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Seminário Legislativo

Aprovados o
no seminário

s ternas que
sobre reforma

debatidos
tributária

He'ena Leão

serão

Os temas e o regulamen-
to do Seminário Legislativo
"Minas e a Reforma Tributa-
ria", que acontece de 16 a IS
de junho, foram aprovados
em reunião da comissão
organizadora do seminário,
na última sexta-feira (9). Fi-
cou decidido ainda que, nes-
ta segunda-feira (12), come-
ça a segunda etapa de pre-
paração para o evento, que
é a de reuniões das Comis-
sões Técnicas Interinstitucio-
nais (CTIs). Nesse primeiro
encontro, que sem às 14 ho-
ras, na Escola do Legislati-
vo, está prevista a formação
de quatro CTIs para traba-
lhar no documento que será
apresentado e discutido du-
rante o seminário.

Corno parte da programa-
ção, ficou acordado que, no
último  clia do evento, o pre-
sidente da Assembléia, depu-
tado Mauri Torres (PSDB),

Os deputados Javio Lesso PL Checo Simoes (PT e Paulo Pias sem partido
alem de Ade/mo Carneiro Leão( PT) , participaram da reunião

prepaiatoria na ultima sexta feira

entregara um documento fi- Comissão Especial da Refor-
nal contendo as principais ma Tributaria na Câmara dos
propostas discutidas duran- Deputados, e também a ou-
te a fase de debates, sinteti- tros representantes dos Pode-
zadas pelos grupos tema- res Legislativo e Executivo
ticos formados. O documen- em Brasília, conforme suges-
to será entregue ao deputa- tão do deputado Adelmo
do federal Virgílio Guima- Carneiro Leão (PT).
ràes (PT/MG), relator da	(Página 5)

Dívida do Ipserng será tema de debate
na próxima quinta-feira

A semana nas comissões
da Assembleia vai ser mar-
cada por um grande debate a
ser realizado na quinta-feira
(15) em reunião conjunta das
Comissões de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária, de
Administração Publica e de
Saude. O tema e a dívida do
Instituto de Previdência dos
Servidores do Estados de
Minas Gerais (lpserng) com
hospitais conveniad os. Estão
convidados o secretario de

Estado de Planejamento e
Gestão, Antonio Anastasia; o
da Fazenda, Fuad Nornan; o
presidente do Tribunal de
Contas, conselheiro Simão
Pedro Toledo; a presidente
do lpsemg, Maria Coeli
Simões Pires; a presidente do
Sindicato dos Servidores do
lpserng, Andreia Mirra; e o
presidente da Coordenação
Sindical, Renato Barros. A
reunião será às 14h, no
Plenarinho IV.

O lpserng atende hoje a 400
mil servidores e tini de
dependentes e atua com o fan-
tasma de um déficit que gerou
a suspensão de pagamentos aos
hospitais e clinicas conveniados
nos últimos meses do ano pas-
sado. A votação da indicação
da presidente do Ipserng, pelo
Plenário foi marcada por mui-
tas intervenções dos deputa-
dos, todos pedindo explicações
da real situação do instituto, o
que motivou a reunião conjunta.
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Terça-feira (13/5/2003)
9 horas

Comissão Especial do Tribunal de Contas (Plenarinho 1)
- ouvir o professor e pesquisador Menelick de Carva-
lho Neto, da Faculdade de Direito da uFMG, e o con-
sultar legislativo e advogado Mouro Bonfim

9h30
• Comissão Especial para analisar indicação do diretor-

geral do Igam (Plenarinho III) - proceder á argüição
pública de Paulo Teodoro, indicado para ocupar o cargo
de diretor-geral do Instituto Mineiro de Gestão das
Águas (Igam)

• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
(plenarinho II) - discutir e votar proposições que dis-
pensam apreciação do Plenário

io horas
• Comissão de Administração Pública (Teatro) - debater

o possível descumprimento da Lei das Licitações nas
permissões concedidas pelo DER/MG aos taxistas da
Região Metropolitana de Belo Horizonte, bem como as
implicações socioeconõmicos dessas permissões. Con-
vidados: procurador de Justiça Antônio Sérgio Rocha;
presidente do Comité Executivo da Ambel, prefeito
Carlos Alberto Parrilo Calista; diretor-geral do DER/MG,
Renato César do Nascimento Santana; coordenador
do Procori-BH, Bruno Burgarelli; presidente da
Coopertramo Rádio Táxi, Gilmar de Freitas Soares;
e presidente do Sincavir, Izaias Pereira

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Entrevista coletiva do deputado Ivair Nogueira (PMDB) e

do vereador Francisco de Assis (Sala de Imprensa)
14h30
• Comissão Especial para analisar indicação para dire-

tor-geral da Jucemg )Plenarinho 1) - procederá argüi-
ção de Marcos Wellington de Castro Tito, indicado para
ocupar o cargo de presidente da Junta Comercial
(Jucemg)

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públi-
cas (Plenaririho II) - ouvir a secretária de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política urbana, Maria
Emília Rocha Mello, que irá falar sobre comunicação,
habitação e saneamento no Estado

• Comissão Especial da PEC 39/2003 )Plenarinho IV) -
eleger presidente e vice e designar relator da Comis-
são encarregada de emitir parecer sobre a PEC 39/
2003, do deputado Antônio Júlio, que dispõe sobre o
tombamento para fins de conservação e declara monu-
mentos naturais a Serra da Canastra e a Bacia
Hidrográfica do Rio São Francisco

15 horas
• Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

(Plenarinho III) - discutir e votar proposições da
Comissão

• Comissão Especial da PEC 11/2003 (Plenarinho
IV) analisar parecer sobre a PEC 11/2003, do de-
putada Sargento Rodrigues, que exclui o Regimen-
to Interno das matérias de iniciativa privativa da
Mesa da Assembléia

16 horas
• Comissão Especial para analisar indicação para o Con-

selho Estadual de Educação (Pleriarinho 1)- proceder à
arguição do professor Dimas de Meio Braz, atual dire-
tor da Fumec, indicado para ocupar vaga aberta no
Conselho Estadual de Educação

• C omissão Especial da PEC 43/2003 )Plenarinho II) -
eleger presidente e vice e designar relator da Co-
missão encarregada de emitir parecer sobre a PEC
43/2003, do deputado Neider Moreira, que de-
termina que as leis orçamentárias priorizem re-
cursos para o desenvolvimento de programas na
área de segurança pública

Quarta-feira (14/5/2003)
9h15
• Comissão Especial da PEC 31/2003 )Plenarinho III) -

eleger presidente e vice e designar relator da Co-
missão encarregada de emitir parecer sobre a PEC
31/2003, do deputado Adelmo Carneiro Leão, que
modifica o artigo 31, que dispõe sobre os direitos dos
servidores públicos estaduais

9h30
• Comissão Especial da PEC 32/2003 (Plenarinho IV) -

eleger presidente e vice e designar relator da Co-
missão encarregada de emitir parecer sobre a PEC
32/2003, do deputado Adelmo Carneiro Leão, que
dispõe sobre controle interno e externo para a fiscali-
zação financeira e orçamentária da administração pú-
blica e introduz o princípio da transparência fiscal as-
sociado ao controle social da execução orçamentária

• Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
(Plenarinho 1) - discutir e votar proposições da Comissão

• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
(Plenarinho II) - discutir e votar parecer de 10 turno
sobre o PL 147/2003, do deputado Carlos Pimenta,
que dispõe sobre incentivo à adoção de política de
controle ambiental

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) - obter es-
clarecimentos sobre possíveis irregularidades ocorri-
das no processo de desapropriação da área denomina-
da "Várzea do Moinho", localizada rio bairro General
Carneiro, no Município de Sabará. Convidados: prefei-
to de Sabará, Wander José Goddard Borges; vereador
Ricardo Antunes Gomes de Oliveira; titular do Cartó-
rio de Notas de Nova união, António Maximiano San-
tos Lima; presidente do Centro Social do Bairro Ge-
neral Carneiro, Eldber Malacco Ribeiro de Resende;
engenheiro agrimensor e empresário Walter Caetano
Pinto; e ex-advogada do Centro Social do Bairro Gene-
ral Carneiro, Maria Renilda Andrade

10 horas
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

(Plenarinho III) - discutir e votar proposições da Comissão
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

(Plenarinho IV) - discutir e votar proposições da Comissão
14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30
• Comissão de Redação )Plenarinho 1)
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

(Plenarinho Ii) - debater as políticas públicas de desen-
volvimento de programas habitacionais sociais. Convida-
dos: secretária de Estado de Desenvolvimento Regional e
Política Urbana, Maria Emília Rocha Meio; comandante-
geral do CBM/MG, coronel BM Osmar Dutra Marcelino;
presidente da Cohab/MG, Antônio Sanches de Mendon-
ça; secretário executivo da Coordenadoria Estadual da
Defesa Civil, tenente-coronel PM José Geraldo de Aze-
vedo Lima; coordenador da Central do Movimento Po-
pular, Antônio Cosmo Damião; e coordenador da União
Estadual de Moradia Popular, Antônio de Padua

• Comissão de Constituição e Justiça )Plenarinho IV) -
discutir e votar proposições da Comissão

• Comissão Especial da PEC 18/2003 (Auditório) - analisar a
PEC 18/2003, do deputado Sebastião Navarro Vieira, que
dispõe sobre investidora em cargos e empregos pública

15 horas
• Comissão Especial dos Convênios com a União )Plenarinho

- discutir e votar proposições da Comissão
• Comissão de Turismo, Indústria e Comércio )Plenarinho

III) - discutir e votar proposições da Comissão
16 horas
• Comissão Especial da PEC 41/2003 (Plenarinho III)

- eleger presidente e vice e designar relator da Co-
missão encarregada de emitir parecer sobre a PEC



41/2003, do deputado Roberto Carvalho, que estabele-
ce que á Assembléia Metropolitana competirá a aprova-
ção do Plano Diretor Metropolitano; dispõe sobre a cria-
ção de instâncias na Região Metropolitana e inclui, no
elenco das competências do Estado, a criação de Agên-
cia de Desenvolvimento para cada Região Metropolitana

Quinta-feira (15/5/2003)
9h30

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV) -
discutir e votar proposições da Comissão

• Comissão de Saúde (Auditório) - discutira situação dos
aprovados no Concurso da Fhemig. Convidados: se-
cretario de Estado de Planejamento e Gestão, Antônio
Augusto Junho Anastasia; procurador de Justiça Tomaz
de Aquino Rezende; presidente da Fhemig, Carlos
Eduardo Venturelli Mosconi; diretora da Associação dos
Trabalhadores em Hospitais de Minas Gerais, Mônica
Abreu; e representante dos concursados da Fhemig,
Carlos Augusto dos Possas Martins

14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)

• Reunião conjunta das Comissões de Fiscalização Financei-
ra e Orçamentária, de Administração Pública e de Saúde
(Plenarinho IV) - discutir a situação do Ipsemg. Convida-
dos: secretário de Estado de Planejamento e Gestão, An-
tônio Augusto Junho Anastasia; secretário de Estado da
Fazenda, Fuad Jorge Noman Filho; presidente do Tribu-
nal de Contas, conselheiro Simão Pedro Toledo; presi-
dente do Ipsemg, Maria Coeli Simões Pires; presidente
do Sindicato dos Servidores do Ipsemg, Andreia Mirra; e
presidente da Coordenação Sindical, Renato Barros

15 horas

• Projeto Jornada Universitária - visito de 25 alunos do
60 período do curso de Ciência Política da UNA

18 horas

• Comissão de Direitos Humanos (Sindicato dos Traba-
lhadores Rurais de Bom Jesus do Galho) - apurar ques-
tões policiais no Município de Bom Jesus do Galho

Sexta-feira (16/5/2003)
8h30

• Projeto Cidadão Mirim - visita de 50 alunos da 50
série da Escola Estadual Doutor Aurino Morais

9 horas

• Reunião de Debates (Plenário)

• Comissão de Direitos Humanos (Barragem de
Candonga) - verificar a situação das famílias atingi-
das por obras realizadas pela Usina Hidrelétrica de
Candonga e apurar denúncia de desaparecimento de
João Caetano dos Santas, no canteiro de obras dessa
Usina, próxima a Ponte Nova

12 horas

• Projeto Zás (Teatro) - apresentação de show de humor
com Marquinlios Baiano

14 horas

• Comissão de Direitos Humanos (Ponte Nova) -visito à
cadeia pública de Ponte Nova, para apurar denúncia
de superlotação e de condições precárias a que esta-
riam sujeitos os presos e averiguar o desfecho da
rebelião ocorrida no dia 22 de abril

Representcnes de diversos entidades estão participando da preparação e
orgarszoção do semear:o
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scrições para seminário legislativo
erLo abertas no próximo dia 22

As inscrições para o seiva-
nário legis tivo "Minas e a
Reforma Tributária", que a
..\ssemhléia Legislativa pro-
move de 16 a IS de junho, po-
dem ser feitas de -2 2 de maio a
10 de junho, das 5 horas ás IS
horas, pelo telefone (31) 320-
7800 ou pessoalmente, no Cen-
tro de Atendimento ao Cida-
dão (CAC), localizado na en-
trada da Assembléia pela rua
Rodrigues Caldas. Será forne-
cido um certificado para quem
comprovar 2/3 de presença
nos debates. O objetivo do se-
minário é discutir com a soci-
edade, de forma participativa,
propostas relacionadas à re-
forma tributária.

Programação do evento

Seminário Legislativo

Segurança Pública

Delegado
ouvido so

A Comissão de Segurança
Pública vai tentar estabelecer
novas conexões entre crimes
praticados em tJbá, Zona da
Mata, ouvindo, nesta segun-
da-feira, o delegado Ediberto
Tadeu Rodrigues, de Santos
Durnont. Em outra reunião da
comissão, no dia 30/4, ele foi
acusado, pelo delegado regio-
nal de Ubá, Edson Paschoallini
Gazolia, de ter liberado a
comercialização de motores
adulterados, naquela cidade.

Tudo começou com as
denúncias feitas pelo pro-
motor de Ubá, André
Resende Padilha, à comis-
são, em 22/4, de que Gazolia
estaria impedindo o anda-
mento de inquéritos polici-
ais que investigam possíveis
crimes cometidos por Jorge
Peron em Ubá, em 1999,
como a comercialização de
motores adulterados de ca-
minhões e o assassinato de
Siméia Soares Ferreira. O

delegado foi acusado de pro-
teger Peron, que seria seu
primo e um dos cabeças do
crime organizado na cidade.

Mas, em 30/4, Edson ne-
gou ter qualquer parentesco
ou relacionamento com
Peron e incriminou Ediberto
Rodrigues. "Quem liberou
esses motores foi o delegado
Ediberto Tadeu Rodrigues,
que viu a nota fiscal autenti-
cada desses motores. Não sei
se a nota era regular, mas ele
se convenceu dessa nota",
afirmou. Edson Gazolia ne-
gou também que teria chega-
do ao local do assassinato de
Siméja Ferreira, suposta
amante de Peron, antes da
Polícia Militar, numa tenta-
tiva de mudar a cena do cri-
me para acobertar o assas-
sino. Edson rebateu dizen-
do que o promotor é que es-
taria tentando atrapalhar o
andamento das investiga-
ções. Nessa mesma reunião,

Gazolla anunciou seu pedido
de afastamento do cargo até
que a Polícia Civil investigas-
se as denúncias contra ele.

O delegado Ediberto Ta-
deu Rodrigues, que será ou-
vido na reunião desta segun-
da-feira, além de ser acusa-
do da liberação dos motores
apreendidos, prestou depoi-
mento à CPI das Carteiras de
Habilitação, sob suspeita de
pertencer a uma quadrilha de
falsificação de licenças para
dirigir. Após ouvir todos os
envolvidos nas denúncias, a
comissão pretende enviar à
Corregedoria da Polícia e ao
Ministério Público o relatório
das investigações. A comissão
vai também apreciar o Proje-
to de Lei 46/03, de autoria do
deputado Miguel Martini
(PSB), tendo como relator o
deputado Sargento Rodrigues
(PDT), que dispõe sobre o
cadastramento de usuários de
telefones celulares pré-pagos.

No primeiro dia do Semi-
nário Legislativo "Minas e a
Reforma Tributária" (dia 16),
será debatido o atua) sistema
tributário nacional, com aber-
tura do presidente da Assem-
bléia, deputado Mauri Torres
(PSDB), e palestras sobre os
seguintes assuntos: princípi-
os federativos - legislação
federalizada dos tributos (ex-
posição da professora da Fa-
culdade de Direito da UFMG,
Mizabel Derzi); capacidade
C ontrihj,jtj\ . (com Antonio
Sérgio Tonet, procurador do
Ministério Público de Minas
Gerais); desoneração do pro-
cesso de produção, exporta-
Çao e investimentos (repre-
sentante da Federação das Iri-
dústrias do Estado de Minas

Gerais); e tributação indireta
(Ricardo \'a rsano, do Institu-
to de Pesquisa Económica
Aplicada(. O presidente da
Comissão Especial sobre o Sis-
tema Tributário Nacional, de-
putado federal Mussa Dernes
(PFL/PI), e Paulo Nogueira
Batista, da Fundação Getúlio
\argas, também participarão
corno palestrantes.

No dia 17, o terna será a
proposta do Governo Federal
para reformar o sistema tribu-
tário nacional. O evento terá a
presença do deputado federal
Virgílio Guimarães (PT/MG),
relator da Comissão Especial
sobre o Sistema Tributário
Nacional, que vai falar sobre o
projeto que está em tramitação
na Câmara dos Deputados. Os

d eba teci ores serão o secretário
da Fazenda do Estado de Mi-
nas Gerais, Fuad Jorge Nornan
Filho; o presidente do Conse-
lho Tributário da Fiemg,
Edvaldo Almada; o professor
Marcos Cintra, da Fundação
Getúlio Vargas; o presidente
da Federação Mineira de As-
sociações Microrregionais de
Municípios (Feam); e ainda re-
presentantes da Federação do
Comércio de Minas Gerais
(Fcerng), Federação da Agri-
cultura e Pecuária do Estado de
Minas Gerais (Faerng) e do Fis-
co. Serão discutidas as altera-
ções no ICMS, CPMF e outros
tributos e a importância da tri-
butação justa sobre a renda e
outros pontos que não constam
da proposta do governo.

de Santos Dumont será
bre crime em Ubá

www•almg•gov.br
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Presidente nacional do PT reúne-se
Entrevista coletiva	com deputados estaduais na Alemg

O P1 tem duas posições
desde sua fundação: debater
tudo e, tiradas as conclusões,
todos são obrigados a segui-
Ias, torna-se urna lei. A decla-
ração foi feita pelo presidente
nacional do partido, deputado
federal José Genoíno, em en-
trevista coletiva na última sex-
ta-feira (9), na Assembléia
Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais, ao falar sobre as
dificuldades que o governo
pode enfrentar com os aliados
na questão das reformas da
Previdéncia e tributária. Ele
informou que o partido vai" fe-
char" essas questões e votar
unido, defendendo o projeto
do presidente Luiz Inácio Lula
da Silva, que foi acordado com
os 27 governadores de Estado.

Apesar de destacar a im-
portância da atuação dos go-
vernadores junto às suas ban-
cadas no Congresso Nacional,

Genoíno disse que os deputa-
dos estaduais do P1 terão au-
tonomia de ação para discutir
e se posicionarem quando che-
gar a vez das reformas nos
Estados. Ele garantiu que o
acordo com os governadores
sobre as reformas vai ser hon-
rado pelo presidente Lula e
que espera o mesmo compor-
tamento dos governadores.

Referindo-se à postura da
ala considerada radicai do parti-
do, Genoino declarou que o voto
do P1 "é inegociável". Ele disse
ainda que veio a Minas Gerais
Para unia reunião com a banca-
da estadual e anunciou a realiza-
ção de uni seminário nacional
sobre as reformas, nos dias 23 e
24 de maio, em São Paulo.

Também durante a entrevis-
ta coletiva, o líder do PT na As-
sembléia, deputado Rogério
Coo-eia, anunciou que a banca-
da está discutindo o que fazer

Para ajudar lias reformas, já que
as bancadas de deputados, \'5
readores e prefeitos são respon-
sáveis pela sustentação do
verno Lula. Para aprofundar
esse debate, será realizado uni
encontro em Brasília, no dia 14
de junho, com os deputados e
vereadores do partido.

Participaram da reunião
com José Genomno os
deputados do PT Rogério
Correia, André Quintão,
Biel Rocha, Weliton Prado,
Chico Simões, Ricardo
Duarte, Adelmo Carneiro
Leão, Durval Angelo,
Manha Campos, Maria
José Haueisen, Padre João
e a deputada do PCdoB,
Jô Moraes,além do
prefeito de Belo Horizonte,
Fernando Pimentel,

14 horas
• Reunião preparatória do Seminário Legislativo "Re-

formo Tributária` (Escola do Legislativo)
14h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) -

ouvir o delegado da cidade de Santos Dumont,
Ediberto Tadeu Rodrigues

• Projeto Cidadão Mirim - visita de 50 alunos da 5
serie da Escola Estadual Doutor Aurino Morais

19 horas
• Segunda Musical (Teatro) - apresentação do trio de flauta,

oboé e piano, com Fernando Pacífico Homem, Gustavo
Napoli e Minam Bastas Rocha

• Abertura de exposição coletiva dos artistas Diego M. Ribei-
ro, Juliano Nunes Caldeira e Gustavo Nunes Cintra (Ga-
leria de Arte)

20 horas
• Reunião de Debates (Plenário)

MA TV	1 7h - Resenha (reprise)
7h30 - Horário reservado a Câmara Municipal de
Belo Horizonte
8h30 - Panorama (reprise) - Em destaque a
Participação popular no Legislativo
9h - Comissão de Meio Ambiente e de Direitos
Humanos (reprise) - Impactos com a construção
de barragens
10h30 - Comissão Especial (reprise) - Sabatina
indicado para direção da Fundação Clóvis Salgado
11h10 - Comissão de Segurança Pública
(reprise) - Debate a relação entre alcoolismo e
violência
12h - Sala de Imprensa (reprise) - Jornalistas
conversam com o chefe de gabinete da Casa Civil,
Jesus Trindade Barreto Junior, sobre o plano de
segurança do Estado
113h  - Mundo Político (reprise) - Retrospectiva
das melhores entrevistas da semana
14h - Resenha (reprise)
14h30 - Comissão de Segurança Pública (AO
VIVO) - Ouve o delegado de Santos Dumont

18h30 - Horario reservado a Câmara Municipal de Belo
Horizonte
19h30 - Repórter Assembléia (AO VIVO) - O que
acontece na Assembléia e repercussão dos principais fatos
políticos no Estado
20h - Plenário (AO VIVO) - Reunião Ordinaria de
Debates
21 h - Mídia no Espelho (inédito) - Análise dos cadernos
de cultura dos iornais locais
22h - Repórter Assembléia (reprise)
22h30 - Mundo Político (inédito) - O deputado federal
Ivo Jose, do PT, fala sobre seus projetos políticos frente às
comissões que atua na Câmara Federal
23h - Memória e Poder (reprise) - Com o jornalista e
escritor André Carvalho
Oh - Pinga-Fogo (reprise) - Os pronunciamentos dos
deputados da Tribuna do Plenario
1h20 - Repórter Assembléia (reprise)
2h - Encerramento

Esta grade está sujeita a alterações.


