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Criação da Comissão de Ética e Decoro
Parlamentar é aprovada em 2° turno

Pauta do Plenário
O Plenário tem hoje
reuniões
extraordinárias
marcadas para as 9 e
as 20 horas, além da
ordinária das 14 horas.
O PRE 2.472/2002,
que autorizo o
governador a fazer
reforma administrativa
por lei delegada, está
na pauta das reuniões
da tarde e da noite. Já
a PEC 94/2002, que
trata do Conselho
Estadual de Contas dos
Municípios, e o PLC
50/2002, que
organiza a Defensoria
Pública, estão na
pauta das três
reuniões do dia.
Ordem do Dia

O deputado que não res-
peitar a ética e o decoro par-
lamentar poderá ser punido
com censura verbal e até per-
da de mandato. Isso é o que
prevê o Projeto de Resolução
(PRE) 1.802/2001, que esta-
belece procedimentos disci-
plinares relativos à ética e ao
decoro parlamentar, aprova-
do em 2" turno ontem, na
Reunião Ordinária, pela
unanimidade dos 66 depu-
tados presentes. Depois de
apreciada em redação final,
o que deverá acontecer nos
próximos dias, a matéria
será promulgada pelo presi-
dente da Assembléia, depu-
tado Antônio Júlio (PMDB),

ntrara em vigor.
O projeto, de autoria da
sa da Assembléia, cria a
missão de Ética e Decoro

Parlamentar e a Ouvidoria
Parlamentar. A comissão terá
poderes de investigação pró-
prios das autoridades judici-
ais, além de outros previstos
em lei e no Regimento Inter-
no da Assembléia. Será extin-
to o cargo de corregedor.

Alair Vieira

Após a votação, os deputados
Miguel Martini (PSB), Maria
José Haueisen (PT) e Edson
Rezende (PT) destacaram a
importância da aprovação
do PRE 1.802/2001, consi-
derado por eles um avanço
institucional. Páginas 13 e 14
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Alemg instala hoje Comissão de Segurança
A Comissão de Segurança

Pública será instalada hoje, às 16
horas, no Teatro da Assembléia,
com a presença do presidente
Antônio Júlio (PMDB). A comis-
são é resultado de projeto de re-
solução da Mesa da Assembléia
aprovado em 2" turno em ju-
nho deste ano, transformado
na Resolução 5.204/2002.

Segundo o presidente, a
criação da comissão permiti-
rá o debate, em fórum pró-
prio e mais adequado, das
graves questões de seguran-
ça pública enfrentadas atual-
mente não só em Minas Ge-
rais, como em todo o Brasil.
Criada para discutir a políti-
ca carcerária, o combate ao

crime organizado, a recupe-
ração e reintegração social de
detentos e a defesa civil, a co-
missão receberá, na primeira
reunião, diversos convida-
dos. Entre eles, secretários de
Estado, representantes de
poderes e demais envolvidos
na questão da segurança pú-
blica. Continua na página 7

Lei delegada está na Administração Pública
A Comissão de Administração Pública reúne-	reforma administrativa por lei delegada. O
se hoje, às 9630, no Plenarinho l'v para	projeto recebeu cinco emendas ontem à
analisar emendas apresentadas, em Plenário,	noite, na reunião extraordinária de Plenário.
ao Projeto de Resolução (PRE) 2.472/2002,	A reunião foi encerrado após obstrução dos
que autoriza o governador a promover	deputados. Agenda e Página 16
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Programação local e apoio à cultura
Reunião Especial de são destacados em homenagem
segunda-feira	 A cur Vieira

Deputados Olinto Godinl]o (PTB I presidente Antonio Julio (PMDB). Wanderley
Avila (PPS) e Alvaro Antonio (PSB), com assessores ao fundo
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Deputados fazem nova obstrução
e impedem discussão da PEC 94 Reunião

Extraordinária de
terça-feira
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A Assembléia homena-
geou, na segunda-feira (2) à
noite, em Reunião Especial, a
TV Grande Minas, de Mon-
tes Claros. A emissora, hoje
afiliada à Rede Globo de Te-
levisão, existe há 22 anos e
mostra um histórico de pro-
gramação local voltada para
os interesses de seu público.

A solenidade foi presidi-
da pelo deputado Wanderlev
Ávila (PPS), que afirmou a
responsabilidade dos políti-
cos e comunicadores de luta-
rem pelo fim das injustiças e
desigualdades que persistem
no Brasil. "Para efetivar essa
mudança, contudo, não pode-
mos deixar morrer nossa
identidade, que se manifesta
na cultura, da qual fazem par-
te tanto a arte erudita quan-
to a popular, atividades in-
centivadas pela TV Grande
Minas", concluiu.

O deputado Carlos Pi-
menta (PDT), autor do reque-
rimento que deu origem à
homenagem, destacou os re-
levantes serviços prestados
pela emissora, em especial a
Montes Claros e a outros
municípios do norte do Es-
tado. "A Grande Minas se
preocupa em levar informa-
ções de alto nível e progra-
mas culturais e educativos à
comunidade, disseminando
valores humanistas".

O diretor da Central Glo-
bo de Afiliadas e Expansão
(CGAE), Francisco Rafael de
Góes, prestou homenagem
especial aos funcionários da
afiliada de Montes Claros
pelo trabalho modelo que
desenvolvem, mesmo com as
limitações econômicas da re-
gião. Góes ressaltou que há
dificuldades, mas acrescen-
tou que os profissionais sem-
pre têm feito mais do que p0-
dem. "E esse tipo de gana e
vontade que devemos home-
nagear aqui", afirmou.

Depu000s Carlos Pioieiito PDT, e Vciiicieley ,Aviio PPS eiitegooi placas
comemorativos a representantes de emissoras

Aisir Vieira

O diretor da Central Globo de Afiliadas e Expansão (CGAE), Francisco Rafael
de Goes, fala na Tribuno do Assembléia, durante a Reunião Especial

Além do diretor da CGAE, estavam presentes o diretor
executivo da TV Grande Minas, Heitor Nogueira, e o
diretor executivo da TV Globo Minas, Marcelo Malte; o
desembargador Tibagy SalIes; o presidente do Tribunal de
Justiça, desembargador Gudesteu Biber Sampaio; o
presidente da Associação dos Engenheiros Agrónomos do
Norte de Minas, Fernando Brita; e a chefe do escritório da
Unimontes, Maria Denise Nunes de Oliveira, representando
o reitor, professor José Geraldo de Freitas Drumond; além
dos deputados Arlen Santiago (PTB), Gil Pereira (PPB), Dimas
Rodrigues (PMDB), Dalmo Ribeiro Silva (PPB), Doutor Viana
(PMDB) e a deputada Elbe Brandão (PSDB).

vww.almg,gov.br
O Diário do Legislativo é a parte do "Minas Gerais", Diário Oficial do

Estado, em que são publicados os atos oficiais do processo
legislativo. Todas as edições, desde laneiro de 1994, estão

disponíveis para consulta na página da Assembléia na Internet, no
titulo Atividade Parlamentar/Diário do Legislativo. Também podem

ser feitas pesquisas por palavras ou assuntos.

Alguns deputados obstru-
íram novamente a reunião ex-
traordinária de ontem pela
manhã, que tinha na ordem do
dia a Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 94/2002,
do deputado Olinto Godinho
(PTB), que cria o Conselho Es-
tadual de Contas dos Municí-
pios. A outra proposição na
pauta era o Projeto de Resolu-
ção (PRE) 2.472/2002, da Co-
missão de Constituição e Jus-
tiça, que autoriza o governa-
dor a editar leis delegadas so-
bre a reforma administrativa.
O objetivo dos deputados foi
impedira discussão da PEC 94.

A obstrução começou após
a leitura da ata da reunião
anterior, que foi discutida
pelos deputados Durval An-
gelo (PT), João Leite (PSB)
e Miguel Martini (PSB). Ter-
minado o prazo regimental
destinado à discussão da
ata, os deputados Edson

Na reunião de ontem da
Comissão de Trabalho, da Pre-
vidência e da Ação Social, foi
aprovado parecer de Y turno
sobre o Projeto de Lei (PL)
2.269/2002. Dos deputados Ivo
Jose (PT) e Maria José Haueisen
(PT), o projeto altera a Lei
12.812, de 1998, que dispõe so-
bre a assistência social às popu-
lações de áreas inundadas por
reservatórios. Com a alteração,
a população passa a merecer,
com base na Constituição, um
plano de assistência social que
preserve seus direitos.

Segundo os autores do
projeto, a própria prática de
implementação da lei indicou
a necessidade de algumas
mudanças, a fim de aumentar
sua eficácia. lima das mais
importantes é a instituição da
taxa de expediente, a ser co-
brada pela Secretaria de Esta-
do de Trabalho, Assistência
Social, da Criança e do Ado-
lescente (Setascad), visando

Rezende (PT), Rogério Cor-
reia (P1) e Miguel Martini
(PSB) apresentaram diversas
questões de ordem, inclusi-
ve uma solicitando chamada
para recomposição de
cjuorLim. O presidente Antô-
nio Júlio (PMDB) suspendeu

dar condições ao Conselho
Estadual de Assistência Soci-
al (Ceas) de desempenhar as
suas incumbências legais.

A concessão de licencia-
mento ambiental aos empre-
endimentos públicos ou priva-
dos de aproveitamento hí-
drico fica condicionada à apre-
sentação de estudos ambien-
tais que incluam o Plano de
Assistência Social (Pas) e à
comprovação pelo Ceas do
cumprimento do seu crono-
grama de implantação. O Ins-
tituto de Terras de Minas Ge-
rais (Iter), órgão responsável
pela política de destinação de
terras públicas e devolutas,
dará suporte administrativo e
técnico ao Ceas na análise dos
planos de assistência social.
Emendas - O projeto foi
redistribuído ao deputado
Edson Rezende (PT), que apre-
sentou parecer favorável à
proposição, com as emendas
n°s 1 a 5, propostas pela Co-

a reunião e se reuniu com os
líderes, mas não houve acor-
do e os trabalhos foram en-
cerrados. Em entrevista, o
deputado Rogério Correia
afirmou que o objetivo de
cerca de 12 parlamentares é
retirar a PEC da pauta.

Trabalho, Previdência
e Ação Social

Alair Vieira
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Deputados Luiz Menzes (PPS), Dali-no Ribeiro Silva (PPB)
e Edson Rezende (PT)

missão de Constituição e Jus-
tica. Segundo o deputado, a
construção de reservatórios de	Participaram da
água, apesar de trazer henefí-	reunião os
cios à sociedade, acarreta	deputados Dalmo
transtornos e prejuízos às ta-	Ribeiro Silva (PPB),
mílias residentes nas adja-	Edson Rezende
cencias. "As alterações dão
maior cl1re7 i Lei 12.812 e tem	u
largo alcance social", disse.	Menezes (PPS),

População de área inundada terá assistência

)
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Deputados Sargento Rodrigues PDT Arién Santiago(PTB) e
Márcia Cunho (PMDB)

centros de estudos vincula- Estado de Minas Gerais,
dos ao Ipsemg, acompanhada desembargador Airton
de justificativa e fundamenta- Maia, os laudos das au-
ção sobre a necessidade da ditorias realizadas no
realização de acordos, espe- lpsemg nos últimos anos.
cialmente daquele celebrado Segundo o requerimento,
pelo Centro de Estudos de os laudos servirão de sub-
Promoção à Saúde (Ceps).	sídios para melhor análise

O outro solicita ao au- do convênio assinado pelo
ditor-geral de Justiça do Ipsemg com o Ceps.
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COMISSõES Deputados ouvirão promotores
Comissão Especial de defesa do patrimônio público
Ceps-lpsemg

Crime organizado estaria ligado a
assassinatos em Montes Claros

A Comissão de Direitos
Humanos da Assembléia reu-
niu-se ontem, na Câmara
Municipal de Montes Claros,
para discutir com lideranças

cir-
cunstâncias das mortes do	 4
Jornalista Rosalvo Bastos, de
sua namorada, Daniela Cos-
ta, e do bailarino Igor Xavier.
Após a conclusão dos traba-
lhos, os deputados Rogério
Correia (P1), Carlos Pimen-
ta (PDT) e João Leite (PSB)
foram à regional da Polícia
Federal solicitar o acompa-
nhamento dos casos e re-
gressaram a Belo Horizonte
com a convicção de que o cri-
me organizado estaria liga-
do aos assassinatos.

Pelos depoimentos, o jor-
nalista Rosalvo Bastos e sua
namorada, Daniela Costa, fo-
ram mortos, em maio deste
ano, por dois pistoleiros. As
execuções seriam um aviso à

Promotores de defesa do
patrimônio público e do meio
ambiente devem prestar es-
clarecimentos à Comissão Es-
pecial do Ceps-Ipsemg, se-
gundo requerimento do de-
putado Sargento Rodrigues
(PDT), aprovado ontem. Os
convidados relacionados no
requerimento são os promo-
tores de defesa do patrimônio
público Geraldo Ferreira da
Silva, Renato Franco de
Almeida, Rodrigo Anaya
Cançado e o promotor de
defesa do meio ambiente José
Maria dos Santos Júnior.

Também foram aprova-
dos pela comissão dois re-
querimentos do deputado
Arlen Santiago (PTB). Um
deles solicita ao presidente
do Ipsemg, João Diniz Pinto
Júnior, a relação de todos OS

O bloco formado por PL,
PSB e PDT para disputar a
eleição para a Mesa da As-
sembléia tem mais um parti-
do aliado: o PTB. A decisão
foi anunciada em coletiva con-
cedida pelos líderes desses

partidos. O objetivo, segun-
do documento assinado pelas
lideranças do bloco, é valori-
zar o Poder Legislativo nas
suas relações com o Executi-
vo e o Judiciário e principal-
mente, com a sociedade.

Com a adesão do PTB, o
bloco terá 21 deputados na
próxima legislatura, mas
pode crescer ainda mais.
"Existe a possibilidade de in-
cluir mais um partido. Temos
conversado de maneira frater-
na com o PT", afirmou o de-
putado Dinis Pinheiro (PL).
Os deputados não declararam
oposição à atual Mesa, mas se
consideram uma alternativa à
presidência da Alemg, segun-
do o deputado Arlen Santia-
go (PTB). "Temos restrições a
alguns métodos adotados na
Casa. Buscamos uma Assem-
bléia mais forte, independen-

te e transparente", completou
Dinis Pinheiro.

Cautelosos, os líderes não
quiseram adiantar o nome do
candidato a presidente pelo
bloco. "Nossa preocupação
não é definir nomes, mas pro-
jetos para o Legislativo", dis-
se o deputado Miguel Martini
(PSB). Entre eles, a moderni-
zação e a interiorização das
atividades e o aperfeiçoamen-
to da fiscalização sobre o Exe-
cutivo. "Os deputados têm di-
ficuldade para fiscalizar os
poderes porque a Assembléia
muitas vezes não oferece as
condições adequadas", recla-
mou Dilzon Melo (PTB).

Estiveram presentes os de-
putados Sargento Rodrigues
(PDT); Miguel Martini (PSB),
Dinis Pinheiro (PL) e Arlen
Santiago, Dilzon Melo e Fábio
Avelar, todos do PTB.

Segundo o deputado Ro-
gério Correia (PT), co-autor
do requerimento que origi-
nou a reunião, os inquéritos
estavam parados porque os
assassinos teriam contato
com a alta sociedade e com
políticos da cidade. O depu-
tado João Leite (PSB), mem-
bro efetivo da comissão, dis-
se que esses dois assassinatos
em Montes Claros estão
acompanhando outros crimes
que vêm acontecendo em
todo o Brasil. "Os responsá-
veis pelos crimes não são pes-
soas pobres e sim pessoas da
classe média alta que, na mai-
oria das vezes, ficam impu-
nes", afirmou. "Não pode
haver proteção e corpo mole
com esses dois crimes, prin-
cipalmente por parte da Se-
cretaria da Segurança Públi-
ca", afirmou o deputado

Aideci Xavier, presidente da Associação dos Professores de Comunicação;
Marlene Bastas e Aloísio Lopes, presidente da Sindicato dos Jornalistas

Profissionais do Estado de Minas Gerais

irmã de Daniela. Apesar da prisão preventiva decretada,
gravidade dos assassinatos, a mas está foragido longe do
Polícia não estaria empenha- Estado de Minas Gerais. Pa-
da nas investigações. Há rentes das vítimas revelaram
nove meses, o bailarino Igor aos deputados suas suspeitas.
Xavier teria sido assassinado A reunião foi acompanhada
por um fazendeiro, parente também pelo presidente do
do prefeito de Montes Cla- Sindicato do Jornalistas, Alo-
ros. O suposto assassino teve ísio Lopes.

Deputados Rogerio Correia (PT), João Leite (PSB) e Carlos Pimenta (PDT)

Carlos Pimenta (PDT), repre- outro do deputado Carlos
sentante de Montes Claros. Pimenta(PDT), solicitando
Requerimentos - Como re- empenho da Polícia Civil no
sultado da reunião foram encaminhamento dos inqué-
aprovados dois requerimen- ritos. Os requerimentos se~
tos, um de autoria do depu- rão enviados ao Ministério
tado Rogério Correia (P1), Público, à Procuradoria Ge-
que pede a intervenção da ral do Estado e à Secretaria
Polícia Federal nos casos, e o de Segurança Pública.

Direitos Humanos

Compareceram à
reunião os
deputados Rogério
Correia (PT), Carlos
Pimenta (PDT) e
João Leite IPSBI;
José Messias
Oliveira, delegado
de Polícia da
Comarca de Montes
Claros; professor
João Batista de
Almeida Costa;
Aloisio Lopes,
presidente do
Sindicato dos
Jornalistas
Profissionais do
Estado de Minas
Gerais; Marlene
Gomes Lacerda
Xavier (mãe do
bailarino
assassinado Igor
Lacerda Xavier);
Marlene Bastos
(irmã do jornalista
Rosalvo Bastos);
advogado Ernesto
Queiroz Freitas;
Aldecir, Xavier,
presidente-da
associação dos
professores de
comunicação; Sued
Kennedy, vereador
de Montes de
Claros; Carlos
Alexandre Campos,
delegado em
Montes Claros,

• fl-hIJ
Participaram da
reunião os
deputados Arlen
Santiago (PTB),
presidente da
comissão; Sargento
Rodrigues (PDT),
Márcio Cunha
{PMDB) e Doutor
Viana (PMDB).

r.larcelo tletzker
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Deputados Fabio Avelar (PTB), Arien Santiago (PTB). Dinis Pinheiro (PL),
Miguei Martini (PSB), Sargento Rodrigues (PDT) e Diizon Meio (PTB)

Entrevista coletiva

PTB compõe com PL, PSB e
PDT para disputar Mesa Deputados fazem balanço da reunião

Ricardo Barbosa



Deputados Ailton Vilela, Marco Regis, Mouro Lobo

Ailton Vilela (PTB), que apre-
sentou parecer no lugar do
primeiro relator, João Leite
(PSB), que comunicou à co-
missão sua impossibilidade
de comparecer à reunião.

No parecer, o relator
apresentou a emenda n 1 -
que suprime do anexo 1 a
que se refere o artigo 1° do
projeto - os critérios relati-

vos à incidência deste ano,
por impossibilidade de apli-
cação. E emenda n° 2, que
altera o texto do artigo 14. Os
critérios da Robin Hood é
menor, diminuindo, conse-
qüentemente, sua cota-par-
te. Pela Constituição Federal,
dos 25°. do ICMS destina-
do aos municípios, 79110
usam como índice o VAF.

O Diário do Legislativo é a parte do "Minas
Gerais", Diário Oficial do Estado,

éN
a

em que são publicados os atos
oficiais do processo legislativo.

Todas as edições, desde janeiro
de 1994, estão disponíveis para

consulta na página da
Assembléia na Internet, no título

Atividade Parlamentar/Diário do Legislativo.
Podem ser feitas pesquisas por palavras ou

assuntos. Também a composição das
Comissões Permanentes e Temporárias da

Assembléia, as pautas e resultados das
reuniões estão na página da Assembléia na

Internet. Consulte em Atividade Parlamentar/
Comissões. Para consultar a Constituição do

Estado, com texto integral, atualizado de
acordo com as Emendas e Ações Diretas de

Inconstitucionalidade
'
veja também na página

da Assembléia na Internet -
www.almg.gov.br
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COMISSõES Comissão aprova alterações na
Assuntos Municipais Lei Robin FlIood

Helena Leão
Foi aprovado ontem, na

Comissão de Assuntos Mu-
nicipais e Regionalização,
parecer de 2 turno do Pro-
jeto de Lei 1.756/20011, do
deputado Amilcar Martins
(PSDB), alterando artigos
da Lei 13.803 de 2000. A
comissão, ouvida a reque-
rimento do deputado Ivair
Nogueira (PMDB), apre-
sentou duas emendas.

A Lei 13.803, conheci-
da como Lei Robin Hood, dis-
põe sobre a distribuição da
parcela da receita do produ-
to da arrecadação do Impos-
to sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS)
pertencente aos municípios.
Ela está sendo aperfeiçoada,
segundo o autor, para alterar
os critérios dessa distribuição
do imposto. O PI- segue para
a Comissão de Constituição
e Justiça, a pedido do depu-
tado Geraldo Rezende
(PMDB), e depois para a Co-
missão de Fiscalização
Financeirae orçamentária.
Emendas ao texto do pri-
meiro turno - O projeto foi
aprovado em 1° turno na
forma do substitutivo n° 3,
o que possibilita a adoção de
políticas públicas nas áreas
de meio ambiente, patrimô-
nio cultural e ainda índice
populacional. O Valor Adi-
cionado Fiscal (VAF), que
pela Constituição é o índi-
ce usado para a distribuição
da parcela do ICMS que
cabe aos municípios, está
sendo diminuído de 79,69.
para 75°c, dando um índice
de 25% para os critérios de
distribuição da Lei Robin
Hood. O projeto foi redistri-
buído para o deputado

Para o superintendente
da Associação Mineira de
Municípios (AMM), Tadeu
Mendonça, a mudança pro-
posta pelo P1, 1.756/2001 vai
beneficiar cerca de 800 muni-
cípios, "com perdas para os
grandes, que não serão feitas
de uma única vez, mas de for-
ma gradativa e com ganhos
para os pequenos, também de
forma gradual". Desde a im-
plantação da Lei Robin Hood,
vários municípios com territó-
rio de cerca de 4.500 quilôme-
tros tiveram sua arrecadação
aumentada para R$ 23 mil por
mês, já que um dos critérios
da lei é a área territorial.

Segundo Tadeu Mendon-
ça, haverá uma grande briga
para a aprovação do projeto
em Plenário, "mas temos
grande esperança de que
ocorra a aprovação, e ainda
este ano, mesmo com o lobhv
dos grandes municípios". Ele
disse que a lei tem de ser
aperfeiçoada constantemente
porque os critérios nos quais
ela se baseia estão em cons-
tante evolução. "Tal controle

Encarregada de discutir a
política carcerária, o combate
ao crime organizado, a recu-
peração e reintegração social
de detentos e a defesa civil, a
Comissão de Segurança Públi-
ca, a 15' permanente da As-
sembléia Legislativa, é resul-
tado de projeto de resolução,
da Mesa da Assembléia,
aprovado em 2" turno em ju-
nho deste ano, transformado
na Resolução 5.204/2002, que
altera a redação dos artigos
101 e 102 do Regimento Inter-
no. Esses artigos tratam das
comissões permanentes.

Na última quarta-feira
(27/11), os deputados Márcio

de critérios vai ser feito de
acordo com a capacidade
organizacional de cada cida-
de". Um dos critérios que
está sendo modificado agora
é o populacional, "para que os
municípios mais populosos,
que ja geram mais recursos,
não continuem a receber mais
da cota-parte distribuída pela
Robin Hood".

A lei Robin Hood já havia
previsto a aplicação dos 25°
dentro dos critérios de meio
ambiente, patrimônio cultu-
ral, saúde, educação, área
territorial, só que devido à
discordância das cidades
grandes, a aplicação estava
sendo feita sobre 21,4°0. O PL
1.756/2001 agrega os restan-
tes 4,6% naqueles critérios, re-
tirando-os do índice VAF.
Para Mendonça, só haverá
uma distribuição justa de
impostos se houver delimi-
tação das reais obrigações
dos Municípios, Estados e
Federação, "e isso pode ser
feito com leis complementa-
res, que desone-rem um pou-
co os municípios".

Cunha (PMDB), Agostinho
Silveira (PL), Ermano Batis-
ta (PSDB), Sargento Ro-
drigues (PDT) e Rogério
Correia (PT) foram desig-
nados membros efetivos da
comissão; os suplentes são
os deputados Márcio Kan-
gussu (PPS), Arlen Santiago
(PTB), Alberto Bejani (PFL),
Dalmo Ribeiro Silva (PPB) e
Elaine Matozinhos (PSB).
Segundo parecer da Mesa,
a instalação da Comissão de
Segurança Pública corres-
ponde a uma modificação
institucional com o objeti-
vo de otimizar os trabalhos
nessa área, antes aborda-

Pres ciente cio AMM
Tadeu Mendonça

Compareceram os
deputados Marco Regis
(PL), presidente, Ailton
Vilela IPTBI e Mouro Lobo
(PSB); e o superintendente
da Associação Mineira
dos Municípios,
Tadeu Mendonça.

dos pela Comissão de Direi-
tos Humanos.

Na primeira reunião da
nova comissão, hoje, que será
dirigida pelo deputado
Ermano Batista, pois o presi-
dente e o vice serão eleitos
durante os trabalhos, será
apresentado um painel com
ações desenvolvidas pela
Assembléia de Minas volta-
das para a segurança públi-
ca. Para essa reunião de ins-
talação, foram convidados
secretários de Estado, re-
presentantes de poderes e
dos diversos segmentos en-
volvidos com o tema segu-
rança pública.

Mudança na lei vai beneficiar 800 municípios
Helena Leão

t

os

Ações da Alemg pela segurança serão
apresentadas em reunião

Assuntos Municipais

Instalação da
Comissão de

Segurança Pública
(continuação da

capa)



Estatuto dos Profissionais
tramita desde julho

N,larceio Metzker

Professores 'o o	nr	 Mor-e o

Oepuodos Dolmo Ribeiro Silvo /PPB), An6sjo Cor/os Androdo(PSDB:, Pos/o
Piou (PFL, José Henrique (PMDB), Rogério Correio (PT), Edson Rezende(PT)

PLC divide funções em quatro áreas

Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia

(continuação)
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Educação, Cultura
Ciência e Tecnologia

Deputados Paulo
Piau (PFL),
Antônio Carlos
Andrada (PSDB},
Dalmo Ribeiro
Silva (PPB), José
Henrique
PMDB), Rogério
Correia e Edson
Rezende, do PT.

O relator do Projeto de Lei
Complementar (PLC) 53/2002,
deputado Antônio Carlos
Andrada (PSDB), pediu prazo
regimental para emitir parecer
alegando necessitar de dados
mais precisos para formular
seu relatório. De autoria do
governador, o PLC 53/2002,
que dispõe sobre o Estatuto
dos Profissionais da Educa-
ção Pública de Minas Gerais,
estava na pauta da reunião em
2 turno de ontem da Comis-
são de Educação, Cultura, Ci-
ência e Tecnologia

Ele apresentou requeri-
mento solicitando às Secreta-
rias de Estado da Fazenda,
da Administração e da Edu-
cação, dados sobre o impac-
to financeiro do novo plano
de carreira sobre a folha de
pagamento do Magistério e
dos servidores dos demais
quadros que passarão a inte-
grar o Quadro dos Profissio-
nais da Educação Pública, O
relator também quer saber
qual a quantidade de cargos
e a composição numérica das
unidades escolares e demais
órgãos, o número de servido-
res designados, de professo-
res leigos em atividade e o
comparativo entre critérios
para progressão e promoção
e os requisitos para concessão
das gratificações atualmente
atribuídas aos cargos.

Os servidores da educa-
ção, que lotavam o auditório
onde acontecia a reunião, pro-
testaram contra o pedido de
prazo e tentaram pressionar
os deputados da comissão
para que não atendessem ao
pedido do relator. Diante da
manifestação do público, a
reunião foi suspensa para
acordo das lideranças, que
acabaram decidindo pela mar-
cação de uma reunião extraor-

dinária para a próxima terça-
feira (10/12/2002), às 10 horas,
para a leitura do parecer.

O presidente da comissão,
deputado Paulo Piau (PFL),
encerrou a reunião garantin-
do aos profissionais da edu-
cação que há tempo hábil para
a aprovação do PLC 53/2002,

Durante a reunião tam-
bém foi aprovado, com a
emenda n" 1 da Comissão de
Constituição e Justiça, o pa-
recer de 1 turno sobre o Pro-
jeto de Lei 2.381, de 2002, do
deputado Ivair Nogueira
(PMDB), que dispõe sobre a
concessão de benefícios de
assistência social no Estado.

A Lei n" 12.925, de 1998,
diz que os recursos financei-
ros destinados a projetos de
assistência social, só podem
ser liberados com aprovação
prévia dos planos de traba-
lho, o acompanhamento, o
controle e a fiscalização da
aplicação desses recursos
pelos conselhos municipais
de assistência social. Entre
as entidades beneficiárias, in-
cluem-se as entidades espor-
tivas sem fins lucrativos.
Segundo o parecer apresen-
tado pelo deputado Dalmo
Ribeiro Silva (PPB), a
destinação de subvenção so-
cial a atividades desenvolvi-
das pelas entidades esporti-
vas não tem a finalidade de
promover ações de assistên-
cia social e, sim, de fomentar
a prática de esportes. Por
esse motivo, segundo o autor
do parecer, a Constituição Fe-
deral, em seu artigo 217, não
submete a liberação de ver-

que já está em fase final de
tramitação. Ele lembrou que,
aprovado o parecer da Co-
missão de Educação, o proje-
to irá para votação em 2" tur-
no em Plenário e depois os
deputados votarão o parecer
de redação final.

bas destinadas ao desenvol-
vimento de atividades es-
portivas à aprovação do Con-
selho Municipal de Assistên-
cia Social, reconhecendo seu
caráter diverso em relação à
assistência social.

"A aprovação do PI-
2.381/2002 irá permitir que
recursos provenientes da
União sejam repassados pela
Secretaria de Estado de Es-
portes diretamente a entida-
des esportivas sem fins lu-
crativos, sem a interme-
diação dos referidos conse-
lhos, inexistentes em vários
municípios, os quais, por
esse motivo, ficam inde-
vidamente privados dessas
verbas", justificou o deputa-
do no parecer.
Audiência com equipe de
transição - Foi aprovado
também requerimento do
deputado Paulo Piau solici-
tando uma audiência com o
coordenador da Equipe de
Transição do Governo Aécio
Neves, Antônio Augusto
Anastasia, para discutir a si-
tuação dos ajudantes de ser-
viços gerais, professores e
demais servidores do magis-
tério designados, tendo em
vista a realização de concur-
so público para provimento
de cargos no Estado.

O PLC 53/2002 começou
a tramitar na Assembléia no
dia 4 de julho deste ano, às
vésperas do recesso parla-
mentar. Agora, por último,
ele havia passado pela Comis-
são de Administração Públi-
ca, em 2" turno. Essa comis-
são aprovou nova redação do
parecer com a incorporação
de 27 emendas. O parecer
definiu que o posicionamento
do servidor será feito por op-
ção, manifestada no prazo de
90 dias, contados da vigência
da norma que fixar os venci-
mentos das classes de cargos.
Se a remuneração for reduzi-
da, devido ao posicionamento
do servidor, a diferença será
paga a título de vantagem
pessoal, sobre a qual inci-di-
rão os reajustes concedidos,
e integrará a remuneração.
Quem não fizer a opção per-
manecerá na posição em que
se encontra, regido pela lei
anterior. Os cargos das clas-
ses dos atuais quadros de
pessoal da Secretaria da
Educação serão extintos,
com a vacância.
Emendas apresentadas - A
emenda n" 1 estabelece em 30
horas semanais a jornada de
trabalho de cargos da classe
de assistente técnico de secre-
taria. A n" 2 altera a ordem
de prioridade para a seleção
dos candidatos à remoção. A
emenda n" 3 assegura ao ser-
vidor na função de secretário
de escola, na publicação da
lei, a continuidade do exer-
cício. A função somente po-
derá ser exercida por ocu-
pante do cargo efetivo de as-
sistente técnico de secretaria.
As de n" 4 a 27 aprimoram o
projeto, principalmente quan-
to à jornada de trabalho do
servidor, ao seu desenvolvi-
mento na carreira e à remo-
ção e à readaptação.

O PLC prevê também um
quadro funcional dividido nas
funções de docência, ativida-
des de apoio pedagógico, ad-
ministrativo e técnico, direção
e assessoramento. Os servido-
res de apoio administrativo,
como os serventes (que pas-
sam a ser chamados de ajudan-
tes de educação) e os auxilia-
res de secretaria serão os mai-
ores beneficiados pelo proje-
to, que dará a eles uma car-
reira. O professor terá duas
classes: a de Educação Básica
1 (que corresponde aos anti-
gos P1 e P2, da 1' à 4` séries
do ensino fundamental) e a de
Educação Básica II (P3 ao P6,
da 5" série ao 3" ano do ensi-
no médio). Assim, o professor

que está no nível P4, por exem-
plo, poderá evoluir até o P6
sem necessidade de fazer nOVO
concurso. A promoção tam-
bém poderá ocorrer de acor-
do com a formação, titulação,
tempo de serviço e avaliação
de desempenho do servidor.

O projeto traz ainda vári-
as inovações reivindicadas
pelos profissionais, entre
elas: criação de incentivo ao
trabalho na zona rural e nas
áreas urbanas com alto índi-
ce de vulnerabilidade social,
garantia de consulta à comu-
nidade para escolha das fun-
ções de diretor e vice-dire-
tor de escola e criação do sis-
tema de avaliação de desem-
penho dos servidores.

Relator pede prazo para parecer	Projeto com
sobre PL do estatuto da educação	da Educação

PL facilita recursos
para esporte



He'ena Leão

Deputados Sargento Rodrigues (PDT), Eduardo Brandão (PL),
Sebastião Navarro Vieira (PFL) e He/y Torqúinio (PSDB)
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Criação de cargos em tribunais é analisada

Li

A Comissão de Adminis-
tração Pública aprovou, on-
tem, parecer de 1 turno opi-
nando pela rejeição do Proje-
to de Lei (PL) 1.001/2000, do
deputado Mauri Torres
(PSDB). O projeto estabelece
critérios para criação, fusão
e desmembramento de servi-
ços notariais e de registro no
Estado e prevê a criação de
serventias dos Tabelionatos
de Protestos e de Registros
de Imóveis nos municípios ou
nas comarcas com população
acima de 50 mil habitantes.

O relator do parecer, de-
putado Sebastião Navarro
Vieira (PFL), iniciou sua jus-
tificativa ressaltando que o
projeto tem vício de iniciati-
va porque a competência para
modificar esses serviços é pri-
vativa do presidente do Tri-
bunal de Justiça. O relator
também destacou que o pro-
jeto é dissonante com os prin-
cípios constitucionais, em es-
pecial os da igualdade,
razoabilidade e eficiência.

Durante a discussão do PI-
1.001 /2000, o deputado Rogé-
rio Correia (PT) disse que,
embora concordasse com o
relator, iria solicitar vista do
parecer na tentativa de atra-
sar a votação do projeto em
Plenário. O presidente da
comissão, deputado Eduar-
do Brandão (PL), lembrou
que, se o parecer não fosse
votado, o projeto correria o
risco de seguir para a Comis-
são de Fiscalização Financei-
ra e Orçamentária, porque o
prazo da Administração Pú-
blica para emitir parecer es-
tava esgotado.
Acordo - Após alguns minu-
tos de reunião suspensa, os
deputados chegaram a um
acordo, o pedido de vista foi
retirado e o parecer opinan-
do pela rejeição foi aprovado.
Rogério Correia ainda suge-

riu que, para atrasar ao má-
ximo a votação do projeto, no
momento em que ele estiver
sendo votado em 10 turno no

Outro parecer de 1' tur-
no opinando pela rejeição
também foi aprovado du-
rante a reunião: do PI-
2.280/2002, do governador,
que dispõe sobre a mudan-
ça de denominação e rees-
trutura a Secretaria de Es-
tado da Indústria e Comér-
cio. Segundo o relator do
parecer, deputado Sebastião
Navarro Vieira (PFL), a pro-
posição não merece prospe-
rar em nome da economia
processual, já que o gover-
nador eleito pretende pro-
mover mudança na Admi-
nistração Pública do Estado,
caso seja aprovado o Proje-
to de Resolução (PRE)

Plenário, sejam apresentadas
emendas para que a matéria
volte à Comissão de Admi-
nistração Pública.

2.472/2002, que delega ao
governador atribuição para
elaborar leis delegadas so-
bre a reforma administrati-
va do Estado.
Emendas - Sebastião Navar-
ro lembrou ainda, em seu pa-
recer sobre o PI- 2.280/2002,
que "as emendas n"s 1 a 3 do
projeto constituem o que
nesta Casa já se consagrou
com o nome de Frankenstein,
sendo que as emendas n's
1 e 2 pretendem criar Supe-
rintendência Regional de
Ensino em dois municípios
e a emenda n" 3 cuida de al-
terar código de cargo na es-
trutura da Fundação Clóvis
Salgado".  

Na reunião de ontem da
Comissão de Administração
Pública, também foi votado
parecer de Y turno pela apro-
vação do Projeto de Lei (PL)
2.463/2002, do Tribunal de
Justiça. O projeto cria 91 car-
gos de provimento em comis-
são dentre os quais 71 cargos
de assessor judiciário III e 14
de assessor judiciário 1; e 39
cargos de oficial judiciário de
provimento efetivo da Secre-
taria do Tribunal da Alçada
de Minas Gerais. Além disso,
cria dois cargos de provimen-
to em comissão do Tribunal
de Justiça Militar do Estado
de Minas Gerais.

O deputado Ermano Ba-
tista (PSDB) solicitou vista do
parecer sobre o Projeto de Lei
(PL) 2.431/2002, do governa~
dor, que institui e organiza o
Sistema Mineiro de Educa-
ção. Em função do pedido de
vista, foi adiada a discussão
da matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça. O
relator, deputado Geraldo
Rezende (PMDB), que presi-
de a comissão, apresentou as
emendas n's 1 a 18.

Uma das emendas, a n' 1,
dá ao artigo 3' nova reda-
ção, estabelecendo que o
acesso e a permanência no
ensino fundamental e no
médio é direito público sub-
jetivo, podendo qualquer
cidadão, grupo de cidadãos,
associação comunitária, or-
ganização sindical, conselho
tutelar, entidade de classe
ou outra legalmente consti-
tuída e o Ministério Público
acionarem o poder público
para exigi-lo. Originalmen-
te, o projeto fazia referên-

O parecer foi aprovado
com a emenda n 0 1, da Co-
missão de Constituição e Jus-
tiça, que modifica anexo do
projeto, limitando os cargos
de recrutamento amplo de 71
para 69 e criando dois cargos
de recrutamento limitado,
com os mesmos códigos e sim-
bolos. Essa emenda não au-
menta o número de cargos e
despesas, mas resolve o pro-
blema de duas Secretarias de
Recursos para os Tribunais
Superiores do Tribunal de
Alçada, que estão funcionan-
do com servidores designa-
dos a título precário. Também
foi votado parecer de turno

cia à educação básica (edu-
cação infantil, ensino funda-
mental e médio). A explicação
do relator para a mudança é
que ensino infantil é obriga-
ção do município.

Para tornar o ensino mé-
dio um direito subjetivo, o
artigo 8', ao reproduzir o
artigo 10 da LDB, promoveu
alteração no inciso VI. "En-
quanto a lei nacional estabe-
lece que o Estado oferecerá
o ensino médio, a proposi-
ção estadual dispõe que ele
assegurará esse nível de en-
sino. Muito já se discutiu,
em torno da LDB, sobre a
diferença de assegurar e
oferecer, estando o primei-
ro verbo associado precisa-
mente ao direito subjetivo e
à obrigatoriedade da fre-
qüência", informa o parecer.

O Título IV trata da or-
ganização da educação mi-
neira, trazendo, segundo o
relator, inovações significa-
tivas - como a constituição
de um sistema de ensino não

único pela aprovação do PI-
436/1999, do deputado
Wanderlev Ávila (PPS), que
dá denominação à cadeia pú-
blica de Cataguases.

Compareceram à
reunião os deputados
Eduardo Brandão (PL),
presidente; Hely
Tarqüínio (PSDB), vice-
presidente; Antônio
Andrade (PMDB),
Rogério Correia (PT),
Sargento Rodrigues
(PDT) e Sebashão
Navarro Vieira (PFL)

apenas composto por órgãos
e entidades da administra-
ção estadual, mas aberto à
participação dos municípios.
Eleição para diretor - O
relator aborda, ainda, um
ponto delicado do projeto,
que é a escolha do diretor e
do vice-diretor por meio
do voto direto dos profis-
sionais da educação e da
comunidade atendida. Ele
lembra que o Supremo Tri-
bunal Federal já se manifes-
tou sucessivas vezes consi-
derando que a eleição para
diretor de escola é incons-
titucional. Para o STF, seja
função ou cargo, a direção
da escola deve ser de livre
nomeação do chefe do Exe-
cutivo - que pode, como
ocorre em Minas, estabele-
cer um processo eletivo, dis-
cricionária e internamente,
mas essa prerrogativa não
lhe pode ser retirada. Des-
sa forma, foi apresentada a
emenda n 0 13, que suprime
os artigos 39, 40 e 42.

Administração Pública

Comissão
O deputado Eduardo

Brandão )PL),
presidente da
Comissão de

Administração
Pública, convocou os

deputados para a
reunião

extraordinária de
hoje (4), ás 9h30,

quando será
apreciado o Projeto
de Resolução (PRE)

2.472/2002, que
delega ao

governador
atribuição para

elaborar leis
delegadas sobre a

reforma
administrativa do

Estado.

Projeto
O relator ressalta o

processo
democrático da
elaboração do

projeto - que
incorporou, como

informa o Executivo,
as propostas

aprovadas no 2°
Fórum Mineiro de

Educação. A
proposição

reproduz, em
grande parte, o

conteúdo da Lei de
Diretrizes e Bases

da Educação
Nacional (LDB).

COMISSõES Proposição que trata de cartórios tem
Administração Pública parecer pela rejeição aprovado

Projeto da Secretaria da Indústria
também tem parecer contrário

Mensagens que denunciam o desaparecimento de
crianças, encaminham "correntes" ou abaixo-

assinados do tipo "Salve a Amazônia" são exemplos
típicos de SPAM. Cuidado, portanto, com as

mensagens que você envia pelo correio eletrônico.
Campanha de Prevenção contra SPAM

Constituição e Justiça

Sistema Mineiro de Educação
tem discussão adiada
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Deputado que não respeitar ética pode,'
ser punido com perda do mandato	Reunião Ordinária

Alar Vieirai 1

Deputados discutem proietos durante a Reunião Ordinana da tarde de ontem

ferentes a membros da As- tros. Ela será composta por
semhléia; propor medidas ne- um ouvidor-geral e um
cessarias à regularidade dos ouvidor substituto, designa-
trabalhos legislativos e admi- dos pelo presidente para man-
nistrativos, bem como ao dato de dois anos, coinciden-
aperfeiçoamento da organiza- te com o da Mesa e vedada a
cão da Assembléia, entre ou- recondução.

Parlamentares aprovam
duas emendas

de, a lei faz apenas
mençao, no artigo
11, à classificação do
produto, que deve-
rá conter, na emba-
lagem, a indicação
de sua região de ori-
gem. A norma não
teria cuidado tam-
bém das sanções
para o ntrCtores
da lei.
Emenda -A emenda ri
1 inclui os Municípios de
Carmésia, Peçanha e
Cantaga lo na regi,),,
demarcada do Serro,
por integrarem o mesni
circuito de produção d
queijo minas artesanal.

Alair Vieira

Depur000s Doutor Viana (PMDB,, Errnono Bcifisfo
(PSDB). Geraldo Rezende (PMDB) e

Ailton Vilela (PTB)

O Plenarinho ficou lotado com a presença daqueles que acompanharam a
reunião da Comissão de Constituição e Justiça

Projetos convertidos em diligência
Dois projetos foram con-

vertidos em diligência, du-
rante a reunião da Comis-
são de Constituição e Justi-
ça, ontem:

PL 2.440/2002, do depu-
tado António Júlio (PMDB),
que autoriza o Executivo a
doar ao município de Maravi-

lhas o imóvel que especifica.
o PL 2.462/2002, do depu-

tado Antônio Andrade
(PMDB), que autoriza o Exe-
cutivo a permutar o imóvel
que especifica.

A comissão também apre-
ciou projetos que dispensam
a apreciação do Plenário.

Participaram da reunião os deputados Geraldo Rezende
(PMDB), presidente; Ailton Vilela (PTB), Ermano Batista
(PSDB) e Doutor Viana (PMDB(,
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Constituição e Justiça
(continuação)

Queijo minas artesanal também é analisado
Na reunião de ontem da

Comissão de Constituição e
Justiça, o projeto que dispõe
sobre a certificação do queijo
minas artesanal recebeu pare-
cer pela constitucionalidade,
legalidade e juridicidade,
Com a emenda n 1, apresen-
tada pelo relator, deputado
Ermano Batista (PSDB). O
projeto complementa a legis-
lação existente, ao regula-
mentar, de forma mais ampla,
os mecanismos de certificação
do queijo minas artesanal,
bem corno corrigir as omis-
sões e falhas contidas na lei,
especialmente no que diz res-
peito às penalidades.

Do deputado Agostinho
Patrús (PTB), o PL 2.458, de
2002 determina que o queijo
minas artesanal, produzido
nos termos da Lei 14.185/
2002, receberá do órgão fis-
caliza-dor uru certificado de
controle de origem e quali-
dade, que conterá as carac-
terísticas da região de-
marcada do Estado onde foi
fabricado. Cria, ainda, as
regiões demarcadas da Ser-
ra da Canastra, da Serra do
Salitre e do Serro; prevê a
instituição de Grupo Técni-
co de Certificação de Ori-
gem do Queijo Minas Arte-
sanal por ato do Executivo
e estabelece penalidades
pela utilização indevida da
denominação "queijo minas
artesanal".

A Lei 14.185, de 2002, re-
gulamentou a produção do
queijo minas artesanal, a par-
tir do leite integral de vaca
fresco e cru, retirado e be-
neficiado na propriedade
de origem, atendendo a tra-
dição histórica e cultural de
regiões mineiras, obedecen-
do a padrões rigorosos de
vigilância sanitária. No en-
tanto, segundo o relator,
nos aspectos relacionados
com a certificação de con-
trole de origem e qual i da-

Pela unanimidade dos 66
deputados que comparece-
ram à reunião ordinária da
tarde de ontem, o Plenário da
Assembléia aprovou, em 2
turno, o Projeto de Resolução
(PRE) 1.802/2001, que estabe-
lece procedimentos disciplina-
res relativos à ética e ao deco-
ro parlamentar. Com isso, o
deputado que não respeitar a
ética e o decoro poderá ser
punido com censura verbal e
até perda de mandato.
Comissão - O projeto, da
Mesa da Assembléia, cria a
Comissão de Ética e Decoro
Parlamentar e a Ouvidoria
Parlamentar. Segundo a pro-
posta, a comissão será encar-
regada de auxiliar o presiden-
te da Assembléia na manu-
tenção do decoro, da ordem
e da disciplina no Legislativo,
instruir processos contra de-
putados e elaborar projetos
de resolução que importem
em sanções éticas que devam
ser submetidas ao Plenário.
Além disso, a comissão terá
poderes de investigação pró-
prios das autoridades judici-
ais, além de outros previstos
em lei e no Regimento Inter-
no da Assembléia. Será extin-
to 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.
Ouvidoria - Já a Ouvidoria
ficará incumbida de receber,
examinar e encaminhar aos
órgãos competentes as recla-
mações ou representações de
pessoa física ou jurídica re-

O PRE 1.802/2001 foi
aprovado com as emendas
n 1, da própria Mesa, e n
2, do deputado João Leite
(PSB). A presidência deixou
de receber duas emendas
dos deputados João Leite
(PSB) e Ambrósio Pinto
(PTB), por tratarem de as-
suntos já contemplados pelo
projeto; e uma outra emenda,
também de João Leite, que
continha matéria não perti-
nente ao tema do projeto.

A emenda n' 1 aprimora
a redação do inciso II do ar-
tigo 7", determinando que a
Ouvidoria Parlamentar sub-
meta à Mesa propostas con-
tendo as medidas que enten-
der necessárias à regularida-

de dos trabalhos legislativos
e administrativos, bem
corno ao aperfeiçoamento da
organização da Assembléia.
Já a emenda n" 2 estabelece
um período preparatório
para os novos parlamenta-
res, com palestras sobre te-
mas como orçamento e re-
gimento interno, a exemplo
do que já acontece na Câma-
ra dos Deputados.
Avanço institucional -
Após a votação, os deputa-
dos Miguel Martini (PSB),
Maria José Haueisen (PT) e
Edson Rezende (PT) destaca-
ram a importância da aprova-
ção do PRE 1.802/2001, con-
siderado por eles um avan-
ço institucional.

Projeto de
resolução
Depois de

apreciado em
redação final, o

que deverá
acontecer nos

próximos dias, o
projeto de

resolução será
promulgado pelo

presidente da
Assembléia e

entrará em vigor.
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Reunião Ordinária
(continuação)

Projeto autoriza Executivo a
incorporar Frimisa à CD1

Seis outros projetos foram
aprovados na reunião ordi-
nária de ontem, sendo qua-
tro em 2' turno: PI- 1.762/
2001, do governador, que au-
toriza o Poder Executivo a
incorporar a Frigoríficos de
Minas Gerais 5/A (Frimisa) à
Companhia de Distritos In-
dustriais (CDI/MG); PL
1.986/2002, do deputado
Eduardo Brandão (PL), que
autoriza doação de imóvel ao
Município de Capetinga; I 
2.048/2002, do deputado
Cristiano Canêdo (PTB), que
autoriza doação de imóvel ao
Município de Carangola; e PI-
2.063/2002, do deputado
Arlen Santiago (PTB), que
dispõe sobre o uso, pelas Po-
lícias Civil e Militar, de armas
de fogo apreendidas e à dis-
posição da Justiça.

Em 1' turno, foram apro-
vados os PLs 2.240/2002, da
CPI do Preço do Leite, que
dispõe sobre a divulgação de
planilhas de custos da produ-
ção de leite e derivados; e
2.344/2002, do governador,
que autoriza doação de imó-
vel ao Município de Santa
Maria de Itabira.
Emendas à Constituição -
Não houve quórum, ao final
da reunião, para análise das
demais proposições que es-
tavam na pauta, entre elas as
Propostas de Emenda à
Constituição 55/2001, 44/
2000 e 94/2002, que necessi-
tam de quórum qualificado
para serem votadas. A mais
polêmica é a PEC 94/2002,
do deputado Olinto Go-
dinho (PTB), que cria o Con-
selho Estadual de Contas
dos Municípios. Também
não foi analisado o PRE
2.472/2002, que delega ao
governador a atribuição
para elaborar leis delegadas

dispondo sobre a estrutura
da Administração Direta e
Indireta do Poder Executi-
vo. Essas proposições esta-
vam na pauta da reunião ex-

Ainda na reunião, quatro
requerimentos foram aprova-
dos e um foi rejeitado. Foram
aprovados requerimentos do
deputado Miguel Martini
(PSB), solicitando à Telemar
informação sobre critérios
adotados pela empresa na
mudança do sistema de
tarifação nos finais de sema-
na e feriados; do deputado
Durval Angelo (PT), propon-
do inversão da pauta; do de-
putado Dinis Pinheiro (PL),
pedindo que o PL 2.445/2002,
que reduz JCMS para medi-
camentos, fosse apreciado em
último lugar; e do deputado
Gil Pereira (PPB), solicitando
o adiamento da discussão do
PL 971/2000, que concede in-
centivo fiscal às empresas que

traordinária da noite de
ontem. Também foram
convocadas reuniões extra-
ordinárias para hoje (4), às
9 e às 20 horas.

contratarem empregados
com idade entre 16 e 18 anos.

O requerimento rejeitado,
do deputado Rogério Correia
(PT), propunha que o PRE
2.472/2002, que trata da de-
legação de poderes ao gover-
nador para fazer a reforma
administrativa, fosse analisa-
do pela Comissão de Defesa
do Consumidor.

Finalmente, a presidência
deferiu requerimento do depu-
tado Antônio Andrade
(PMDB) solicitando a inclusão
na ordem do dia do PL 1.214/
2000- O projeto, do governa-
dor, dispõe sobre o acesso a
recursos genéticos nativos e seus
produtos derivados e sobre a
proteção ao conhecimento tra-
dicional a eles associado.

Ordem do Dia
Em seu discurso, o deputado
Dinis Pinheiro (PL) criticou a
forma como as matérias são
inseridas na ordem do dia
para apreciação no Plenário
da Assembléia. Segundo ele,
há uma morosidade por parte
da Casa em votar aqueles
projetos que dizem respeito ao
atendimento do povo mineiro,
principalmente nas questões
sociais. Dinis Pinheiro
informou que, atualmente,
existem mais de 500 projetos
com tramitação paralisada.
Dentre essas matérias, o
deputado citou alguns
projetos, como o PL1 .562/
2002, dele próprio, que proíbe
a discriminação aos
portadores do vírus HIV ou às
pessoas com Aids. Dinis
Pinheiro também criticou a
rapidez com que outros
projetos são colocados na
pauta de votação, como o PL
2.445/2002, do deputado
Antônio Andrade (PMDB), que
altera dispositivos referentes à
alíquota de ICMS incidente
sobre medicamentos. De
acordo com Dinis Pinheiro, o
projeto foi protocolado em 7 de
novembro deste ano e estava
na ordem do dia de ontem. Em
aparte, o deputado Sargento
Rodrigues (PDT) parabenizou
a coragem de Dinis Pinheiro
em abordar a questão e citou a
demora da apreciação da PEC
54, de sua autoria, que
extingue o voto secreto no
âmbito das atividades do
Poder Legislativo.

Anistia
O projeto de anistia fiscal (PL
1.279/2000), do governador,
que altera a legislação
tributária e determina anistia
fiscal de ICMS, aprovado pela
Assembléia no final de 2001,
foi tratado pelo deputado João
Paulo (PL). Segundo ele, a
aprovação fere o princípio da
isonomia, pois a anistia é
"temerária e incomum". Para o
parlamentar, a anistia não tem
nenhum compromisso social,
além de dificultar o Estado a
cumprir a Lei de

Responsabilidade Fiscal e as
determinações da
Constituição. João Paulo
informou ainda que
apresentou o PI- 1.988/2002,
que revoga os artigos 22 e 23
da Lei 14.062, de 2001, que
cancelam créditos tributários.
De acordo com ele, esse projeto
contribuirá para restabelecer a
constitucionalidade da
matéria. O parlamentar
criticou emenda apresentada
pelo deputado Miguel Martini
(PSB), que, para João Paulo,
propõe a ampliação da anistia
de forma potencializada; e
também os requerimentos de
Miguel Martini que
retardariam a tramitação do PL
1.988/2002. O deputado
Miguel Martini, em aparte,
explicou que ele, além de
outros deputados, questionam
o fato de que o mesmo grupo
que aprovou a anistia deseje,
agora, derrubá-la. Para o
parlamentar, a questão deve
ser mais bem discutida.

Defesa
Em seu discurso, o deputado
Antônio Carlos Andrada
(PSDB) defendeu a integridade
do ex-governador e senador
eleito Eduardo Azeredo.
Segundo ele, o político foi
acusado injustamente de
irregularidades nas contas do
Estado referentes ao período
em que era governador. As
contas teriam erro no balanço
financeiro, nos gastos com a
educação e nas despesas com
publicidade e com pessoal,
dentre outros fatos. Antônio
Carlos Andrada afirmou, no
entanto, que foi provada a
lisura das contas, reafirmando-
se a honestidade de Azeredo.
O deputado citou alguns feitos
do senador eleito quando
governava Minas, como a
criação da Lei Robin Hooa, que
prevê a distribuição eqüitativa
de verbas aos municípios do
Estado; a distribuição de 15
toneladas de remédios para
600 municípios mineiros; e o
assentamento de 5,5 mil
famílias. A integridade de
Eduardo Azeredo também foi

defendida pelo deputado
Márcio Kangussu (PPS), em
aparte. Segundo o parlamentar,
Eduardo Azeredo sofreu
grande perseguição política.
Acrescentou dizendo que é
testemunha do brilhantismo
do senador eleito. Márcio
Kangussu ressaltou a criação
da Lei Robin Hood', que,
segundo ele, beneficiou os
municípios mineiros,
principalmente aqueles de
pequeno porte, e afirmou que o
povo absolveu Eduardo
Azeredo, elegendo-o o senador
de Minas mais votado nas
últimas eleições.

URV-PEC-Pampulha
A luta dos funcionários da
Assembléia pelo pagamento,
por parte da Casa, da correção
da URV nos salários foi
abordada pelo deputado
Doutor Viana (PMDB). Ele
afirmou que está do lado dos
servidores e que, em conversa
com a Diretoria Geral,
verificou que há interesse no
pagamento da correção, mas
faltam recursos para efetuá-la.
Também foi assunto tratado
pelo deputado a tranlitação da
PEC 94/2002, do deputado
Olínto Godinho (PTB), que
trata do Conselho Estadual de
Contas dos Municípios. Para
Doutor Viana, a questão deve
ser analisada mais
profundamente, pois o artigo
77 da Constituição dá poder
ao Tribunal de Contas para
reestruturar o órgão, quando
lhe convier. Ele defendeu que
o tribunal seja ouvido, a fim
de se verificarem os aspectos
ético e técnico da PEC. O
deputado falou, ainda, a
respeito da falta de
informação, por parte da
Prefeitura de Belo Horizonte,
sobre a revitalização da Lagoa
da Pampulha. Ele informou
que enviou ao prefeito
Fernando Pimentel um ofício
solicitando detalhes das ações
da Prefeitura, mas o
requerimento não foi
atendido. Para ele, falta
transparência à Prefeitura de
Belo Horizonte.

Educação
O deputado João Leite
(PSB) também disse que
falta transparência à
Prefeitura de Belo
Horizonte. Segundo ele,
o poder público omitiu
informações e
irregularidades
praticadas na área da
educação,
principalmente na
educação infantil.
Segundo o deputado, a
atual gestão não vem
cumprindo as
determinações da Lei
Orgânica do Município,
que estabelece que pelo
menos 30' cio
orçamento municipal
deve ser destinado à
educação. O
parlamentar informou
que algumas creches
estão há quase um ano
sem receber verbas da
Prefeitura de Belo
Horizonte. Ele criticou
também a revogação do
artigo iól da Lei
()rgãnica, dizendo que
o obehvo da Prefeitura
foi não ter como débito
o que deixou de investir
na educação. João Leite
disse também que
esta \-,i em votaçao na
Câmara, ontem, um
projeto de lei que
pretende a redução de
30' para 25 do
Orçamento da verba
destinada à educação.
"Com isso, a educação
na Capital vai perder
cerca de R5 100 milhões
por ano", manifestou o
deputado. João Leite
agradeceu a presença
do prefeito de Alto
Jequitibá, Milton
Honra, nas galerias do
Plenário da
Assembléia.

Quórum qualificado
Para ser aprovada, uma proposta de emenda à Constituição
)PEC) precisa de 48 votos favoráveis, ou seja, 3/5 (três quintos)

dos deputados da Assembléia de Minas.

Requerimentos apreciados

Como solicitar pesquisas à
biblioteca pela infranet?

Para solicitar pesquisas àON	biblioteca, basta consultar, na
página específica do setor

(terceiro título do menu vertical, à
esquerda da tela), o item Apresentação.

Clicondo no //nkFale com a biblioteca, você
pode solicitar pesquisas à coleção da Biblioteca

ou aos bancos de dados. Também é possível
criar ou substituir o seu perfil de usuário e

mandar mensagens.
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À presença de 45 deputa-
dos na abertura da reunião
extraordinária da noite de
ontem prenunciava a possibi-
lidade de votação do Projeto
de Resolução (PRE) 2.472/
2002, que atribui ao governa-
dor eleito Aécio Neves pode-
res para fazer reforma admi-
nistrativa, e até mesmo da
PEC 94/2002, que pretende
criar um Conselho de Contas
dos Municípios. Para ser
aprovado, o projeto de reso-
lução precisaria de um

O deputado João Leite
(PSB) sucedeu Rogério Cor-
reia no microfone para dizer
que estranhava que apenas os
dois projetos polêmicos esti-
vessem na pauta. Pediu ao
presidente que incluísse os
demais projetos prontos para
a ordem do dia e também la-
mentou o encerramento da
discussão do projeto de reso-
lução de interesse do gover-
nador eleito. Em seguida, pe-

A Assembléia Legislativa de
Minas Gerais recebeu, na

tarde de ontem, 45 alunos do
curso de agentes comunitárias

da Prefeitura de Belo

quórum de 39 deputados em
Plenário, e a PEC precisaria
de 48 votos favoráveis para
ser aprovada, ou seja, 3/5
(três quintos) dos deputados.
Crítica - No entanto, a reu-
nião durou menos de 20 mi-
nutos. O deputado Rogério
Correia (P1) pediu a palavra
logo após a leitura da ata,
para lembrar que seu partido,
com outros aliados, estava em
processo de obstrução à PEC
94/2002 e lamentou que a lei
delegada, de acordo com o

diu verificação de quórum.
Imediatamente deixaram o
Plenário os deputados do P1
e do PSB e outros que se
opõem à votação dos projetos.

Lei delegada recebe
emendas - O presidente An-
tônio Júlio (PMDB) encerrou
a reunião por falta de
quórum, mas antes ratificou
o encerramento da discussão
do PRE 2.472/2002, determi-
nando seu envio à Comissão

Horizonte. Os alunos, que
estavam acompanhados pelo
professor Bráulio Magalhães,
visitaram as dependências da

Casa e depois assistiram a uma

Regimento Interno, estives-
se saindo do processo de
obstrução sem ser discutida.
Argumentou que essas duas
proposições eram novatas
na tramitação e que assun-
tos importantes, como o Pla-
no de Carreira do Magisté-
rio, estariam tramitando há
mais de dois anos sem solu-
ção. Pediu a retirada dos
dois projetos da pauta para
que os deputados decidis-
sem o melhor encaminha-
mento para eles.

de Administração Pública
para receber parecer sobre
cinco emendas apresentadas
na reunião extraordinária -
quatro de Rogério Correia
(P1) e uma de Miguel Martini
(PSB). Na reunião extraordi-
nária de Plenário desta quar-
ta-feira (4), às 9 horas, a PEC
94/2002 também atinge o nú-
mero máximo de seis reuni-
ões em discussão e passa a
receber emendas.

palestra na Escola do Legislativo.
"A visita à Assembléia Legislativa é

uma das etapas do curso e será
muito útil na vida desses líderes

comunitários", afirmou o professor

A popularização da Rádio
Senado, a partir de 1999,
quando passou a operar cru
ondas curtas , mobilizou a
atenção dos participantes do
Seminário sobre Comunicação
Legislativa (Secomlegis), no
primeiro painel, ontem. Foram
apresentadas ainda as experi-
ências daslVs das Assembléi-
as do Rio Grande do Sul, do
Mato Grosso e de Minas Ge-
rais, que apresentou sua co-
bertura das Eleições 2002. O
seminário, que acontece na
Assembléia de Minas, tem o
objetivo de discutir os desa-
fios e as tendências da comu-
nicação institucional dos
Legislativos.

O diretor da Rádio Sena-
do, Max Fabiano, traçou um
perfil da mudança de lingua-
gem da Rádio do Senado -
criada em janeiro de 1997,
que operava em Freqüência
Modulada (FM) -, com o ob-
jetivo de atingir o grande
público não só de Brasília,
mas de outras partes do País.
Ainda operando em FM, mas
nas transmissões ao vivo das
reuniões plenárias, a Rádio
Senado inaugurou uma comu-
nicação direta com o público,
com a transmissão em ondas
curtas, passando a ser sinto-
nizada no norte, nordeste e
centro-oeste do Brasil.

A Rádio Senado ondas
curtas buscou aproximação
com o público ao mudar a pro-
gramação musical, que se tor-
nou mais popular e ganhou a
figura do comunicador. Foi
criado também o programa
"Coisas do Brasil", com
Mascarenhas Barbosa, que
tem participação ao vivo dos
ouvintes pelo telefone e tam-
bém por carta.

Foram criados ainda al-
guns serviços, como o "Alô
Doutor", que responde per-

Adr6i;ge/o Antunes, da T\/ Assernb/éia de Mato Grosso; Wanderiey de
Oliveira; Max Fabiano, da Rádio Senado

guntas ou comenta sobre saú- "Fale com a Naná". Além da
de; "Pergunta do Dia", em Senado FM e ondas curtas, o
que o ouvinte participa res- Senado mantém um serviço
pondendo a questões sobre de comunicação interna por
história ou conhecimentos ge- alto-falantes, chamado "Dim-
rais; "Acredite se puder", que dom" e ainda a elaboração do
veicula casos inusitados; o noticiário dedicado ao Sena-
"Cantinho do Rei", com mó- do, na programação da Voz
sicas de Roberto Carlos, e o do Brasil, da Radiobrás.

Rio Grande do Sul
transmite via cabo

Em parceria com a seis a oito horas de pro-
TVE, a TV da Assem- gramação, reprisada ao
bléia do Rio Grande do longo das 24 horas em que
Sul atinge um público de permanece no ar. São 35
cerca de 350 mil assinan- pessoas, entre jornalistas,
tes, já que transmite via técnicos e atendentes, com
cabo e está presente em transmissão ao vivo das
17 cidades do interior sessões plenárias e um jor-
daquele Estado. Cada nal também ao vivo.
cidade-pólo tem um ho- Há grande ênfase na
rário de produção pró- programação cultural,
pria ao longo do dia, por segundo Ricardo de
meio de um equipamento Fontoura, e outros pro-
colocado nas antenas gramas como o "Demo-
receptoras, que permite li- cracia", que discute um
gar e desligar o sinal da grande assunto por dia,
TV geradora. De acordo e a cobertura diária do
com o diretor de mídia Plenário, comissões e
eletrônica da TV do Rio audiências públicas. A
Grande do Sul, Ricardo TV Legislativa do Rio
Carneiro de Fontoura, a Grande do Sul foi criada
emissora trabalha com em 2000.

Reunião
Extraordinária da
noite de terça-feira

Visita à Alemg

Obstrução determina encerramento
	Experiências de TVs legislativas são

da reunião da noite sem votações	 relatadas no último dia do evento
iozker

pi

li Secomlegis

TVs
Durante o encontro,

que terminou ontem,
foi criada e eleita a

primeira diretoria
da Associação

Brasileira de Rádios
e Televisões
Legislativas

(Abratel), que tem
como primeiro

presidente o
gerente-geral de

Rádio e Televisão da
Assembléia de
Minas, Rodrigo

Lucena. São
fundadores da

entidade os
representantes de
Minas Gerais, Rio

Grande do Sul,
Brasília (Rádio e TV

Senado),
Amazonas, Câmara
Municipal do Rio de
Janeiro, São Paulo e
Mato Grosso do Sul.

Lei delegada recebe cinco
emendas e volta às comissões

Agentes comunitários conhecem Assembléia

A Revista do Legislativo foi lançada em julho de 1992. Na página da
Assembléia na internet estão disponíveis os sumários das edições

número 00, de julho/setembro de 1992, ao número 22, de abril/junho
de 1998. As demais edições estão disponíveis com os textos integrais.

Consulte o título Serviços/Publicações, em www.almg.gov.br
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Rodrigo Lucena, gerente-geral de Rádio e Televisão do Assembléia co_-
também falou no II Secomlegis

informações, o que ensejou a A cobertura foi feita com a
criação de um fluxograma Gerência-Geral de Imprensa
direcionando as informações e Divulgação e a Gerência de
que chegavam a urna central. Relações Públicas.

Pernambuco tem biblioteca virtual	1

Marcelo Metzker

'000 G;c:o e Cc0ciia Lucena, da Assembléia de Pericc,mbcco o
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Tv do Mato Grosso foi a primeira na zceb
	

Senado montou Central de
Produção e PautasCriada em janeiro do ano

passado, a TV da Assembléia
Legislativa de Mato Grosso
foi a primeira do País a
disponibilizar sua programa-
ção na Internet, além de man-
ter o serviço "Plenário on une"
e um web cliat, para a partici-
pação dos internautas nos as-
suntos noticiados. O case da
emissora também foi apresen-
tado durante o II Secomiegis,
na parte da manhã. A TV fun-
ciona hoje com 23 funcionári-
os, mas, no próximo ano, a
equipe deverá crescer para 39
servidores. Segundo o dire-
tor, Adriângelo Antunes, são
feitas parcerias com a TV Se-
nado, ongs e universidades.

Além das transmissões do
Plenário, há ênfase na pro-
gramação cultural e na dis-
cussão da agenda positiva do
Estado, programa chamado
"Pela Ordem". A Assembléia
do Mato Grosso mantém ain-
da uma emissora de rádio, a
TV, o site na Internet e a as-
sessoria de imprensa. São 25
emissoras no interior re-
transmitindo o sinal da emis-
sora legislativa.
Minas - O gerente-geral de
Rádio e Televisão da Assem-
bléia de Minas, Rodrigo
Lucena, apresentou a ex-
periência da cobertura das
eleições deste ano, quando
a emissora ficou 36 horas no
ar, desde a véspera, no sá-
bado, dia 5 de outubro, com
o início das transmissões às
14 horas. No domingo da
eleição, a TV entrou no ar às
7h30, com fiashesda rua e do
Tribunal Regional Eleitoral,
com sete equipes de repor-
tagem. O forte da cobertura
foram as mesas-redondas
com especialistas.

Lucena falou sobre a cria-
ção do "Eleições 2002", o pri-
meiro programa de discus-
são política, que começou
em janeiro e deve se encer-
rar no dia 20, recomeçan-
do em 2003, em caráter de-
finitivo, com outro perfil.
Um dos desafios da cobertu-
ra foi o grande volume de

Cada Legislativo escolhe
uma forma de se aproximar
da sociedade, de divulgar o
trabalho dos parlamentares,
de acordo com a cultura do
Estado. Representantes da
Assembléia de Pernambuco
apresentaram projeto cujo ob-
jetivo é restaurar e preservar a
memória pernambucana, através
de pubicações específicas sobre
o Legislativo e a atuação de seus
membros, ao longo da história.

O conjunto de 22 livros
intitulado "Perfis parlamentares",
que conta a trajetória de deputa-
dos que tiveram papel de desta-
que na vida pernambucana, e o
livro "Presença feminina", no
qual estão registrados os man-
datos das nove deputadas que

Marcelo Metzker

ocuparam vaga naquela Casa, no
século XX, são exemplos de pu-
blicações que hoje compõem a "Bi-
blioteca virtual" da Assembléia
de Pernambuco.

O chefe da Divisão de Im-
prensa da Assembléia de
Pernambuco, Marconi Valada-
res, afirmou que a publicação
mais recente, o livro "A última
legislatura do século", fez com
que a Assembléia de Pernam-
buco se transformasse em assun-
to fora das editorias de política.
"Viramos pauta também nos ca-
dernos de cultura dos jornais",
lembrou. A assessora adjunta do
Departamento de Comunicação,
Cláudia Lucena, disse que a pró-
xima obra já está quase pronta:
"ícones pernambucanos".

A coordenadora da TV Se-
nado, Marilena Chiareili, trouxe
para o Secomlegis a experiência
da Central de Produção e Pau-
tas (CPP), uma tentativa recente
de unificar as ações de todo o
etor de comunicação social do
,enado, que inclui TV, rádio,
agência de notícias e o "Jornal
do Senado". Segundo Marilena,
era comum os senadores recla-
marem por serem procura-
dos, em um só dia, por repór-
teres dos vários veículos da
Casa, para gravarem entrevis-
tas sobre os mesmos assuntos.
"Com a estrutura que nós te-
mos, o grande desafio é não
sermos redundantes", afirma.

Durante a fase de debates no
Secomlegis, ontem pela manhã,
as TVs legislativas ocuparam o
foco das discussões. Alguns par-
ticipantes quiseram saber como
são definidos os critérios para co-
bertura jornalística dos eventos
legislativos e como são tratadas
questões relativas ao direito de
resposta nas emissoras insti-
tucionais. Marilena Chiareili dis-
se que a TV Senado não cobre
questões partidárias, como con-
venções e reuniões de banca-
da. O diretor da Rádio Sena-
do, Max Fabiano, informou
que um ato da Mesa Direto-
ra disciplina as ações de co-
municação no Senado, ofi-
cializando manuais de reda-

Por enquanto, explica
Marilena, a CPP do Senado
funciona apenas com uma
equipe da própria TV Senado,
mas o objetivo é envolver pro-
fissionais de todos os outros
setores. Com o trabalho da
CPP, a agenda parlamentar do
dia é tratada de forma a faci-
litar a atuação de todos os
outros produtores, repórteres
e apresentadores, que passam
a ter uma pauta única, com um
direcionamento, sugestões de
fontes e até de perguntas. O
material é disponibilizado via
internet, com acesso restrito
aos funcionários da Casa,
embora o objetivo de curto

ção, determinando tipos de
cobertura e permissão de uso
de estúdio e equipamento.

Outro assunto polêmico
foi o compartilhamento de
espaço entre as Câmaras mu-
nicipais e as Assembléias, nas
TVs dos Legislativos estadu-
ais. O representante da Câ-
mara Municipal de Montes
Claros, Erick Luís Ferreira
Assunção, quis saber sobre
o futuro da divulgação dos
eventos municipais. O ge-
rente-geral de Rádio e Tele-
visão da Assembléia de Mi-
nas, Rodrigo Lucena, expli-
cou que, legalmente, o
compartilhamento de horá-
rios só pode ser feito pelo

Marileno Chiarelli, coordenadora
da TV Senado

prazo seja liberar essas infor-
mações também para a im-
prensa externa, conforme in-
formou Marilena Chiarelli.

sinal a cabo. No caso de Mon-
tes Claros, a TV Assembléia
chega até lá por sinal aberto,
através de um investimento
próprio da Assembléia, daí a
dificuldade de manter o
compartilhamento.

Segundo o gerente, é pre-
ciso lutar para que a questão
do compartilhamento seja
regulamentada. Lucena a-
proveitou o espaço do semi-
nário para fazer um apelo aos
participantes: "Precisamos
nos mobilizar para garantir
nosso espaço na radiodifu-
são nacional. Não interessa
aos veículos comerciais que
emissoras institucionais se-
jam fortalecidas".

II Secomiegis
(continuação)

Publicações
Todos os livros estão

disponíveis para
impressão, na
íntegra, no 5/te

wwwalepe.gov.br,
que também traz

uma série de
informações sobre

os fatos mais
relevantes da

história de
Pernambuco.

Câmara e Assembléia discutem
o

compartilhamento de horarios-

O Diário do Legislativo é a parte do "Minas Gerais", Diário Oficial do Estado, onde são
publicados todos os atos oficiais do processo legislativo e os atos administrativos do

Poder. Estão disponíveis para consulta, na Internet, as edições do Diário do
Legislativo desde janeiro de 1994. Também podem ser feitas pesquisas por palavras

ou assuntos. Consulte Atividade Parlamentar/Diário do Legislativo em
www.almg.gov.br

II Secomlegis
(continuação)



Aloôr Messias Marques Júnior, gerente-geral do Escola do Legislativo;
Antônio José Barbosa, vice-reitor acadêmico da Linilegis; Florian Augusto

Cautinho Madruga, diretor executivo do Instituto Legislativo Brasileiro;
Manoel Leonardo Wanderley Duarte Santos

nel foi mediado pelo coorde- do Legislativo de Pernam-
nador pedagógico da Escola buco, Manoel Duarte Santos.

Alemg relata experiência com intranet
Helena Leão

Fabíola Forage Cohen, jornalista do Alemg; e Lúcia Perez, gerente-geral de
Imprensa e Divulgação

r4f!	ít1
il

Deputado Dalmo Ribeiro Silva (PPB), presidente da Feno; Froncisco Car los d
Oliveira Raposo, e presidente da Aslemg, Ar/ate R;g/ii

Reunião Ordinária (14 horas)
PEC 44/2 000

Da governador, que permite a estabelecimento não-bancá-
rio receber receita pública estadual. Votação em 2° turno

PL 1.974/2002
Do governador, que reduz o carga tributária relativa ao
/CMS que incide sobre os produtos resultantes da industri-
alização do algodão, nas operações com ferro a aços não
planos e com materiais para o setor de artefatos de cimen-
to. Votação em 1° turno

PEC 94/2002
Do deputado Olinto Godinho, mudando artigos na Constitui-
ção Estadual sobre competência do Conselho Estadual de con-
tas dos Municípios. Prosseguimento da discussão em 1° turno

PRE 2.472/2002
Da Comissão de Justiça, que delega ao governador a atri-
buição para elaborar leis delegadas, dispondo sobre a es-
trutura da Administração Direta e Indireta do Poder Execu-
tivo. Discussão em 1° turno (urgência)

PU 50/2002
Do governador, que organiza a Defensor/a Pública do Esta-
do de Minas Gerais, define sua competência e dispõe sobre
a carreira de defensor público. Discussão em 2° turno

PL 2.241/2002
Da CP/ do Preço do Leite, que dispõe sobre a inclusão do
leite na merenda escolar e determina a promoção
institucional do produto. Discussão em 1° turno

PL 2.271/2002
Da CP/ do Preço do Leite, que dispõe sobre o emprego de soro
de queijo na fabricação de laticínios. Discussão em 1° turno

PL 2.437/2002
Do governador, que concede a servidores administrativos
da Secretaria da Saúde o Adicional de Gestão SUS. Dis-
cussão em 1 'turno

PL 2.445/2002
Do deputado Antônio Andrade, que altera dispositivos re-
ferentes à a//quota de /CMS incidente sobre medicamen-
tos. Discussão em 1° turno

PL 1.766/2001
Do deputado Agostinho Silveira, que dispõe sobre a contagem,
cobrança e pagamento de emolumentos por serviços extrajudiciais
e institui  selo de fiscalização. Discussão em 2° turno

PL 1.904/2001
Do deputado Sebastião Costa, que autoriza o Executivo a
doar imóvel a Alvinópolis, para construção de um centro
profissionalizante. Discussão em 2° turno

PL 2.089/2002
Do deputado Miguel Martini, que torna obrigatória a adoção
de medidas de segurança contra o furto e a troca de recém-
nascidos em maternidades no Estado. Discussão em 2° turno

PL2.171/2002
Do governador, dispondo sobre o Conselho Estadual de
Turismo. Discussão em 2° turno

Reunião Extraordinária (9 horas)
Destina-se à apreciação da pauta da reunião ordinária,
com exceção do Projeto de Resolução n°2.472/2002

Reunião Extraordinária (20 horas)
Destina-se a apreciação da pauta da reunião ordinária
acrescida do Projeto de Resolução n°2.472/2002
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II Secomiegis
continuação)

Escolas do Legislativo são o tema da tarde
Helena Leão

Você já abriu seu correio eletrônico hoje?

O tema "Escola do
Legislativo" foi abordado na
tarde de ontem ultimo dia
do II Seminário Nacional de
Comunicação no Poder
Legislativo (Secomiegis), re-
alizado na segunda e na ter-
ça-feira na sede da Assem-
bléia de Minas. O gerente-
geral da Escola do Legis-
lativo da Assembléia de Mi-
nas, Alaôr Messias Marques
Júnior, falou sobre a impor-
tância das propostas e linhas
de atuação desses centros de
ensino para as Assembléias
Legislativas.

Segundo ele, além de ofe-
recer atividades voltadas
para deputados e servidores,
a Escola tem como objetivo
refletir e produzir conheci-
mento sobre o Le-gislativo e
registrar e disseminar infor-
mações sobre o Poder. "O tra-
balho também abrange o pú-
blico externo: órgãos públicos,
lideranças comunitárias, estu-
dantes, alunos e professores".
Integração - Outro relato
apresentado nesse painel re-
feriu-se às experiências da
Universidade do Legislativo
(Unilegis) e do Instituto
Legislativo Brasileiro (JLB),
instituições ligadas ao Sena-
do Federal com o objetivo de
integrar as casas legislativas
do País e oferecer a seus
membros e servidores cur-
sos e treinamentos. Os expo-
sitores foram o diretor exe-
cutivo do ILB, Florían Au-
gusto Madruga, e o vice-rei-
tor acadêmico da Unilegis,
Antônio José Barbosa.

"O grande compromisso é
trabalharem parceria com as
casas legislativas, pois são
elas que indicam as neces-
sidades do Poder Legislati-
vo como um todo", afir-
mou Barbosa. No Brasil, exis-
tem mais de cinco mil e seiscen-
tas Assembléias Legislativas e
Câmaras Municipais. O pai-

No último painel do even-
to, "Comunicação Interna,
Intranet e Internet", a jorna-
lista da Assembléia de Mi-
nas Fabíola Farage Cohen
falou sobre a recente refor-
mulação da intranet da
Casa. "Alteramos a estrutu-
ra de informação, a navega-
ção e o layoutda página, ade-
quamos os textos e abrimos
espaço para a divulgação de

Os deputados Adelmo
Carneiro Leão (PT) e Dalmo
Ribeiro Silva (PPB) participa-
ram ontem da abertura do
XVI Encontro da Federação
Nacional dos Servidores dos
Poderes Legislativos Estadu-
ais e do Distrito Federal
(Fenaj), que acontece até ama-
nhã (5) no Auditório da Es-
cola do Legislativo. O even-
to é uma edição anual, reali-
zada nos Estados em que haja
filiados da Federação. Neste
ano, a atividade está sendo
Marcelo Metzker

Deputado Adelino Carneiro Leão

Servidores dos Legislativos estaduais e
do Distrito Federal têm encontro Marcelo Metzker

notícias internas. A mudan-
ça foi feita em parceria en-
tre os setores de comunica-
ção e informática", explicou.

O gerente-geral de Im-
prensa e Divulgação da
Alemg, Lúcio Perez, com-
pletou: "A idéia é que a
intranet seja o principal veí-
culo de informação da Casa,
priorizando a transmissão
de informações".

Auditório da Escola
do Legislativo

organizada pela Associação
dos Servidores da Assem-
bléia Legislativa de Minas
Gerais (Aslemg).

"O Papel do Servidor no
Aprimoramento do Poder
Legislativo", "O Poder
Legislativo e a Nova Conjun-
tura Política", "O Sistema da
Previdência dos Servidores
Públicos: Problemas e Solu-
ções" e "O Processo de Ne~

gociação Salarial dos Servido-
res Públicos e os Limites da
Lei de Responsabilidade Fis-
cal" são os temas das pales-
tras. Ao final do evento, será
divulgada uma carta conclu-
siva. Os servidores da Casa,
previamente inscritos, pode-
rão participar das palestras.
A programação completa está
no "Painel de Avisos" da pá-
gina da intranet.
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9 horas
Reunião Extraordinária (Plenário)

9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) - de-

bater a implantação de uma casa de albergado,
em prédio anteriormente destinado a Escola Estadu-
al José Oswaldo de Araújo, no bairro Engenho No-
gueira, em Belo Horizonte. Convidados: secretária
de Estado de Justiça e Direitos Humanos, Angelo Pace;
secretario de Estado da Educação, Murílio Hingel;
secretario municipal de Coordenação e Gestão Regi-
onal de Belo Horizonte, Carlos Henrique Cardoso
Medeiros; secretária municipal de Coordenação e
Gestão Regional Pampulha, Maria Cristina Rodrigues;
e o juiz da Vara de Execuções Penais de Belo Horizon-
te, Herbert José de Almeida Carneiro

• Comissão de Turismo, Indústria e Comércio
(Plenarinho III) - discutir e votar parecer sobre o PL
2.452/2 002, do deputado Ivoir Nogueira, que dis-
põe sobre os procedimentos para utilização do
clínquer importado pelas industrias de fabricação de
cimento em Minas, entre outros

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho
IV) —reunião extraordinária para discutir e votar
parecer sobre o Projeto de Resolução 2.472, de
2002, que delega ao Governador do Estado atri-
buição para elaborar leis delegadas dispondo
sobre a estrutura da Administração direta e in-
direta do Poder Executivo

• Reunião da União Parlamentar do Mercosul -
Bloco Brasil (Auditório) - a requerimento da de-
putada Elbe Brandão (PSDB)

10 horas
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

(Plenarinho 1) - discutir e votar parecer sobre o
PL 1.599/01, que dispõe sobre as relações en-
tre as instituições estaduais de ensino superior
e de pesquisa científica e tecnológica e as fun-
dações de apoio, entre outros

• Comissão de Defesa do Consumidor e do Con-
tribuinte (Plenarinho II) - debater a crise das
empresas de gás natural veicular. Convida-
dos: presidente da Federação das Indústrias
do Estado de Minas Gerais )Fiemg(, Robson
Braga de Andrade; presidente do Sindicato do
Comercio Varejista de Derivados de Petróleo do
Estado de Minas Gerais (Minaspetro), Paulo
Mirando; e o presidente do Sindicato da Indús-
tria de Reparação de Veículos e Acessórios do
Estado de Minas Gerais (Sindirepa), Cláudio
Arnaldo Lambertucci

10h30
• Comissão de Fiscalização Financeira eOrça-

mentaria (Plenarinho IV) - obter esclarecimen-
tos sobre os aditivos 3° e 4° do contrato de con-
cessão de direito público firmado entre a Gtech
Brasil Ltda. e a Loteria do Estado de Minas Ge-
rais, para elucidar dúvidas sobre aspectos eco-
nómicos e financeiros vigentes e de garantias
fiduciárias. Convidados: o diretor e o gerente
da Gtech Brasil Ltda, Gloecir Bianco e Antônio
Carlos Lino da Rocha, respectivamente.

• Proposta de Emenda à Constituição n°86/02 -
(Plenarinho III) - criada para analisar a PEC n°
86/2002, de autoria do deputado Hely
Tarqúínio, que altera procedimentos para a ins-
talação de processo contra deputado, dando nova
redação ao artigo 56 da Constituição Estadual

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30
• Comissão de Redação (Plenarinho 1)
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho

II) - discutir e votar parecer sobre os seguintes prole-
tos: Pi- 2.463/02, que cria cargos na estrutura orgâ-
nica das secretarias dos Tribunais de Alçada e de Jus-
tiça Militar do Estado de Minas Gerais; Pi- 1.001/00,
que estabelece critérios para criação, fusão e
desmem-bramento de serviços notariais e de regis-
tro no Estado; P1 2.280/02; e outros projetos que
dispensam a apreciação do plenário

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públi-
cas (Plenarinho III)

• Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
(Plenarinho IV) - discutir e votar parecer sobre os se-
guintes projetos. Pi- 2.392/02, que dispõe sobre a po-
lítica estadual de desenvolvimento sustentado da ca-
deia produtiva do algodão, e P1 2.239/02, que proíbe
a comercialização de derivado de leite com adição de
soro de queijo sob a denominação "leite modificado"

15 horas
• Comissão Especial da Samarco (Plenarinho 1) - criada

para analisar, no prazo de 60 dias, as atividades da
empresa Samarco, a requerimento do deputado Irani
Barbosa )PSD)

• Comissão Especial do Veto Total n° 15.327 (Plenarinho
II) - criada para emitir parecer sobre o Veto Total à
Proposição de Lei n° 1.833/01, do deputado Ivair No-
gueira, que dispõe sobre o Programa Estadual de Ins-
peção e Controle da Emissão de Poluentes Atmosféri-
cos e Ruídos Produzidos por Veiculo Automotor em
Uso - PROGRAMA I/M (Mensagem n° 346/2002)

• Proposta de Emenda à Constituição n° 68/01
(Plenarinho III) - criada para analisar a PEC n° 68/
2001, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva e
outros, que integra ao Sistema Estadual de Ensino a
Uemg, a Unimontes e outras instituiçães de ensino
superior existentes na data da promulgação da Consti-
tuição do Estado (acrescenta dispositivo às Disposi-
ções Transitórias)

• Comissão Especial do Veto Total n° 15.320 )Plenarinho
II) - criada para emitir sobre o veto ao ex-Projeto de
Lei n° 1.528/01 , do deputado Hely Tarqúinio, que dis-
põe sobre os casos de hipotireoidismo congênito e de
fenilcetonúrio, diagnosticados precocemente (Mensa-
gem n° 345/2002)

16 horas
• Comissão de Segurança Pública (Teatro) - instalação

solene da comissão, com eleição de presidente e vice.
Autoridades a serem ouvidas na reunião: presidente do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador
Gudesteu Biber Sampaio; secretario de Estado da Se-
gurança Pública, Márcia Barroso Domingues; secreta-
rio de Estado de Justiça e Direitos Humanos, Angela
Pace; presidente da Comissão de Segurança Pública da
Cãmara Federal, deputado federal Ronaldo
Vasconcellos; comandante-geral da Polícia Militar de
Minas Gerais, Alvaro António Nicolau; comandante do
Corpo de Bombeiros Militar, Osmar Duarte Marcelino;
juiz do Tribunal de Alçada, Eli Lucas de Mendonça; procu-
rador-chefe do Republica em Minas Gerais, José Adércio
Leite Sampaio; procuradora-geral de Justiça de Minas
Gerais, Ana Ivanete dos Santos; presidente do Canse-
lho Estadual de Entorpecentes, Anthero Drummond
Junior; superintendente da Policia Rodoviária Federal,
Amílton Amâncio Pinto da Silva; superintendente de Or-
ganização Penitenciaria da Secretaria de Estado de Jus-
tiça e Direitos Humanos, José Karam; coordenador do
Centro de Estudos de Criminalidade em Segurança Pú-
blico da UFMG, Claudio Chaves Beato Filho; coordena-
dor da Promotoria Especializada no Combate ao Crime
Organizado, André Estêvão Ubaldo Pereira; chefe da
Delegacia de Prevenção e Repressão aos Entorpecentes
do Departamento de Polícia Federal em Minas Gerais,
Claudio Roberto Pessoa Dornelas e o pesquisador da Fun-
dação João Pinheiro Luiz Flávio Sapori

20 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)

7h - Repórter Assem-
bléia (reprise)
7h30 - Horário reservado à
Câmara Municipal de Belo
Horizonte
8h30 - Panorama (ao
vivo) - Em destaque
educação alternativa
9h15 - Plenário (ao vivo)
- Reunião Extraordinaria,
com os pronunciamentos,
discussão e votação de
proposições
12h - Assembléia Debate
(reprise) - Recursos para a
saúde
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—Via Legal
(reprise) - Em destaque o
sistema penitenciário
21h —Visão Parlamentar
(reprise) - Os pronuncia-
mentos dos deputados da
Tribuna do Plenário
21h30 - Panorama
(reprise)
22h - Repórter Assembléia
(reprise)
22h30 - Eleições 2002
(inédito) - Entrevistas,
comentários e notas sobre a
movimentação político no Pais
23h - Sala de Imprensa
(inédito) -Jornalistas
conversam com a professo-
ra da UFMG, Maria Alice
Rezende de Carvalho
Oh - Plenário (reprise) -
1h20 - Repórter Assem-
bléia (reprise)
2h - Encerramento

-Esta grade está sujeita a
alterações-


