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Plenário aprova oito nomes indicados
para cargos de direção no Estado

Videoconferência
A Escola do Legislativo
transmite hoje, pai-
meio de
videoconferêncla, o
Seminário "O PPA no
Governo Lula:
participação e controle
social", que será
realizado na Câmara
dos Deputados. A
transmissão será das 9
às 18 horas, no
Auditório da Escola. O
evento está sendo
promovido pelo
Instituto de Estudos
Socioeconâmicos
(lnesc), uma
organização não-
governamental que
realiza trabalhos de
utilidade pública,
fazendo a
intermediação entre o
Parlamento e a
sociedade civil
organizada.

Seis Comissões
realizam hoje
reuniões com
Convidados.
Confira a agenda
° Página 12

Comissão Especial do
Tri bunal de Contas
terá trabalhos
Prorrogados.
Página 5

Foram a p ro\ ad os on -
tem à noite, na reunião ex-
traordinária de Plenário,
oito nomes indicados para
ocupar cargos de direção
em autarquias e fundações
do Estado e seis requeri-
mentos solicitando infor-
mações a ocupantes de car-
gos publicos.

Foram aprovadas as se-
guintes indicações: de Luiz
Antônio Cha\ es para o car-
go de diretor-geral do Ins-
tituto de Terras do Estado
de Minas Gerais (Iter); de

an Alves Soares para o
cargo de diretor-geral do
Departamento Estadual de
Telecomunicações (Detel);
de Nelson de Andrade Reis
para o cargo de diretor-ge-
ral do Departamento Esta-
dual de Obras Públicas
(Deop); de Walien Alexan-
dre Medrado para o cargo
de diretor-geral do Institu-
to de Desenvolvimento do
Norte e Nordeste de Minas
Gerais (Idene); de Angela
Carrato para o cargo de
presidente da Fundação TV
Minas Cultural e Educativa;
de \'anessa Borges Brasilei-
ro para o cargo de presiden-
te do Instituto Estadual do
Patrimônio Histórico e Ar-
tístico (Tepha / MC); de
Humberto Candeias Caval-
canti para o cargo de dire-
tor-geral do Instituto Esta-
dual de Florestas (1FF); de
limar Bastos Santos para o
cargo de presidente da Fun-
dação Estadual do Meio
Ambiente (Feam).

Também foram aprovados
seis requerimentos, entre eles
o RQN 382/2003), da Comissão
Especial do Tribunal de Con-
tas, solicitando informações
referentes à estrutura adminis-
trativa e funcionamento do
órgão desde 2000.

Os demais requerimentos
aprovados foram: RQN 61 2003,
do deputado Leonardo Quintão
(PMDB), que solicita ao secreta-
rio da Fazenda informações
sobre as compensações tribu-
tárias realizadas no Estado de
Minas Gerais no período de 1'
de janeiro de 1998 ate a pre-
sente data. O requerimento foi
apro ado na forma do subs-
titutivo n" 1, apresentado pe-
la Mesa; RQN 153/200 3), do
deputado Rogério Correia
(PT), que solicita informações
ao secretario da Fazenda sobre
eventual ausencia dos repasses
obrigatórios do Executivo ao
lpsemg e IPSM; RQN 1 Sb/2003,

do deputado Chico Simões
(P1), que solicita informações
ao presidente do Ipserng sobre
a suspensão de pagamentos
aos hospitais credenciados.
Aprovado na forma do
substitutivo n 1, apresentado
pela Mesa; RQN 2-14/2003, da
Comissão de Saúde, solicitan-
do ao presidente do Ipsemg
informações sobre portaria ou
norma legal ou outros crité-
rios usados para selecionar
os hospitais e prestadores de
serviços para receberem o pa-
gamento dos meses de outu-
bro, novembro e dezembro
de 2002, em detrimento de
outros que não receberam.
Aprovado com a emenda n'
1, da Mesa; RQN 356/2003, do
deputado Trani Barbosa (PL),
que solicita ao presidente do
Servas a relação de bens e va-
lores arrecadados pela campa-
nha Minas Solidaria, sua
contabilização e distribuição.
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Trabalho, Previdência prioridade em supermercadose Ação Social

Comissão discute cadastramento
de pré-pagos em extraordinária	Segurança Pública
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À Comissão do Trabalho,
da Previdência e da Ação So-
cial aprovou ontem parecer
favorável ao Projeto de Lei
(PL) 25/03, do deputado lavro
Lessa (PL). O projeto garante
o atendimento prioritário as
pessoas com mais de 60 anos
de idade, portadores de defi-
ciência física e doenças graves,
e mulheres grávidas, em cai-
\as dos supermercados, dos
hipermercados e de estabele-
cimentos congêneres. O
relator do projeto foi o depu-
tado Célio Moreira (PL), pre-
sidente da comissão.

De acordo com o parecer do
relator, a medida pretende be-
neficiar as pessoas que estejam
impedidas de permanecer por
tempo longo nas filas de super-
mercados e concorrerá para a
concretização da eqüidade no
tratamento dos cidadãos, ao co-

Quatro comissões especiais
elegeram ontem seus presiden-
tes e vice-presidentes e seus
relatores foram designados. Três
comissões foram criadas para
emitirem pareceres sobre indica-
ções para o Conselho Estadual de
Educação e para cargos de dire-
ção do Instituto Mineiro de Ges-
tão das Aguas (Igam) e da Junta
Comercial do Estado (Jucemg).
A outra comissão foi criada para
emitir parecer sobre a Proposta
de Emenda à Constituição
(PEC) 40/03, do deputado José
Milton (PL), que cria a Polícia
Ambiental Militar e permite
que os militares da Policia Mili-
tar de Minas Gerais (PMMG) e
do Corpo de Bombeiros Mili-
tar optem pela integração à Po-
lícia Ambiental Militar.

locar os Mamados "hipossu-
hciente" em condições de igual-
dade com os demais usuários
desses estabelecimentos.

A comissão Lambem apro-
vou requerimento CIO deputa-
do Célio Moreira (PL) que so-
licita a elaboração de uma
cartilha contendo os direitos
dos idosos. O deputado quer
reunir em uma publicação a
legislação mineira, as leis mu-
nicipais de Belo Horizonte e as
leis federais que tratam do as-
sunto, e depois distribui-la a gru-
pos de terceira idade e asilos. A
deputada Ana Maria (PSDB)
apresentou requerimento solici-
tando a elaboração da mesma
cartilha e acrescentou o envio de
cópias das leis municipais de
Belo Horizonte às Câmaras
Municipais do Estado, corno su-
gestão para elaboração de leis
Sobre o assunto.

O deputado Joyro Lesso IPL, e o autor
do PL 25 03

Participaram da reunião
as deputadas Manha
Campos (PT), Ana Maria
(PSDB) e o deputado
André Quintão (PT).

Com o objetivo de obter
subsídios para a discussão do
projeto que trata do cadas-
tro de usuários de celulares
pré-pag os a Comissão de
Segurança Pública reuniu-se
extraordinariamente ontem.
Estiveram presentes direto-
res das empresas de telefo-
nia celular que operam em
Minas, além de representan-
tes da Polícia Federal, do Mi-
nistério Público e da Agência
Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel).

Segundo o deputado Sar-
gento Rodrigues (PDT),
relator do PI- 46/2003, de au-
toria do deputado Miguel
Martini (PSB), o projeto pre-
cisa ser aprovado com urgên-
cia, uma vez que o celular pré-
pago é um dos instrumentos
mais utilizados pelo crime or-
ganizado. Já a procuradora fe-
deral que atua na Anatel, Nia-
ria Celína Almeida, disse que
a prestação do serviço de tele-
fonia móvel é matéria de com-
petência da União, representa-
da pela agência reguladora
do setor, a Anatel. Sendo as-
sim, não adiantaria o Estado
de Minas aprovar uma lei es-
tadual obrigando as operado-
ras a efetuarem o cadas-
tramento dos usuários de ce-
lulares pré-pagos se outros
estados não fizerem o mesmo.

Questionada pelo deputa-
do Alberto Bejani (PL) sobre
a necessidade de aprovação
de uma lei federal sobre o
assunto, a procuradora disse
que não seria necessário, bas-
tando apenas um ato
normativo da Anatel. Nesse
Sentido, foi aprovado reque-rimento do deputado Roge-
rio Correia (P1), de visita da
comissão à Anatel em Brasília
e ao Ministério das Comuni-
cações, com a presença do

titular da Delegacia de Pre-
venção e Repressão a Entor-
pecentes da Polícia Federal,

Os representantes das em-
presas de telefonia operantes
em Minas - Telemig Celular,
Tini Maxitel, Oi e Vesper - co-
locaram-se à disposição da co-
missão, mas fizeram ressalvas
com relação à viabilidade téc-
nica e operacional da lei. O ge-
rente da Telemig Celular, José
Moreira Ribeiro, avalia que, se
não houver mecanismos de
atualização do cadastro, ele
não funciona, poiso usuário do
pré-pago tem a liberdade para
trocar de aparelho e de opera-
dora, a qualquer momento.

O coordenador de sites e
contratos da Oi, Adalton
Cristiano Caetano, disse que, no
caso dessa empresa, que atua
em 16 estados brasileiros, é ain-
da mais difícil operacionalizar
o cadastro. Outro problema foi
levantado pelo gerente jurídi-
co da 'Tini Maxitel, Túlio de Sou-
za, que afirmou não haver ga-
rantia quanto à autenticidade
dos documentos apresentados
no cadastramento. 0 advoga~

Cláudio Roberto Dornelas, e
da procuradora federal Ma-
ria Celina Costa de Almeida.

do da Vesper S.A, Getúlio
Eustáquio de Aqui.no, defendeu
que a medida a ser tomada para
o cadastramento dos usuários
dos pré-pagos deve ser prece-
dida de um estudo mais porme-
norizado da questão.
Procurador defende cadas-
tramento - Em defesa da apro-
vação de uma lei estadual so-
bre o assunto, o procurador
André Estêvão lJbaldino para-
benizou o deputado Miguei
Martini (PSB) pela iniciativa do
projeto de lei. E acrescentou
que e melhor a lei aprovada,
mesmo que venha a ser ques-
tionada, do que os órgãos de
segurança e o Ministério Publi-
co ficarem sem mais esse ins-
trumento para combater o cri-
me organizado. lambem o de-
legado da Polícia Federal Cláu-
dio Dornelas defendeu o pro-
jeto, afirmando que o crime
organizado só será combatido
de maneira efetiva com o uso
da inteligência policial, e o PL
auxiliará nesse sentido.

Requerimento
Foi aprovado outro
requerimento do
deputado Rogério
Correia (PT),
solicitando convite
ao juiz da Vara de
Conflitos Agrários,
Cássia Saiomé,
para a reunião que
vai discutir, entre
outros assuntos, a
adoção de
mecanismos que
possibilitem o uso
de terras
apreendidas de
organizações
criminosas para a
reforma agraria no
Estado.

Presenças

Compareceram à
reunião, além dos
deputados
Sargento
Rodrigues (PDT),
presidente da
comissão; Alberto
Be lani )PL), vice;
Rogério Correia (PT)
e Miguel Martini
(PSB), o gerente da
área de
fiscalização da
Anatel, Jorge
lvanovitch; e o
supervisor de
Segurança
Corporativa da Tim
Maxitel, JOSé
Vicente Cabra).

Comissão Especial

Eleitos presidentes e designados
relatores de Ciomissões Especiais

Confira quem foram os eleitos
Conselho Estadual de Educação
Presidente: Ana Mano (PSDB)
Vice-presidente: Chico Rafael (PMDB)
Relator: Leonidio Bouças (PTB)
Indicado: diretor do Centro Universitário Fumec, Dimas Meio Braz
Jucemg
Presidente: Padre João (PT)
Vice-presidente e relator: Ivair Nogueira (PMDB)
Indicado: Marcos Wellington de Castro Tifo
Igam
Presidente: Maria Jose Haueiseri (PT)
Vice-presidente e relator: Paulo César (PRTB)
Indicado: Paulo Teodoro de Carvalho
PEC 40/2003
Presidente: Adolclever Lopes (PMDB)
Vice-presidente: Maria Jose Houeisen (PT)
Relator: Sargento Rodrigues (PDT)

Empresas de telefonia celular
questionam viabilidade do projeto



Rogerio Correio, Chico Simões, Jose Henrique e Antônio Cor/os Androde
durante reunião da comissão

que nunca foram auditados, por natureza de despesa, re-
inspecionados ou fiscalizados cebida por conselheiros e au-
- e o motivo e data. O requeri- ditores, nos últimos cinco
mento também pede discrimi- anos, e dos gastos com fisca-
nação da verba indenizatória, lizações inloco.
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Especial do Tribunal
de Contos

A inserção de mecanismos
para fortalecer a atuação do
Tribunal de Contas de Minas
Gerais (TCMG) foi o desta-
que da reunião de ontem da
Comissão Especial criada
para verificar o funcionamen-
to do órgão. Para o auditor
aposentado do Tribunal de
Contas de Minas Gerais,
Frederico Pardini, as alterna-
tivas estariam presentes tan-
to na Constituição quanto na
própria lei orgânica do tribu-
nal. "E inviável a presença do
TCMG em todos os órgãos pú-
blicos, até mesmo por isso exi-
gir despesa fabulosa", afirmou.
Também foi ouvido o profes-
sor da Escola de Contas do
TCMG, Carlos Pinto Coelho
Mota, que apontou como fator
essencial a fiscalização preven-
tiva: "O controle da gestão é o
retrato de um governo".

De acordo com Pardini,
um instrumento para poten-
cializar a fiscalização seria o
envio por parte da Secretaria
da Estado da Fazenda e das
prefeituras da relação dos
responsáveis por dinheiro,
valores e bens públicos, além
de documentos e informa-
ções. "A medida é simples e
deveria atingir outras secre-
tarias", avaliou. Para o au-
ditor aposentado, é impor-
tante que a fiscalização par-
ta da própria administração
pública, que deve ser
comunicada sobre possíveis
irregularidades com rapi-
dez, assim como o tribunal.
Potencialidade - As funções
constitucionais dos Tribunais
de Contas do País estariam aci-
ma das de tribunais de muitos
outros países. Na opinião de
Pardini, os órgãos possuem
condições técnicas para fiscali-
zar as contas da administração
pública de maneira híbrida,
por afetar áreas como direito,
economia, contabilidade e ad-
ministração. "Não só as contas
do poder público são fiscali-
zadas, mas também o
patrimônio público", 1cm-

brou. Frederico Pardini afir-
mou que o Tribunal de Con-
tas ainda não ganhou confi-

O desconhecimento de
pontos importantes da legis-
lação em vigor, por parte dos
ordenadores de despesas de
todo o Estado, é um dos prin-
cipais problemas para a fisca-
lização. Com longa experiên-
cia na área, o professor Carlos
Mota afirma que a dificulda-
de seria minimizada com a
expansão dos trabalhos da
Escola de Contas para treinar,
a curto e médio prazo, os
ordenadores, principalmente
dos municípios que não têm
assessoria técnica. Segundo
ele, a tendência da gestão atu-
al é consolidar o treinamen-
to, que vinha sendo feito de
maneira informal. "Muitos
ordenadores não sabem
como elaborar um edital de
licitação ou relacionar preço
e custo", disse.

Os deputados Antônio
Carlos Andrada (PSDB) e
Chico Simões (PT) pergunta-
ram sobre eventuais diver-
gências entre decisões da
Corte e pareceres técnicos. O
professor Carlos Mota lem-

N,larce o Metzker

i.tu.

ança pública por não ter atin-
gido toda a potencialidade de
suas funções.

brou que quando processos
de ordenação de despesas
considerados irregulares são
anulados, é possível recorrer às
decisões, se houver grau
recursal. Isso significa estar no
prazo para prescrição ou na
fase de liquidação da despesa.

Para Mota, muitos proble-
mas foram resolvidos pelas
exigências da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal e pelos
parámetros estabelecidos
pelo TCU com valores ofici-
ais de obras. "Uma grande
falha da licitação pública bra-
sileira é a não-implementação
de um sistema de controle
interno para avaliar legirniti-
dade e economicidade das con-
tas públicas", analisou. Chico
Simões (PT) criticou a falta
de atuação do MP em casos
de julgamentos que contra-
riam decisões técnicas. O au-
ditor aposentado ressaltou
que a atuação do Ministério
Público é essencial, já que fis-
caliza o fiscal. "O MP deve-
ria ser tão especializado
quanto o tribunal".

Os trabalhos da Comissão
Especia l serão prorrogados
por mais 30 dias, conforme
requerimen to aprovado, do
relator, deputado Antônio
Carlos Andrada (PSDB). Ou-
tro requerimento aprovado,
do deputad o Chico Simões
(PT), solicita ao TCMG as se-
guintes informações: quantos
e quais processos de licitação
corri pareceres pela ilegalida-
de foram arquivados; se os
autos dos processos são
microfilmados na integra; se
o sistema informatizado de
prestação de contas é seguro;
quais as providências para
impedir extravio de processos
em tramitação ou arquivados
e se há entes jurisdicionados

A votação do parecer do
Projeto de Lei (PL) 28/2003
pela Comissão de Transpor-
te, Comunicação e Obras Pú-
blicas estava prevista para
ontem, mas foi adiada a re-
querimento do deputado Gil
Pereira (PP). Como justifica-
tiva, Gil Pereira, que é o pre-
sidente da comissão, alegou
que outros dois deputados se
interessaram pela matéria e
pediram o adiamento da dis-
cussão do parecer para co-
nhecerem melhor o assunto.

De autoria do deputado
Leonardo Moreira (PL), O
projeto estabelece prazo de
cinco anos para a vigência dos
contratos de concessão do
transporte coletivo intermu-
fl icipal no Estado. Na Co-
m issão de Constituição e
Just iça (CCJ), o projeto re-
cebeu parecer pela aprova-
Ç20 com a emenda n 1, se-
gundo a qual "a delegação
de serviços de transporte
coletjo intermunicipal terá

vigência por prazo determi-
nado, prorrogável três vezes
por igual período".

Mas o relator da matéria
na Comissão de Transporte,
deputado Laudelino Augusto
(PT), opinou pela rejeição
dessa emenda, e seu parecer
teve discussão adiada pela
primeira vez, no dia 8 de
abril, graças a um pedido de
vista do deputado Sidinho do
Ferrotaco (PL). O segundo
adiamento de discussão irri-
tou o autor do projeto, depu-
tado Leonardo Moreira, que
classificou de indecente e
imoral a emenda apresenta-
da pela CC].
Autor indignado - "Meu
projeto foi desfigurado na
CCJ. Acredito que as licita-
ções para o transporte coleti-
vo intermunicipal têm que ser
renovadas a cada cinco anos.
Caso contrário, as empresas
não vão querer aperfeiçoar os
serviços oferecidos. Quem vai
perder é a população", pro-

testou Leonardo Moreira.
O deputado Laudelino
Augusto também reclamou
do adiamento da discus-
são, temendo o fim do pra-
zo regimental para a Co-
missão de Transporte
aprovar o parecer da ma-
teria. O presidente da co-
missão, deputado Gil Pe-
reira, no entanto, garantiu
que o parecer vai ser vota-
do na próxima semana.

A comissão aprovou
ainda 37 proposições que
dispensam apreciação do
Plenário.

Participaram da reunião
os deputados Gil Pereira
(PP), presidente;
Adalclever Lopes (PMDB),
vice; Djalma Diniz (PSDB);
Laudelino Augusto )PT);
Sidinho do Ferrotaco (PL);
e Leonardo Moreira (PL).

Convidados sugerem formas de
fortalecer o Tribunal de Contas

Cor/os Pinto Coelho e Frederico Pordini

Professor defende treinamento
para ordenadores de despesas

Adiada votação de parecer do PL	Transporte,
Comunicação e

sobre transporte intermunicipal	Obras Públicas

Trabalhos da comissão serão prorrogados
Marcelo Metzker

Especial do Tribunal
de Contas

(continuação)

Presenças
Participaram da
reunião os
deputados
Sebastião Navarro
Vieira (PFL),
presidente, Fábio
Avelar (PTB), Antõnio
Carlos Andrada
(PSDB (Relator)), José
Henrique (PMDB),
Rogério Correio (PT)
e Chico Simões (PT(.



Indicado para
parecer favorável

Helena Leão Alair Vieira

Os deputados Leonardo Quintõo, Domingos Sávio,
Dolmo Ribeiro Silva e Jô Moraes
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Indicação titular
da FCS

Fundação Clóvis
Salgado recebe

Projeto eleva percentual de cargos
públicos reservados para deficientes Administração Pública

Já está na pauta do Plená-
rio de hoje a indicação de
Mauro Guimarães Werkema
para dirigir a Fundação Cló-
vis Salgado (FCS). Foi apro-
vado ontem parecer favorá-
vel ao nome de Werkema, que
poderá ser, pela terceira vez,
o titular da fundação. Ele foi
sabatinado ontem pelos de-
putados que integram a Co-
missão Especial criada para
analisar a indicação de seu
nome e de titulares de outros
órgãos. A incerteza financei-
ra e os problemas com a eva-
são de recursos humanos,
em função da crise salarial,
foram as principais dificul-
dades citadas por Werkema
para conduzir a fundação.

Hoje, 87% da folha de pes-
soal da Fundação Clóvis Sal-
gado cabe ao Estado. Do or-
çamento de R$ 12 milhões
anuais, R$ 7 milhões são gas-
tos com folha de pagamento;
outros R$ 2 milhões são re-
cursos próprios, gerados pelo
aluguel dos diversos espaços
da fundação e bilheteria, en-
tre outras fontes; e RS 3 mi-
lhões são captados no merca-
do, por meio de investidores
artísticos que se utilizam das
leis de incentivo à cultura.
Com o anúncio da reforma
tributária e com possíveis
mudanças nas leis de incenti-
vo à cultura, a incerteza finan-
ceira desponta como um dos
desafios da gestão da FCS.
Crise salarial - Já a crise sa-
larial tem provocado a saída
de bons profissionais. Um
músico da Orquestra Sinfôni-
ca, por exemplo, recebe hoje
cerca de R$ 1,6 mil, enquanto
em São Paulo a remuneração
pode chegar a R$ 8 mil. Dos
443 funcionários, cerca de 150
são da área administrativa e

o restante são da classe artís-
tica. Outro problema aponta-
do por Werkema é o fato de
músicos e bailarinos serem
funcionários públicos. Segun-
do ele, esta é uma incongru-
ência, já que a profissão de um
bailarino, por exemplo, é re-
lativamente curta e seu víncu-
io com o Estado, permanente.

Outro problema, segundo
ele, é o fato de que não se
pode vender ingressos para os
espetáculos do Palácio das
Artes utilizando o sistema de
cartões de crédito - incompa-
tível com o Sistema Integra-
do de Administração Finan-
ceira (Siafi). Todas essas ques-
tões foram relatadas por

Respondendo aos questio-
namentos do deputado Biel
Rocha (PT), Werkema confir-
mou para junho a 5 , edição
do Festival Internacional de
Curta Metragem e anunciou
a realização de solenidade,
hoje, para celebrar convêni-
os de patrocínio do evento.
Usimi-nas, TIM, Prefeitura
de Belo Horizonte são al-
guns participantes do festi-
val. Já são R$ 440 mil inves-
tidos. O deputado Biel Rocha
citou reportagens da im-
prensa sobre dificuldades no
processo de captação de re-
cursos e problemas gerenciais
na condução do festival. O in-
dicado para titular da FCS
reconheceu que houve pro-
blemas de controle geren-
cial na última edição.
Acrescentou que uma co-
missão de análise de proje-
tos averigua a regularidade
de repasses de recursos por
justificativa técnica, respon-
dendo pergunta sobre re-

Mouro Guimarães Werkemo

Werkema ao presidente e
relator da comissão, deputa-
do Bonifácio Mourão (PSDB),
que fez as perguntas iniciais.

passes à fundação e sobre
exoneração ocorrida.

Entre os novos projetos,
anunciou que a Fundação Cló-
vis Salgado vai receber do go-
verno todos os sete galpões
da Rede Ferroviária Federal
que compõem a Casa do Con-
de. No que diz respeito à Ser-
raria Souza Pinto, seriam ne-
cessários RS 11 milhões para
transformar em centro de
eventos os terrenos recebidos
na gestão passada, situados
entre a Serraria e a Avenida
dos Andradas.

Participaram da
reunião os deputados
Bonifácio Mourão
(PSDB), presidente e
relator; Miguel Martini
(PSB) e Brel Rocha PT)

Você já abriu seu correio
eletrônico hoje?

Já está pronto para ser
discutido e votado pelo Ple-
nário, em 1" turno, o projeto
que eleva de 10% para 15% o
percentual dos cargos ou em-
pregos públicos reservados
para pessoas portadoras de
deficiência. O Projeto de Lei
(PL) 69/2003, da deputada
Maria José Haueísen (PT), foi
analisado ontem pela Comissão
de Administração Pública e re-
cebeu parecer favorável, apro-
vado. O relator, deputado Leo-
nardoQuintão (PMDB), opinou
pela aprovação da matéria na
forma proposta.

Na justificativa para apre-
sentar o projeto, a deputada
lembra que a Lei Federal 8.1121
de 1990, fala em até 20%, en-
quanto a Lei Estadual 11.867,
de 1995, alterada pela propo-
sição, assegura que as vagas
reservadas para os portado-
res de deficiência não serão
inferiores a 10',. Para a au-
tora, essa parcela da socieda-
de merece tratamento "mais
condizente com a realidade,
tendo em vista a escassez de
vagas no serviço público". O
relator citou, ainda, que 10%
da população mundial (da-
dos da Organização Mundial
de Saúde) e 14,5% da popu-
lação brasileira (dados do
TBGE) têm alguma deficiên-
cia física.
Prestação de contas - Outro
projeto analisado e que ago-
ra segue para a Comissão de
Fiscalização Financeira e Or-
çamentária antes de ir a Ple-
nário, é o Projeto de Lei Com-
plementar (PLC) 6/2003, do
deputado Laudelino Augusto
(PT), que determina que o
Tribunal de Contas inclua, em
Suas instruções, como ele-
rnento integrante da presta-
çao de contas da aplicação dos
recursos do Fundef (Fundo
de Desenvolvimento do En-
SIDO Fundamental e de Valo-
rização do Magistério), o pa-

recer dos Conselhos de
Acompanhamento e Contro-
le Social do Fundef.

A relatora, deputada Jô
Moraes (PCdoB), opinou pela
aprovação do projeto na for-
ma proposta. Ele determina
ainda que o tribunal unifor-
mizará as orientações relati-
vas à prestação de contas dos
recursos do Fundef. Na justi-
ficativa para apresentar o
PI-C, o deputado Laudelino
Augusto lembrou que o obje-
tivo é valorizar a participação

A Comissão de Adminis-
tração Pública vai promover
audiência com a Comissão de
Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia para ouvir secretá-
rios de Estado sobre os efei-
tos da anulação do concurso
para preenchimento de vagas
na Secretaria da Educação. Os
convidados são o secretário do
Planejamento e Gestão, Antô-
nio Anastasia, e a secretária da
Educação, Vanessa Guimarães.
O requerimento, do deputado
Adalclever Lopes (PMDB), pre-
sidente da Comissão de Edu-
cação, recebeu emenda do de-
putado Dalmo Ribeiro Silva
(PSDB), a fim de que seja con-
vidado também a participar o
procurador-geral do Estado,
José Bonifácio Andrada. A anu-

da sociedade civil e garantir
a maior transparência na ges-
tão dos recursos públicos. Os
conselhos gestores do
Fundef, criados pela Lei Fe-
deral 9.424, de 1996, têm
como atribuição acompanhar
a transferência e a aplicação
dos recursos do fundo junto
aos respectivos governos, nos
estados e municípios. Apoia-
ram o projeto os deputados
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB) e
Domingos Sávio (PSDB), pre-
sidente da comissão.

lação do concurso foi determi-
nada em sentença da 4' Vara
da Fazenda Pública da Co-
marca de Belo Horizonte.

Outro requerimento, tam-
bém aprovado, do deputado
Dalmo Ribeiro Silva, solicita
ao juiz-substituto que deu a
sentença cópia do processo
que a contém. Os deputados
Leonardo Quintão (PMDB),
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB) e
Domingos Sávio (PSDB) co-
mentaram a polêmica gerada
pela anulação, abordando aspec-
tos como conseqüências para o
Estado e para os aprovados e o
processo de contratação do ins-
tituto que promoveu o concur-
so. Foram aprovados, ainda, re-
querimentos que dispensam a
apreciação do Plenário.

Werkema fala sobre problemas
e novos projetos

Anulação de concurso é discutida

Reuniões
ordinárias
Ficou decidido que
as reuniões
ordinárias da
Comissão de
Administração
Pública acontecerão
às terças-feiras, às
10 horas.

Presenças
Participaram da
reunião os
deputados
Domingos Sávio
(PSDB),
presidente;
Dalmo Ribeiro
Silva(PSDB), vice;
Carlos Pimenta
PDT), Dinis
Pinheiro (PL), Jô
Moraes (PCdoB)
e Leonardo
Quintão (PMDB).



Os deputados OI,nto Godinho e Astômo Canos Andradc,,
na reunião ordináno de Plenario

Requerimentos deferidos

WORN-
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Reunião ordinário

PL sobre remuneração do
governador recebe emendas

Quatro projetos são anexados
Reunião ordinária

Na reunião ordinária de Ple-
nário de ontem, foi encerrada
a discussão de todas as propo-
sições que estavam na pauta:
oito indicações do governador
para a direção de órgãos do
Estado, que tramitam em tur-
no único, e os Projetos de Lei
(PLs) 35,37,71, 73 e 306/03, que
estão em 1' turno. As proposi-
ções não chegaram a ser vota-
das, por falta de quórum.

Durante a fase de discus-
são do PL 306/2003, da Mesa
da Assembléia, que dispõe
sobre a remuneração do go-
vernador, do vice-governa-
dor, de secretário de Estado
e de secretário adjunto, foram
apresentados um substitutivo
e uma emenda ao projeto. O
substitutivo n' 1, do deputa-
do Antônio Júlio (PMDB), al-
tera a sistemática de fixação
da remuneração mensal dos
ocupantes desses cargos,
estabecendo valores máximo
e mínimo e conferindo aos ti-
tulares a prerrogativa de de-
finir o valor de sua própria
remuneração, entre esses va-
lores. De acordo com o
substitutivo, o subsídio men-
sal do governador será com-
posto de vencimento e repre-
sentação, em partes iguais,
variando de R$ 100, no míni-
mo, a R$ 9.240, no máximo,
cada uma das partes. Para o
cargo de vice-governador, o
subsídio varia de RS 100 a R$
6.930, tanto para o vencimen-
to quanto para a representa-
ção. Para secretário de Esta-
do, esses valores variam de
R$ 100 a R$ 4.620; e para se-
cretário adjunto, de R$ 100 a
R$ 3.696. O subs-titutivo dis-
põe, ainda, que os titulares
poderão renunciar ao subsí-
dio mensal, optando pelo
trabalho voluntário, sem re-
muneração.

A emenda n' 1, do depu-
tado Chico Simões (PT), acres-
centa artigo ao PL 306/03 al-
terando a redação do artigo
2' e seus parágrafos da Lei
13.200, de 1999, que assegura
aos membros dos Poderes o
recebimento de indenização
pelos "serviços não prestados
pela respectiva administra-
ção". De acordo com o depu-
tado, a emenda visa garantir

Na reunião de ontem fo-
ram designados os inte-
grantes de duas Comissões
Especiais encarregadas de
emitir pareceres sobre as
Propostas de Emendas à
Constituição (PECs) 44 e
45/2003. São elas:

o Comissão Especial da
PEC 44/2003, do deputado
Sargento Rodrigues (PDT),
que acrescenta artigo ao Ato
das Disposições Constitu-
cionais Provisórias (ADCT)
da Constituição do Estado,
dispondo que as praças da
Polícia Militar excluídas da
corporação em virtude do
movimento reivindicatório
de 1997 e incluídas nos qua-
dros do Corpo de Bombei-
ros Militar poderão fazer
opção por voltar para a PM
ou continuar no CBM. Fo-
ram designados os deputa-
dos Ermano Batista (efetivo)
e Bonifácio Mourão (suplen-
te), pelo Bloco Parlamentar
Democrático Progressista;
Durval Ângelo e Jô Moraes,
pelo Bloco PT/PCdoB; Célio
Moreira e Javro Lessa, pelo
PL; Leonardo Quintào e
Adalclever Lopes, pelo
PMDB; e Leonídio Bouças e

maior clareza na redação do
artigo 2' da Lei 13.200, de
1999, evitando a possibilida-
de de que recursos financei-
ros economizados por órgãos
do Estado sejam rateados
entre membros dos Poderes.

Com a apresentação do subs-
titutivo e da emenda, o PI- 306/
2003 retoma à Mesa da Assem-
bléia para parecer, antes da vota-
ção da matéria pelo Plenário.

Fábio Avelar, pelo PTB.
• Comissão Especial da

PEC 45/2003, do deputado
Sargento Rodrigues (PDT),
que altera os artigos 55, 56,
62 e 70 da Constituição do
Estado, extinguindo o voto
secreto no âmbito das ativi-
dades do Poder Legislativo,
exceto nos casos de votação
sobre perda de mandato de
deputado ou procurador-
geral de Justiça. Segundo o
deputado, a proposição
visa dar maior transparên-
cia e moralidade aos atos
da Assembléia, em conso-
nância com os anseios da
sociedade e a exemplo do
que já aconteceu no Estado
e no Município de São Pau-
lo. Foram designados os
deputados Sebastião Hel-
vécio (efetivo) e Olinto
C,odinho (suplente), pelo
Bloco Parlamentar Demo-
crático Progressista; Marí-
lia Campos e Ricardo Duar-
te, pelo Bloco PT/PCdoB;
Irani Barbosa e Leonardo
Moreira, pelo PL; Adal-
dever Lopes e Leonardo
Quintão, pelo PMDB; e
Arlen Santiago e Leonídio
Bouças, pelo PTB.

A Presidência determinou a
anexação dos PLs 666 e 270/03,
dos deputados Luiz Hum-
berto Carneiro (PSDB) e Pau-
lo Piau (sem partido), respec-
tivamente, ao PL 69/03, da
deputada Maria José Hauei-
sen (PT), por guardarem se-
melhança. O PI- 666/03 dispõe
sobre a obrigatoriedade da
contratação de, no mínimo,
10% de empregados com mais
de 40 anos pelas empresas pú-
blicas, inclusive na contra-
tação de serviços para forne-
cimento de mão-de-obra.O PL
270/03 institui cotas de ação
afirmativa para a população
negra no acesso aos cargos e
empregos públicos. E  PI- 69/
03, ao qual os dois projetos fo-
ram anexados, altera o artigo
1" da Lei 11.867, de 1995, ele-
vando de 10% para 15% o
percentual dos cargos ou em-
pregos públicos reservados
para pessoas deficientes.

A Presidência também
determinou a anexação dos
PLs 662 e 580/03, das depu-
tadas Ana Maria (PSDB) e
Marília Campos (PT), respec-
tivamente, ao PL 272/03, do
deputado Paulo Piau (sem
partido). O PI- 662/03 insti-
tui cota de 50%, por curso e
turno, para estudantes caren-
tes que tenham cursado ensi-
no médio em instituição da
rede pública dos vales do
Jequitinhonha e Mucuri e do
Norte de Minas, no acesso à
Universidade Estadual de
Montes Claros (Unimontes).
O PI- 580/03 institui reserva
de vagas em cursos de nível
Superior ministrados pelas
iflStituiçõ5 públicas de ensi-
no do Estado em favor de
candidatos portadores de de-
tidiencia já  PL 272/2003 ins-
titui mecanismos de incenti-
O ao acesso de setores

etnorraciais historicamente
discriminados em estabeleci-
mentos de ensino público es-
tadual de ensino superior.

Cinco requerimentos fo-
ram deferidos pela Presidên-
cia na reunião de ontem:

• Da deputada Marília
Campos (PT), solicitando a
retirada de tramitação do
PL 617/03;

• Do deputado Weliton
Prado (PT), pedindo a re-
tirada de tramitação do PI.
186/03;

• Do deputado Weliton
Prado, pedindo a retirada
de tramitação do PL 187/03;

• Do deputado Olinto
Godinho (PSDB), solicitan-
do o desarquivarnento do
PI- 2.375/2002, de sua auto-
ria, que declara de utilida-
de pública o Conselho Cen-
tral de Vargem Alegre da
Sociedade São Vicente de
Paulo, com sede no Municí-
pio de Vargem Alegre; e

• Do deputado Leonar-
do Moreira (PL), solicitan-
do que o PL 28/03, de sua
autoria, seja encaminhado à
Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária,
uma vez que a Comissão de
Transporte perdeu prazo
para emitir seu parecer. O
projeto dá nova redação ao
artigo 20 da Lei 10.453, de
1991, que dispõe sobre a de-
legação, pelo DER, de ser-
viços de transporte coletivo
rodoviário intermunicipal.
Redação final - O Plenário
aprovou parecer de reda-
ção final sobre o Projeto
de Resolução (PRE) 309/
2003, da Mesa da Assem-
bléia, que altera o Regi-
mento Interno com a cria-
ção da Comissão de Parti-
cipação Popular.

Designação de Comissões Especiais
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Reunião Extraordinária (9 horas)
Indicação

De Otavio Elísio Alves de Brito para presidente da Funda-
ção de Arte de Ouro Preto (Paop)

Indicação
De Mouro Guimarães Werkema para presidente da Funda-
ção Clovis Salgado (FCS)

RQN 174/2003
Da Comissão de Transporte, solicitando ao presidente do
BDMG a relação de todos os contratos firmados atual-
mente entre as Prefeituras e o Banco para utilização dos
recursos do Fundo Somma

RQN 201/2003
Do deputado [audelino Augusto, solicitando ao diretor da
DER/MO cópia do contrato de execução da pavimentação
da Rodovia MG347 trecho Maria da Fé O Cristina comas especifjcç 5 que menciona.

QN 206/2003
Do deputado Leonardo Quintão, em que solicita ao secre-
tario de Desenvolvimento Social e Esportes informações
sobre os recursos provenientes do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT) com as especificações que menciona.

RQN 356/2003
D0 deputado Irani Barbosa - solicita ao presidente do
Servas a relação de bens e valores arrecadados pela
Ca mpanha Minas Solidária

QN 57/2oo3
D0 deputado Irani Barbosa, solicitando ao presidente da
Cemig cópia do convênio celebrado pela empresa com a

Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais para
fornecimento de serviços técnicos, conforme noticiado
pelo Jornal "Estado de Minas", em 22/3/2003

RQN 382/2003
Da Comissão Especial do Tribunal de Contas -solicita do
Tribunal de Contas o envio de informacães referentes à
estrutura e funcionamento do órgão

PL 35/2003
Do deputado Leonardo Moreira, que dá nova redação ao
"caput" e ao parágrafo 1"do art. 1 da Lei 13.514/2000, que
dispõe sobre o fornecimento de informações para a defesa de
direitos e o esclarecimento de situações. Votação em 1 "turno

P13712003
Do deputado Leonardo Moreira, que dispõe sobre a infor-
mação ao consumidor de alteração no peso, no numero de
unidade ou no volume de produto exposto à venda no
comercio varejista. Votação em l' turno

PL 71/2003
Da deputada Maria José Haueisen, que proíbe a inscrição
dos devedores de tarifas públicas em cadastros de consu-
midores inadimplentes. Votação em 1" turno

P1 73/2003
Da deputada Maria José Haueisen, que disciplina a inclusão de
serviços não solicitados pelos clientes nas faturas mensais expedidas
pelas operadoras de cartões de crédito. Votação em 1" turno

Reunião Ordinária (14 horas) e
Reunião Extraordinária (20 horas)

Destinam-se à apreciação da mesma matéria da pautada
reunião extraordinária da manhã
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ORADORES Desembargador
Em seu discurso, o deputado
Arlen Santiago (PTB)
homenageou o presidente do
Tribunal de Justiça,
desembargador Gudesteu
Biber Sampaio. O
desembargador estará no dia
9 de maio em Montes Claros
para instalar a 1" e a 2' vara
de justiça pública, que,
segundo o deputado, trará
para a cidade um atendimento
mais rápido e eficiente. O
parlamentar destacou a
ampliação do serviço do
judiciário de Montes Claros,
que deveria ser implantada
em todas as cidades do
Brasil. "O aumento da
demanda sufoca o
judiciário, pois é lá que o
cidadão busca abrigo",
afirmou. Em aparte, os
deputados Wanderlev Ávila
(PPS), Carlos Pimenta (PDT),
Dun'al Angelo (P1) e Dalmo
Ribeiro Si Iva (PSDB)
ressaltaram a excelente
capacidade de diálogo do
desembargador Gudesteu Biber
Sampaio e a sua importância
para o bom funcionamento do
Tribunal de justiça.

Em seu discurso, o deputado
Doutor Viana (PFL) chamou
atenção para a enorme
quantidade de agrotóxicos
existentes nas frutas e legumes
comercializados no Brasil. De
acordo com o parlamentar,
dois estudos realizados pela
Agência de Vigilância
Sanitária constataram que
22,7% dos legumes e frutas
possuem excesso de
defensivos agrícolas, e 34%
dos alimentos
industrializados revelam
problemas de higiene. Doutor
Viana ressaltou que somente
as frutas e legumes destinados
a exportação são fiscalizados
corretamente "O Ministério
da Agricultura precisa adotar
a mesma fiscalização que é
dada para os produtos que
5ào exportados", afirmou. Em
aparte o deputado Paulo Piau
(sem partido) parabenizou o
deputado Doutor Viana pelo
alerta à população.

Concurso público
A deputada Maria José
Haueisen (P1) mostrou-se
indignada pela anulação d0
concurso público na área de
educação. Segundo a
parlamentar, o concurso foi
anulado de uma maneira
estranha, os argumentos
apresentados foram fracos.
organizadores alegaram quet
anulação deveu-se a falhas
técnicas e pessoais, como a
utilização de celulares e
atrasos dos candidatos Mas
deputada afirmou que não
houve apuração de nenhuma
irregularidade de fato. Maria
José Haueisen disse que os
professores têm que se
organizar e fazer pressão par
reaver seus direitos, "O
concurso é o caminho mais
democrático para alguém
chegar ao poder, é preciso qui
esse concurso seja válido",
concluiu. Em aparte o
deputado Paulo Piau (sem
partido) afirmou que
realmente houve falhas no
concurso, mas isso não
justifica o transtorno gerado
na vida dos professores.

A Assembleia realiza, de
1h a IS de junho o seminário
legislativo "A Reforma Tribo-
tária". A comissão organiza -
dora do evento definiu on-
tem os temas que serão abor-
dados nos três dias e também
a maioria dos palestrantes e
debatedores. O documento
final do seminário vii ser en-
tregue ao deputado federal
\'irgílioGuirnarães (PT/MG),
relator da Comissão Especial
da Reforma Tributária na Câ-
mara dos Deputados, e tam-
bém a outros representantes
dos Poderes Legislativo e
Executivo em Brasília, con-
forme sugestão do deputado
.Adelmo Carneiro Leão (P1).

No primeiro dia do semi-
nário (dia 16) será debatido
o atual sistema tributário na-
cional, com abertura do pre-
sidente da Assembléia, depu-
tado Mauri Torres (PSDB), e
palestras sobre os seguintes
assuntos: princípios federati-
vos - legislação federalizada
dos tributos (exposição da
professora da Faculdade de
Direito da UFMG, Mizahel

governador Aécio Neves que se
Posicione sobre a dívida do
Estado para com a saúde
pública do Estado.

Desigualdade social
A desigualdade social dos
brasileiros foi o tema do
discurso do deputado Dinis
Pinheiro (PL). O deputado
baseou-se na matéria "Receita
dos municípios será mudada"
publicada no jornal Estado de
Minas do dia 5/5/2003.
Segundo o parlamentar, alguns
municípios concentram uma
renda muito elevada, e esse
critério concentrador gera um
fluxo vicioso da má
distribuição de renda. O
deputado ressaltou ainda que
o projeto ICMS Solidário
apresentado pela Assembléia
Legislativa mostra que o
Parlamento mineiro está à
frente das discussões sobre a
desigualdade social. Em aparte,
o deputado Carlos Pimenta
(PDT) mostrou-se disposto a
elaborar um projeto que possa
diminuir as distorções sociais
em Minas Gerais.

Agrotóxicos

Emenda Constitucional
O deputado Ricardo Duarte
(PT) afirmou que a Emenda
Constitucional n`29/2000
representou uma conquista,
resultante da luta pela saúde
pública no Brasil. Os Estados
devem, segundo a emenda,
aplicar no mínimo 12% do
produto da arrecadação de
impostos na saúde. Mas de
acordo com o deputado, Minas
Gerais não contribuiu com o
valor necessário, e deve cerca
de RS 600 milhões à saúde.
Essa quantia deixou de
garantir aos cidadãos mineiros
o acesso aos bens e serviços
essenciais às suas condições
de bem-estar físico, mental e
social, além de prejudicar o
fu ncionamento de 22 hospitais
públicos da Fundação
Hospitalar do Estado de Minas
Gerais (Fhemig). Ricardo
Duarte solicitou, ainda, ao

Fiscalização
O deputado Doutor Ronaldo
(PDT) chamou atenção para a
falta de fiscalização que
prejudica a segurança da
População de Minas Gerais. O
parlamentar citou alguns
acidentes ocorridos pela
ausência de medidas
preventivas, como o incêndio
na casa de shows "Canecão
Mineiro", o rompimento da
barragem de rejeitos de Rio
Verde, o vazamento de ivjeitos
de minério da Mineração
Esperança S/A,o rompimento
da barragem da indústria
Cataguazes de Papel e o recente
incêndio no casarão histórico de
Ouro Preto. Segundo o deputado
esses acidentes foram
extremamente prejudiciais para O

meio ambiente, afetando de
forma negativa a população.
"Isso se deve.) falta de
prevenção, proveniente da má
fiscalização do Estado", afirmou

Definidos temas e palestrantes de
evento sobre reforma tributária0

Derzi); desoneração do	de Pesquisa Económica
processo de produção, ex-	Aplicada). O presidente da
portação e investimentos Comissão Especial sobre o
(representante da Federa-	Sistema Tributário Nacio-
ção das Indústrias do Esta-	ria 1, deputa do federal
do de Minas Gerais); capa- Mussa Demes (PFL,PI), e o
cidade contributiva (Paulo	chefe de gabinete da Pro-
Nogueira Batista, da Fim-	curadoria-Geral de Justiça,
dação Getúlio Vargas); e	António Sérgio Tonet, tam-
tributação indireta (Ricar-	hém participarão como
do \arsano, do Instituto	palestrantes.

Proposta do governo federal em debate
No dia 1 7 o tema será a

proposta do governo federal
para reformar o Sistema Tri-
butário Nacional. O evento
terá a presença do deputado
Virgílio Guimarães, que vai
falar sobre o projeto que está
em traniitação na Câmara dos
Deputados. Os debatedores
serão o secretário da Fazenda
do Estado de Minas Gerais,
Fuad Jorge Noman Filho, o
presidente do Conselho Tribu-
tário da Fiemg, Edvaldo
Almada, o professor Marcos
Cintra, da Fundação Getúlio
Vargas, e ainda representan-

tes da Federação do Comér-
cio de Minas Gerais (Fcemg),
Federação da Agricultura e
Pecuária do Estado de Minas
Gerais (Faerng) e do Fisco.

No último dia do seminá-
rio será elaborado um docu-
mento contendo as principais
propostas discutidas durante
a fase de debates, sintetiza-
das pelos grupos temáticos
formados durante o evento.
Na próxima sexta-feira, ás ló
horas, a comissão organiza-
dora vai se reunir para con-
cluir a programação e a esco-
lha dos palestrantes.

Presenças

Compareceram à
reunião os
deputados Chico
Simões (PT), Jayro
Lessa (PL) e
Adelmo Carneiro
Leão (PT), além de
representantes de
diversas entidades
que estão
organizando o
seminà rio.
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9 horas
• Videoconferêncjo "O PPA no Governo Lula: Partici-

pação e Controle Social" (Auditorio da Escola do
Legislativo) - promoção do Instituto de Estudos
Socioeconõmicos (lnesp( - cessão de espaço

• Reunião extraordinária (Plenario)
9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) - discu-

tir e votar parecer de turno único sobre o PL 42/03,
do deputado Miguel Martini, que institui o dia 4 de
outubro como "Dia Estadual em Defesa da Vida'

• Comissão de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia (Plenarinho 1) - ouvir o reitor da
Unimontes, Paulo Cesar Gonçalves de Almeida,
sobre a estrutura e situação financeiro da Universi-
dade de Montes Claros

• Comissão Especial (Plenarinho III) - emitir parecer
sobre a PEC 37/03, do deputado Adelmo Carneiro
Leão e outros, que estabelece que o cidadão fera
acesso a prestação de contas do governador; fixa
prazo para o Tribunal de Contas responder a con-
sultas e proferir decisões referentes a denuncias e
determina a divulgação das decisões na Imprensa
Oficial e internet (modifica o artigo 76, que dispõe
sobre a fiscalização e os controles). Eleger o presi-
dente e o vice-presidente e designar o relator

9h45
• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

(Plenarinho ll( - debater os danos ambientais cau-
sados pela construção de um cemitério na cidade
de Guaxupe, proximo de areas de mananciais. Con-
vidados: prefeito de Guaxupe, Heber Hamilton
Quintella

'
promotor Marcelo Marquesani; presi-

dente da Feam, limar Bastos Santos; diretor-geral
do Igam, Paulo Teodoro de Carvalho; presidente
do Caderno, António Jales Rodrigues; e o repre-
sentante do ONG Sítio Tia Marianinha, Sérgio Luiz
Faria Santos. Requerimento da deputada Maria Jose
Haueisen

• Comissão Especial (Plenarinho VI - emitir parecer
sobre o PEC 38/03, do deputado Adelmo Carneiro
Leão e outros, que modifica o artigo 77, que dispõe
sobre a composição e organização do Tribunal de
Contas. Eleger o presidente e o vice-presidente e
designar o relator

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamen-

taria (Plenorinho IV) - obter esclarecimentos sobre
os providências tomadas, de acordo com a reco-
mendação dada pelo relataria final do CPI do Siste-
ma Financeiro, e apurar denuncias veiculadas na
imprensa mineiro sobre o matéria afeta à CPI.
Convidados: secretário da Fazenda, Fuad Jorge
Noman Filho; procurador-geral do Estado, José
Bonifacio Borges de Andrado; procurador-geral de
Justiça, Nedens Ulisses Vieira, presidente do Tri-
bunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Simão
Pedro Toledo. Discutir e votar parecer de turno úni-
co sobre o Mensagem 291/02, que encaminha o
Balanço Geral do Estado de Minas Gerais, relataria
de auditoria e o demonstrativo de execução de in-
vestimentos em obras e programas sociais relati-
vos ao exercido financeiro encerrado em 31/12/
2001; e pareceres de 1° turno sobre outros cinco
projetas, entre eles o PL 23/03, do deputado Dinis
Pinheiro, que dispõe sobre a distribuição do parce-
la da receita do produto do arrecadação do ICMS
pertencente aos municipios

• Comissão de Defeso do Consumidor e do Contribu-
inte (Plenarinho III) - audiência público para deba-
ter o descumprimento da Lei 13.738, de 2000,
que dispõe sobre a adequação das agências ban-
carias para o atendimento a deficientes visuais; e

da Lei 14.235, de 2002, que dispõe sobre o atendimento
a clientes em estabelecimento bancaria e prevê a instala -
ção de banheiro e bebedouro para os clientes nos depen
déncias dos bancos. Convidados: coordenador do Procon/
BH e presidente do Comdecon/BH, Bruno Burgarelli; dire-
tor da Escola Estadual São Rafael, Jose Juvenal da Cruz; e
presidente do Federação Brasileiro de Bancos (Febraban(
Gabriel Jorge Ferreiro. Discutir e votar pareceres sobre
dois projetas de lei

14 horas
• Reunião ordinária (Plenário)
14h30
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

(Plenarinho II) - discutir e votar proposições que dispen-
sam o apreciação do Plenorio

• Comissão de Constituição e Justiça (Auditoria) - audiência
publico para debater o PL 43/03, do deputado Miguel
Martini, que dispõe sobre o ensino religioso confessional
nas escolas do rede publica estadual. Convidados profes-
sor Paulo Agostinho e frei Leonardo Lucas Pereira, do Ins-
tituto Santo Tomás de Aquino; dom Eurico dos Santos
Veloso, arcebispo metropolitano de Juiz de Fora, profes-
sora Anisio Figueiredo, formadora de professores de ensi-
no religioso - Comissão de Ensino Religioso Nacional e
Regional da CNBB; e professor Cicero Clarindo de Souza,
da rede municipal de ensino de Betim

• Comissão de Redação (Plenarinho l( - discutir e votar pare-
ceres sobre proposições em fase de reda ção final

• Comissão Especial (Plena rinho IV) - emitir parecer sobre a
PEC 36/03, do deputado Adelmo Carneiro Leão e outros,
que modifica o artigo 78 da Constituição do Estado, que
dispõe sobre os critérios de nomeação para os cargos de
Conselheiro do Tribunal de Contos Eleger o presidente e
o vice-presidente e designar o relator

14h45
• Comissão Especial (Plenorinho lI( - emitir parecer sobre a

PEC 34/03, do deputado Adelmo Carneiro Leão e outros,
que dispõe sobre adia 10 de janeiro como data-base para
a revisão da remuneração do servidor público. Eleger o
presidente e o vice-presidente e designar o relator

• Comissão Especial (Plenarinho 1) - emitir parecer sobre a
PEC 39/03, do deputado Antônio Julio e outros, que dis-
põe sobre o tombamento para fins de conservação e de-
clara monumentos naturais a Serra da Canastro e a Bacia
Hidrográfica do Rio São Francisco (altera o "caput" e o
parografo 2° do artigo 84 do Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitarias da Constituição do Estado(. Eleger o
presidente e o vice-presidente e designar o relator

15 horas
• Comissão de Turismo, Industria e Comercio (Plenarinho

IV) - audiência publico para discutir os prejuízos para o
turismo, comercio e indústria das cidades do Circuito
das Aguas, Sul de Minas e Zona da Mata, provocados
pelas mas condições das rodovias. Convidados: prefei-
tos de Cambuquira, Rubens Barros Santos; de Caxambu,
Marcus Nagib Gabden; de Juiz de Fora, Tarcisio Delga-
do; de Lambari, Nely Fernandes Arantes Bahia; de Lima
Duarte, Carlos Alberto Barros; de Poços de Caldas, Pau-
lo Tadeu Silva D'Arcadia; de Pouso Alegre, Enéas Castilho
Chiarmni; de Santa Rita de Jacutinga, Francisco Raimundo
de Oliveira; de Santa Rita do Ibitipoca, Ivone Maria de
Paula Neves; e de Varginha, Mouro Tadeu Teixeira

• Comissão Especial (Plenarinho II) - emitir parecer sobre
a PEC 33/03, do deputado Adelmo Carneiro Leão e ou-
tros, que garante ao servidor publico estadual o desen-
volvimento contínuo em sua carreira, desde que no exer-
cicio de suas funções (modifica o artigo 30, que dispõe
sobre a política de administração e remuneração de pes-
soal). Eleger o presidente e o vice-presidente e designar
o relator

• Comissão Especial dos Convênios com a União (Plenarinho
- apreciar proposições da comissão

20 horas
• Reunião extraordinária (Plenário(

MA TV

7h - Repórter Assem-
bléia (reprise)
7h30 - Horario reservado a
Cámara Municipal de Belo
Horizonte
8h30 - Panorama (AO
VIVO) - Em destaque o
Prêmio Mineiro de Qualidade
9h15 - Plenário (AO VIVO)
- Reunião Extraordinária
12h - Assembléia
Debate (reprise) -
Destaques da midia
13h - Mundo Político
(reprise)
13h30 - Repórter
Assembléia (reprise)
14h15 - Plenário (AO
VIVO) - Reunião Ordinária,
cornos pronunciamentos,
discussão e votação de
Proposições
18h30 - Horário reserva-
do à Câmara Municipal de
Belo Horizonte
19h30— Repórter
Assembléia (AO VIVO) -
O que acontece na Assem-
bleia e repercussão dos
principais fatos políticos
no Estado
20h15 - Plenário (AO
VIVO) - Reunião Extraor-
dinária
21 h - Sala de Imprensa
(inédito)
22h - Repórter Assem-
bléia (reprise)
22h30 - Mundo Político
(inédito) - Entrevista,
cornentai-ios e notas sobre a
movimentação politica no Pais
23h - Plenário (reprise)
1h20 - Repórter Assem-
bléia (reprise)
2h - Encerramento

• Esta grade está sujeita a
alterações-


