franco.
Os pareceres da comissão
lembraram que, em 1999, o
Estado não destinou à Fun-
dação de Amparo à Pesquisa
de Minas Gerais (Fapemig)
todos os recursos garantidos
pela Constituição, e o supe-
rávit primário gerado não foi
suficiente para atender ao ser-
viço da dívida. Mas os
relatores entenderam que
isso não comprometeu a exe-
cução do orçamento.

alizado em espaço de proprie-
dade do Estado. Pelo projeto,
qualquer pessoa que comprar
ingresso para esses eventos
pode devolvê-lo no ponto de ven-
da com até seis horas de antece-
dência. A proposição foi apro-
vada com a emenda n ,'1, da Co-
missão de Constituição e Justi-
ça, que acrescenta ao art. 1" o
parágrafo único, estabelecendo
que só será admitido o reembol-
so de um ingresso por pessoa.
Foi recebido e aprovado o Re-
querimento 3.574/2002.

Presenças
Participaram da reunião os sete deputados efetivos
da Comissão de Administração Pública: Eduardo
Brandão (PI), presidente; Hely Tarqümnio (PSDB),
Antônio Andrade (PMDB), Cristiano Canédo (PTB),
Rogério Correia (P1), Sargento Rodrigues (PDT) e
Sebastião Navarro Vieira (PFL), e ainda os deputados
Antônio Carlos Andrada (PSDB) e Olinto Godinho (PTB).	 ¶4

Emendas limitavam alcance da reforma

Parecer da FF0 não constatou irregularidades

Aprovado projeto que cria pensão
para viúva de deputado cassado

Segurança
Durante a reunião
ordinária de
Plenário de ontem,
o presidente da
Caso, deputado
Antônio Júlio
(PMDB), instalou a
comissão
permanente de
Segurança,
aprovada em
junho, e designou
seus membros. Os
efetivos são os
deputados Márcio
Cunho (PMDB),
Agostinho Silveira
(PL), Ermano Batista
(PSDB), Sargento
Rodrigues (PDT) e
Rogério Correia
(PT). Os suplentes
são os deputados
Márcio Kangussu
(PPS), Arlen
Santiago (PTB),
Alberto Be1ani
(PFL), Dolmo
Ribeiro Silva (PPB) e
Elaine Matozinhos
(PSB).
A comissão ficará
encarregada de
discutir política
carcerária,
combate ao crime
organizado,
recuperação e
reintegração social
de detentos e
defesa civil.



Aprovado o Código de Ética e o
fim da imunidade parlamentar

Para deputados, Comissão de
Etica e avanço institucionalReunião

Extraordinária
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Deputados, na Mesa,
preparam votação dos
dois projetos em 1 turno

A Assembléia Legislativa
de Minas Gerais aprovou, na
reunião extraordinária de
Plenário da manhã de ontem,
duas proposições que estimu-
lam a ética e a moralidade na
prática parlamentar. O Proje-
to de Resolução (PRE) 1.802/
2001, da Mesa, estabelece pro-
cedimentos disciplinares, cria
a Comissão de Ética e Deco-
ro Parlamentar e a Ouvidoria
Parlamentar. A Proposta de
Emenda à Constituição (PEC)
86/2002, do deputado Helv
Tarqümnio (PSDB), extingue a
exigência de licença prévia da
Assembléia para processar
deputados. As duas proposi-
ções foram aprovadas, em 1
turno, por unanimidade. Re-
gistraram presença em Plená-
rio 66 deputados. O Código
de Ética vai ser apreciado em
2" turno na reunião de hoje.

O PRE 1.802/2001 estabe-
lece que o deputado que não
respeitar a ética e o decoro
pode ser punido com censu-
ra verbal e ate perda de man-
dato. Segundo a proposta, a
Comissão de Ética e Decoro
Parlamentar será encarrega-
da de auxiliar o presidente da
Assembléia na manutenção
do decoro, da ordem e da
disciplina no Legislativo; ins-
truir processos contra depu-
tados e elaborar projetos de
resolução que importem em
sanções éticas que devam ser
submetidas ao Plenário. Além

Marcelo Metzker

disso, a comissão terá pode-
res de investigação próprios
das autoridades judiciais,
além de outros previstos em
lei e no Regimento Interno da
Assembléia. Será extinto o
cargo de corregedor.

A comissão será compos-
ta de sete membros titulares,
designados para mandato de
dois anos, coincidente com o
da Mesa da Assembléia. Na
composição dessa comissão,
será observado o princípio da
proporcionalidade partidária
e o rodízio entre partidos
políticos ou blocos parlamen-
tares nela não representados.

Já a Ouvidoria ficará in-
cumbida de receber, exami-
nar e encaminhar aos órgãos
competentes as reclamações
ou representações de pessoa
física ou jurídica referentes a

A Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 86/2001, do
deputado Helv Tarqõinio
(PSDB), corregedor da Assem-
bléia, pretende acabar com a
imunidade parlamentar para
crimes comuns. Segundo a pro-
posta, o deputado será subme-
tido a julgamento pelo Tribunal
de Justiça, podendo a Assem-
bléia, pelo voto da maioria de
seus membros, até a decisão fi-
nal, sustar o andamento da
ação. A mudança promove a
adequação da Constituição do
Estado à Emenda n" 35 à Cons-
tituição Federal, que restringiu
a imunidade. Assim, deputa-
dos e senadores podem ser pro-
cessados criminalmente, sem a
necessidade de licença da res-
pectiva casa legislativa, mas o
andamento da ação pode ser
sustado por iniciativa de parti-
do político nela representado e
pelo voto da maioria de seus
membros.

O pedido de sustação será
apreciado pela respectiva casa

membros da Assembléia;
propor medidas necessárias à
regularidade dos trabalhos
legislativos e administrati-
vos, bem como ao aperfeiço-
amento da organização da
Assembléia, entre outros. Ela
será composta por um
ouvidor-geral e um ouvidor
Substituto, designados pelo
presidente para mandato de
dois anos, coincidente com o
da Mesa e vedada a
recondução.

O PRE 1.802/2001 foi
aprovado na forma do
substitutivo n`2, da própria
Mesa. Com a aprovação do
substitutivo, ficaram prejudi-
cados o substitutivo n" 1, tam-
bém da Mesa, e as emendas
o" 1 a 6; 10 a 14; e 18 a 22.
Foram rejeitadas as emendas
o' 7 a 9; 15 a 17; 23 e 24.

no prazo improrrogável de 45

dias de seu recebimento pela
Mesa e, sendo deferido, suspen-
dera o prazo da prescrição, en-
quanto durar o mandato. "As-
sim, pela nova sistemática cons-
titucional, a imunidade parla-
mentar segue corno prerrogati-
va institucional que tem por ob-
jetivo dotar os parlamentares de
independência para o livre
exercício do mandato que lhes
foi outorgado, salvaguardan-
do-os de eventuais pressões ex-
ternas e atos intimidativos que
poderiam criar embaraço à sua
atuação, porquanto ações de-
correntes de denúncias infun-
dadas ou movidas por interes-
ses escusos podem vir a ser sus-
tadas pelo parlamento. De ou-
tra parte, elimina-se a necessi-
dade de prévia licença da casa
legislativa para a instauração
do processo criminal, o que, em
muitos casos, conduzia a uma
situação de impunidade, e não
de imunidade", diz o parecer da
Comissão Especial.

No encaminhamento da
votação, os deputados lem-
braram a importância da
aprovação do PRE 1.802/
2001. Para o corregedor da
Assembléia, deputado Hely
Tarqüínio (PSDB), há
leniência e corporativismo na
hora de julgar os parlamen-
tares que faltam com a ética
e o decoro parlamentar. "O
corregedor sempre foi figu-
ra decorativa. Isso não é ma-
zela apenas da Assembléia
de Minas, é de todas as ca-

Estradas
O deputado Carlos Pimenta (PDT)
abordou dois assuntos em seu
discurso. O primeiro diz respeito à

atual situação das
BRs de Minas
Gerais Segundo o
deputado, muitas
pessoas estão
morrendo nas
estradas por
causa de buracos.
Ele disse que,
j untamente com

os deputados Dalmo Ribeiro Silva
(PPB) e Doutor Viana (PMDB), foi a
Brasília pedir socorro ao Ministério
dos Transportes. O deputado citou
as BRs 459, 135 e 251 corno as mais

sas legislativas do Brasil",
afirmou.

Para o deputado Durval
Angelo (P1), a Comissão de
Ética é um avanço em rela-
ção ao cargo de corregedor,
que será extinto com a apro-
vação do projeto de resolu-
ção. "O corregedor muitas
vezes atuava de forma
corporativista e tomava de-
cisões monocráticas", disse.
Já o deputado Dalmo Ribei-
ro Silva (PPB) classificou
como momento histórico a

perigosas. O outro assunto por ele
abordado foi a indicação do reitor
da Lnimontes feita pelo governador
Itamar Franco. De acordo com o
parlamentar, a indicação gerou uma
revolta nos estudantes e em toda a
comunidade de Montes Claros.
"Não tenho nada contra o reitor
indicado, apenas não sou a favor da
forma como ele adquiriu o cargo",
afirmou. Em aparte, o deputado
Dalmo Ribeiro Silva (l'PB)
concordou e parabenizou o
pronunciamento do colega.

Mesa
O deputado Sargento Rodrigues
(PDT) subiu à Tribuna para falar
sobre a eleição da próxima Mesa.

aprovação do projeto. "Ele
vai garantir a ética e o de-
coro, principais marcas da
atividade parlamentar",
afirmou.

O deputado Sargento
Rodrigues (PDT), por sua
vez, disse que o PRE vem ao
encontro dos anseios da so-
ciedade, que cobra mudan-
ças no Poder Legislativo: "O
eleitor deixou de forma cla-
ra que quer ética e transpa-
rência, além do rompimento
com as estruturas arcaicas".

Segundo ele, é necessário que os
parlamentares resgatem valores que
ficaram esquecidos. "Temos, sim,

que mudar, mas
mudar para
melhor", afirmou.
0 parlamentar
ainda falou da
importância de se
zelar pelo nome
da instituição.
Relembrou a crise
dos salários e

disse que a sociedade não aceita
mais a falta de transparência. O
deputado aproveitou a
oportunidade para fazer um apelo a
Aécio Neves: "Ao indicar um nome,
pense nos deputados que o
apoiaram e no povo mineiro".

Reunião
Extraordinária
(continuação}

PEC limita imunidade parlamentar

O secretário de Estado do Meia Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
Celso Castilho de Souza, e o representante da equipe de transição do
governo Aécio Neves, Marcus Pestana, receberam ontem das mãos do

presidente da Assembléia, deputado Antônio Júlio (PMDB); do
coordenador do Movimento Minas em Defesa das Aguas, deputado Ivo

José (P1'); e dos representantes da comissão de representação do
Seminário Aguas de Minas II, Valter Vilela Cunha e Alice Godinho, o

documento final desse evento, realizado pela Assembléia de abril a julho
deste ano. Na mesma solenidade, foi lançada a 34e edição da Revista do

Legislativo, cujo tema central é: "Futuro das Aguas - Uma Construção
Coletiva". Antônio Júlio afirmou, durante o evento, que reuniu mais de

dez deputados, representantes de entidades ligadas aos recursos hídricos
e técnicos da Alemg; e que Minas é o estado brasileiro que mais avançou

nas políticas públicas quanto à utilização de recursos hídricos. O
presidente manifestou ainda sua esperança de que o novo governo
estadual coloque em prática as conclusões desse trabalho. Marcus

Pestana disse que toda a reflexão materializada no documento final do
seminário servirá de bússola nas políticas públicas de gestão dos recursos

hídricos. "Esse esforço não foi em vão, porque será uma contribuição
precioso para as ações do novo governo", concluiu Pestana.

Equipe de Aécio recebe documento
sobre gestão das águas

Alair Vieira



AI INFORMA /quinta-feira - 14

Reunião extraordinária (9 horas)
Apreciar as proposições constantes na pauto
da reunião do tarde, exceto o PRE 2.472/2002
e os PLs 2.240/2002, 2.344/2002, 1.986/
2002, 2.048/2002, 2.063/2002, 2.171/2002

Reunião ordinária (14 horas)
PEC 55/2001

Do deputado Pastor George, incluindo, nas
escolas públicas de nível médio, estudo do
Código de Defesa do Consumidor (altera
inciso II do artigo 233 / Constituição do Esta-
do). Votação em 1° turno

PEC 44/2000
Do governador, que permite a estabelecimento
não-bancário receber receita pública estadu-
al (dá nova redação ao artigo 239 da Cons-
tituição do Estado). Votação em 2 0 turno

PL 2.392/2002
Dos deputados João Batista de Oliveira e An-
tônio Andrade, que dispõe sabre a política
estadual de desenvolvimento sustentado da
cadeia produtiva do algodão e dá outras pro-
vidências. Votação em 10 furna

PL 2.087/2002
Do governador, que autoriza o Poder Executi-
vo a celebrar contrata de concessão remune-
rado para uso de espaço físico em imóveis de
propriedade do Estado para fins de propa-
ganda. Votação em 2° turno

PEC 94/2002
Do deputado Olinto Godinho, que acrescen-
ta e modifica artigos na Constitui ção do Esta-
do relativos à competência do Conselho Esta-
dual de Contas dos Municípios. Discussão
em 1° furna

PRE 2.472/2002
Da Comissão de Justiça, que delega ao go-
vernador do Estado a atribuição para elabo-
rar leis delegadas dispondo sobre a estrutura
da administração direta e indireta do Poder
Executivo, nos termos que menciona (urgên-
cia). Discussão em 1° turno

PRE 1.802/2001
Da Mesa da Assembléia, que estabelece pra-

ACONTECE HOJE

9 horas
Reunião Extraordinária (Plenário)

10 horas
Comissão Especial da PEC 93/2002

(Plenarinho 1) - apreciar o parecer de 1 °tur-
no sobre a Proposta de Emenda à Consti-
tuição (PEC) 93/2002, do deputado Márcio
Cunha, que propõe o tombamento para
conservação e declara monumentos natu-
rais os Picos do Itabirito ou do ltabira, do
Ibituruno e do ltambé e as Serras do Caraça,
da Piedade, de Ibitipoca, do Cabral, da
Canastra e, no planalto de Poços de Cal-
dos, de São Domingos (altera o art. 84,
caput e parágrafo 2° do ADCT do Consti-
tuição do Estado)

ORDEM DO DIA

NA TV

7h - Repórter
Assembléia (reprise)
7h30 - Horário reservado á
Câmara Municipal de Belo
Horizonte
8h30 - Panorama (ao
vivo) - Em destaque o
Décimo Terceiro Salário
9h15 - Plenário (ao vivo)
- Reunião Extraordinária,
com os pronunciamentos,
discussão e votação de
proposições
12h - Sala de Imprensa
(reprise) - Jornalistas
sabatinam o presidente da
Associação Nacional dos
Serviços Municipais de
Saneamento, Antônio
Miranda
13h - Eleições 2002
(reprise)
13h30 - Repórter
Assembléia (reprise)
14h15- Plenário (ao
vivo) - Reunião Ordinária,
com os pronunciamentos,
discussão e votação de
proposições
18h30 -Horário reservado
á Câmara Municipal de
Belo Horizonte
19h30 -Repórter
Assembléia (ao vivo) - O
que acontece na Assembléia
e repercussão dos principais
fatos políticos no Estado
20h15 - Comissão de
Meio Ambiente (reprise)
- Discute construção de
uma Apac em Santa Luzia
21h30 - Panorama
(reprise)
22h - Repórter
Assembléia (reprise)
22h30 - Eleições 2002
(inédito) - Entrevistas,
comentários e notas sobre a
movimentação política no
País
23h - Mídia e Poder
(reprise) - Participação do
dramaturgo Jota Dangelo
Oh - Plenário (reprise)
1h20 - Repórter
Assembléia (reprise)
2h -Encerramento

Esta grade está sujeita a
alterações

cedimentos disciplinares relativas à ética e ao decoro
parlamentar e dá outras providências. Discussão em
2° turno

PL 971/2000
Do deputada Fábio Avelar, que dispõe sabre a con-
cessão de incentivo fiscal às empresas que contratem
empregados com idade entre 16 e 18 anos. Discus-
são em 1° turno

PL 2.240/2002
Da CPI do Preço do Leite, que dispõe sobre a divulga-
ção de planilhas de custas da produção de leite e
derivados e dá outras providências. Discussão em 1°
turno

PL 2.344/2002
Do governador, que autoriza o Poder Executivo a doar
ao Município de Santo Maria de ltabira o imóvel que
especifica. Discussão em 1° turno

PL 2.445/2002
Do deputado Antônio Andrade, que altera a Lei
6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação tri-
butário do Estado de Minas Gerais e dá outras pro-
vidências (altera dispositivos referentes à alíquota de
ICMS incidente sobre medicamentos). Discussão em
1° turno

PL 1.762/2001
Do governador, que autoriza o Poder Executivo a in-
corporar a Frigoríficos de Minas Gerais S/A (Frimisa) à
Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais
(CDI/MG). Discussão em 2° turno

PL 1.986/2002
Do deputado Eduardo Brandão, que autoriza o Poder
Executiva a doar ao Município de Capetinga o imóvel
que especifica. Discussão em 2° turno

PL 2.048/2002
Do deputada Cristiano Canêdo, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Carangola o imóvel
que especifica. Discussão em 2° turno

PI- 2.063/2002
Do deputada Arlen Santiago, que dispõe sabre o uso,
pela Polícia Civil e Militar, de armas de fogo apreendi-
das à disposição da Justiça. Discussão em 2° turno

PL 2.171/2002
Do governador do Estado, que dispõe sobre o Conse-
lho Estadual de Turismo. Discussão em 2° turno

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
(Plenarinho IV) - discutir e votar pareceres de 1° turno
sobre PRE 2.472/2002, da Comissão de Constituição e
Justiça, que delega ao governador do Estado atribuição
para elaborar leis delegadas dispondo sobre a estrutura
da administração direta e indireta do Poder Executivo; e
PI- 1.974/2002, do governador, que reduz de 18% para
12% a alíquota de ICMS de artefatos de cimento, ferro
e aço (altera a Lei no 6.763/1975, que consolida a le-
gislação tributário no Estado de Minas Gerais)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30
• Coletiva com a prefeita de Ouro Preto (Sala de Im-

prensa) - discutir o chafariz destruído por um cami-
nhão em Ouro Preto, no dia 4 de outubro de 2002


