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II	Ensino fundamental nas escolas
do Estado terá um ano a mais

O ensino fundamental em
Minas Gerais passará de oito
para nove anos a partir de
2004. A informação foi pres-
tada ontem pela secretária de
Estado da Educação, \7anessa
Guimarães Pinto, aos deputa-
dos da Comissão de Educa-
ção, Cultura, Ciência e
Tecnologia da Assembléia. A
mudança vai custar cerca de
R$ 50 milhões aos cofres do
Estado, o primeiro do País a
ampliar a duração do ensino
fundamental. A medida de-
vera ser adotada também pelo
governo federal. O objetivo
da alteração, segundo a secre-
tária, é melhorar a qualidade
do ensino no Estado.

De acordo com números
apresentados por \'anessa
Guimarães, o ensino em r\li_

nas vem perdendo qualidade,
passando de 2 para 4 lugar
no ranking nacional. Outra
preocupação manifestada pela
secretaria é em relação à es-

trutura das instituições de
ensino. Segundo ela, 1,8 mil
escolas públicas do Estado
não contam com iigua, luz nem
esgoto. (Páginas 4 e 5)

Votação de contas do ex-governador é adiada
A Comissão de Fiscaliza-

ção Financeira e Orçamentá-
ria da Assembléia Legislativa
de Minas adiou para a próxi-
ma reunião a votação do pa-
recer sobre o Projeto de Re-
solução (PRE) 687/2003, da
própria comissão, que rejeita

as contas do ex-governador
Itamar Franco referentes ao
exercício financeiro de 2001.
Durante a reunião de ontem,
o deputado Sebastião Helvé-
cio (PDT) apresentou um pa-
recer com substitutivo favo-
rável às contas de Itamar

Franco, mas o deputado Irani
Barbosa (PL) pediu prazo
para analisá-lo. Um requeri-
mento do deputado Javro
Lessa (PL), pedindo a presen-
ça do ex-governador ou seu
Procurador para apresentar
defesa, foi rejeitado. (Página 2)

Projeto impede cobrança por serviços não solicitados
Foi aprovado ontem, em

2 turno, o Projeto de Lei (PL)
73/2003, da deputada Maria
José Haueísen (PT), que pro-
íbe que as operadoras de car-
tões de crédito relacionem,
em uma única fatura mensal
de cobrança, despesas de ser-
viços ou bens que não tenham

sido expressamente solicita-
dos. As empresas que não
cumprirem essa determina-
ção estarão sujeitas às puni-
ções previstas no Código de
Defesa do Consumidor. An-
tes de virar lei, no entanto, o
projeto precisa ser aprovado
cru redação final e seguir para

a sanção do governador
Aécio Neves. As operadoras
de cartões de crédito, de
acordo com a Comissão de
Defesa do Consumidor, estão
freqüentemente nas listas de
reclamações de órgãos como
O) J'rocon, devido à quantida-
de de abusos cometidos.



Adiada votação de parecer sobre Audiência pública vai discutir
contas do governador	para loteamento em Contagem

licença
Direitos Humanos

Marcelo Metzker

Deocrc,cos Roberto Carvalho, Celro Moreira, Durval Angelo, Roberto Ro,'nos e
Mouro Lobo aprovam requerimentos
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utilizar o cartão nesse tipo
de transporte.

Foi aprovado ainda re-
querimento numerado da
deputada Vanessa Lucas
(PSDB) para enviar ofício
à bancada de Minas no
Congresso Nacional solici-

Fiscalização
Financeira e
Orçamentária
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Foi adiada para a próxima
reunião da Comissão de Fis-
calização Financeira e Orça-
mentaria a votação do pare-
cer de turno único sobre o
Projeto de Resolução (PRE)
687/2003, da própria comis-
são, que rejeita as contas do
governador referentes ao
exercício financeiro de 2001
Ontem, o relator, deputado
Sebastião Helvécio (PDT),
apresentou parecer com
substitutivo que aprova as
contas, mas o deputado Irani
Barbosa (PL) pediu prazo
para analisa-lo.

Em seu parecer, Sebastião
Helvécio argumentou que o
Tribunal de Contas, ao fazer
uma análise técnica detalha-
da da matéria, recomendou a
aprovação das contas com res-
salvas, observações e reco-
mendações. Segundo o
relator, as imperfei ções apon-
tadas não implicam prática de
malversação de recursos pú-
blicos, nem há indícios de má
gerência da coisa pública.

.\ Comissão de Defesa
do Consumidor e do Con-
tribuinte aprovou ontem
requerimento da deputada
Lúcia Pacífico (PTB) solici-
tando informações ao di-
retor-presidente da BH-
Trans sobre a implantação
do sistema de hilhetageni
eletrônica nos microôni-
bus do transporte Suple-
mentar de Belo Horizon-
te. Segundo a deputada, os
usuarios têm procurado
seu gabinete para recla-
mar da impossibilidade de

tando ao presidente do
Banco Central informações
sobre as medidas que es-
tão sendo tomadas para
fiscalizar as operações re-
alizadas pelas empresas
que administram o sistema
de consórcios.

A Comissão de Direitos
Humanos vai debater a situ-
ação de 350 famílias que com-
praram terrenos no Bairro
Monte Verde, em Contagem,
há cinco anos, mas até hoje
não têm autorização para
construir. Requerimento com
essa finalidade, do deputado
Durval Ân gelo (P1), foi apro-
vado na reunião de ontem.
De acordo com o requerimen-
to, o loteamento, que sorna
168 mil metros quadrados, foi
comercializado pela imobili-
ária Quintão Imóveis.

Segundo Durval Angelo,
a atual administraçao muni-
cipal de Contagem nega o for-
necimento da licença de ins-
talação do loteamento, ale-
gando problemas ambientais.
O Instituto Estadual de Flores-
tas (IEF) emitiu laudo favorá-
'el à ocupação da ái-ea, mas em

seguida forneceu laudo con-
trário. "A audiência pública
tem o intuito de apurar denún-
cia de especulação imobiliária,
tendo em vista que o impedi-
mento alegado é contraditorio
e enseja muitas dúvidas", jus-
tifica o deputado.

Foram apro idos ainda
outros três requerimentos
que pedem a realização de
a udiências públicas. Um de-
les, do deputado Roberto Ra-
mos (PL), solicita audiência
Conjunta com a Comissão do
Trabalho, da Previdência e
da Ação Social para discutir
a situação dos asilos de ido-
50S em Santa Lu7ia. Outro
re querimento do mesmo
deputado pede a realização
de a udiência pública para
d iscutir a situação dos estu-
dantes de faculdades parti-
culares impedidos de fre-
quentar as aulas porque es-
tao ina dimplentes De auto-
ria dos deputados Roberto
Ca rvalho e Cecília Ferramen-

ta, ambos do PT, o terceiro
requeri mente pede a realiza-
ção de audiência pública para

Durante a reunião, foi
lido o relatório da isita feita
pela comissão, em 30 de maio,
à comunidade negra rural da
Pontinha, que fica em Pa-
raopeha, região central do Es-
tado. O objetivo da visita foi
obter subsídios para o deba-
te que será feito na audiência
pública da comissão sobre a
regularização das terras ocu-
padas por remanescentes de
quilombos. O relatório chama
a atenção para a pobreza da
comunidade da Pontinha, que
tem dois mil habitantes, mas
não possui posto de saúde,
ruas asfaltadas nem coleta de
lixo. Ainda segundo o texto,
o abastecimento de água é
precário e existe apenas um
telefone público para aten-
der a comunidade. O rela-
tório ressalta, no entanto,ii to,
que a escola pública de Pon-
tinha foi bastante elogiada
pelos moradores.

O conflito pela posse da
terra é outro ponto destaca-
do pelo relatório. A "larga",
como é conhecida a proprie-

discutira situação dos familia-
res das vítimas do massacre de
Ipatinga, ocorrido em

dade coletiva que caracteriza
uma comunidade quilombola,
teve sua área reduzida de 310
para 200 alqueires. "Boa par-
te das terras perdidas para
terceiros encontra-se arren-
dada à empresa Mannesmann
e é utilizada para o plantio de
eucalipto em larga escala",
aponta o documento.

Em 1990, a disputa por
terra gerou até mesmo rim
confronto com um fazendei-
ro. Os moradores de Pon ti -
nha se armaram para enfren-
tar a Polícia Militar, chamada
para garantir a propriedade
do fazendeiro. Para resol\'er
o conflito, a prefeitura de
Paraopeha declarou a arr'a
COiTiO de utilidade pública.
O relatório conc 1 ri i que a so-
lução definitiva desse pro-
blema depende da regula-
rização das terras, confor-
me dispõem os artigos 215
e 216 da Constituição Fede-
ral, que elevam as terras dos
rernanescentes de q ti i lombos
à condição de território cul-
tural nacional.

Outros
requerimentos
aprovados
• Do deputado Ceco
Moreiro (PLI,
encaminhando ofícios
ao promotoi de justiça
de lbirité poro que ele
acompanhe o processo
de destituição do pátrio
poder' de Marlene Rosa
dos Santos. Em
depoimento à
comissão, Marlene
negou que tenho
maltratado seus três
filhos e disse que está
sendo perseguida pela
assistente social que
acompanhou seu caso.
• Três requerimentos do
deputado Durval
Angelo. O primeiro
pede a realização de
visitas da comissão a
estabelecimentos
prisionais do Estado
para verificar o
tratamento que vem
sendo dado aos
presas. O segundo
requerimento solicito a
transferência da
delegacia de
Uberlândia, localizada
no Sindicato Rural da
cidade. O ter'ceu'o
requerimento
encaminho
manifestação de apoio
pela atuação da Policia
Militar nas operações
envolvendo conflitos
agrários em Santa
Vitória e Campino
Verde, conforme
apurou a comissão em
audiência pública
realizada em
Uberlándio no último
dia 23.

-

Participaram da
reunião os
deputados Durval
Angelo (PT),
presidente da
comissão; Roberto
Ramos (P1), vice;
Célio Moreira (PL);
Mouro Lobo (PSB); e
Roberto Carvalho (PT).

Requerimentos
0 deputado lavro Lessa \'ado, do deputado Sebastião

(PL) apresentou reiuertmen-	Helvecto, retira da pauta da
to, que foi rejeitado, soltcitan-	reunião o Projeto de Lei 93/
do a presença do ex-governa- 2003, do deputado Alencar da
dor Itamar Franco ou de seu Silveira Jr. (PDT), que dispõe
procurador, para apresentar sobre a obrigatoriedade da
defesa com relação ao PRE venda de medicamentos a gra-
687/2001 Outros dois reque- nel, no comércio varejista.
rimentos foram aprovados. O Foi aprovado, ainda, pa-
primeiro, do deputado Irani recer do deputado José
Barbosa (PL), pede a constitui- Henrique (PMDB) sobre re-
ção de comissão especial para quertmento do deputado
apurar irregularidades no lavro Lessa que sugere, à
acordo firmado entre o Esta- Mesa, um PRF modificando o
do e a Fiat Automóveis que Regimento Interno da As-
trouxe prejuizos á arrecadação senihleia no que se refere ao
tributária entre 1992 e 1994. O	processo de análise das con-
segundo requerimento apre- Las de go ernadores.

Compareceram à reunião os deputados Ermano
Batista IPSDB), presidente da comissão; Jayro
Lessa (PL); Chico Simões (PT(; Gil Pereira (PP); Irani
Barbosa (PL); José Henrique (PMDB); Sebastião
Helvécio (PDT) e Alberto Pinto Coelho (PP).

Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Requerimento solicita informações
sobre transporte suplementar

Presenças
Participaram da reunião os deputados
Lúcia Pacífico (PTB), presidente;
Vanessa Lucas (PSDB), vice; Antônio Júlio
(PMDB); e Maria Tereza Lara (PT).

Pobreza e perda de tradições
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Ensino
Gerais

O ensino fundamental em
Minas vai ter um ano a mais,
passando de oito para nove
anos já em 2004, sendo o pri-
meiro Estado a fazer a alte-
ração, que deverá ser adota-
da também pelo governo fe-
deral. O custo da mudança
está estimado em RS 50 mi-
lhões, recursos que o tesou-
ro estadual terá de bancar.
As informações foram pres-
tadas pela secretária de Es-
tado da Educação, Vanes-sa
Guimarães Pinto, na reunião
de ontem da Comissão de
Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia. A mudança é um
dos dois pilares da política
educacional do Estado. O
outro é a oferta univer-
salizada do ensino médio
para o jovem adulto.

A secretária falou sobre
as duas alterações, afirman-
do que, a primeira veio da
necessidade de melhorar a
qualidade do ensino no Esta-
do. "Os alunos chegam à me-
tade do curso fundamental
sem saber ler e escrever", dis-
se. E a segunda mudança se-
ria uma forma de oferecer
vagas aos estudantes do en-
sino médio que chegam à 8"
série com mais de 17 anos.
"Esses alunos não podem ser
ogados no ensino supletivo,
seria uma foi feito no último
governo, pois o perfil deles é
outro". A secretária anunciou
ainda a extensão do bolsa-es-
cola do governo federal, em
parceria com o programa esta-
dual, para o Norte, Nordeste
e Noroeste de Minas Gerais,
O anúncio deverá ser feito ofi-
cialmente pelo ministro da
Educação, Cristovam Buarque,
em próxima visita a Minas.

Segundo a secretária,
além de a entrada na escola
passar para seis anos, a jor-
nada escolar deverá aumen-

tar com a oferta de outras ati-
vidades em turnos diferentes,
principalmente para os alunos
cujas escolas estejam em área
de risco. Vanessa Guimarães
disse que a experiência já exis-
te em algumas prefeituras do
PT e que programas que de-
ram certo em governos pas-
sados serão mantidos, como o
Veredas, de capacitação dos
professores, e o bolsa-escola.

A segunda vertente daP olítica educacional, :i uni-

Números apresentados
pela secretária \Tanessa Gui-
marães mostram que o ensi-
no em Minas Gerais está per-
dendo qualidade, ao longo
dos anos. De 2" lugar em
qualidade, caiu para 4", na
avaliação nacional. Minas
vem perdendo em relação
ao seu próprio desempe-
nho, ou seja, hoje o ensino
está pior do que há quatro
anos. As condições estrutu-
rais também são uma preo-
cupação. Segundo a secretá-
ria, 1,8 mil escolas públicas
era todo o Estado não têm
água, luz ou esgoto.

A secretária lembrou as
dificuldades que a rede es-

versalização da oferta de
vagas para o ensino do jo-
vem adulto, é destinada
para "aquele aluno que
chega à 8" série com mais
de 17 anos, idade em que
O S alunos da rede particu-
lar já estão entrando na
universidade ou no merca-
do de trabalho", segundo
\7anessa Guirnarães. Para
isso, serão redimensiona-
das vagas, professores e
salas de aula.

ta dual enfrenta, como esco-
las desaparelhadas e baixos
salários dos trabalhadores
do ensino, mas garantiu que
nada disso será empecilho
para a mudança proposta.
"Vamos vencer o fracasso
como traço típico de nossa
cultura". Ela disse ainda que
não haverá aumento de des-
pesas, mas melhoria da efi-
ciência. Um dos primeiros
passos para a mudança será
a reestruturação das supe-
rintendências regionais de
ensino, que deverão assu-
mir um papel de responsa-
veis pela implantação das
alterações, em parceria corO
as prefeituras.

O tom dos pronunciamen-
tos dos deputados durante a
reunião de ontem da Comis-
são de Educação, Cultura, Ci-
ência e Tecnologia foi de es-
perança na recuperação do
ensino público mineiro, mas
também de muitos questio-
namentos sobre os impactos
de tal mudança. O consultor
educacional Rudá Ricci, tam-
bém convidado da comissão,
mostrou otimismo com a pro-
posta da Secretaria da Educa-
ção, lembrando que os educa-
dores mineiros continuam na
liderança de todas as discus-
sões pedagógicas. Mas sali-
entou sua preocupação com
as dificuldades da mudança,
diante de um quadro social
baseado na falência do mo-
delo familiar tradicional
(mãe, pai, filhos), da falta de
estrutura das escolas e da
hurocratização das superin-
tendências regionais.

O autor do requerimento
da reunião, deputado Dalmo
Ribeiro Silva (PSDB), garantiu
que a Assembléia está dispos-
ta a participar do esforço da
Secretaria da Educação para
alterar a realidade atual do

A distribuição gratuita de
medicamentos aos pacientes
de doenças inflamatórias in-
testinais será discutida em
audiência pública da Comis-
são de Saúde. Requerimento
com esse objetivo, do depu-
tado Neider Moreira (PPS),
foi aprovado na reunião de
ontem da comissão.

A Portaria 1.318, de 23 de
julho de 2002, do Ministério da
Saúde determina a distribui-
ção gratuita, por meio do Sis-
tema único de Saúde (SUS), de

ensino no Estado. E questio-
nou a forma de reestruturação
das superintendências. O pre-
sidente da Comissão de Edu-
cação, deputado Adalclever
Lopes (PMDB), mostrou pre-
ocupação com os impactos fi-
nanceiros da mudança.

A deputada Maria Tereza
Lara (PT) pediu ajuda da se-
cretária para que haja uma dis-
cussão mais ampla sobre urna
das propostas de reforma ad-
ministrativa, a avaliação de
desempenho do servidor pú-
blico. Ela considera injusta a
Proposta, sobretudo para ()

medicamentos aos pacientes
de retocolite ulcerativa e de
doença de crohn. Esses remé-
dios chegam a custar RS 2,5
mil. O objetivo da audiência é
discutir como os pacientes po-
derão receber esses medica-
mentos através do SUS e quais
medicamentos estarão dispo-
níveis para distribuição gratui-
ta. "Precisamos ter mais co-
nhecimentos sobre essa por-
taria para podermos fazer al-
guma coisa pelos pacientes",
justificou Neider Moreira.

magistério, que "não tem cul-
pa da má qualidade do ensi-
no, diante de um quadro de
sucateamento da educação".
O também petista Weliton Pra-
do disse que espera a revoga-
ção da norma que proíbe a
matrícula de alunos com
mais de 17 anos no final do
ensino fundamental. E o de-
putado Leonídio Bouças
(PTB) e a deputada Ana
Maria (PSDB) destacaram
sua esperança de que a nova
orientação dada à secretaria
reflita na melhoria da quali-
dade do ensino.

Serão convidados o supe-
rintendente de atenção à saú-
de da Secretaria de Estado
da Saúde, Benedito Scaranci
Fernandes; o diretor adminis-
trativo da Cooperativa dos
Médicos da Santa Casa de
Belo Horizonte, João Carlos
Zerbini de Faria; a gastro-
enterologista Maria das Gra-
ças Pimenta Sanna e as
proctologistas Andréa Tava-
res de Oliveira, Magda Ma-
ria Profeta da Luz e Sinara
Mônica de Oliveira Leite.

Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia

Números da rede
pública
Minas possui a
segunda rede de
educação básica do
Pais, com 5,1 milhões
de estudantes,
correspondendo a
9,4% dos alunos do
Brasil. Desse total,
68,31% são alunos do
ensino fundamental e
17,74% do ensino
médio. A rede pública
abriga mais de 4,5
milhões de alunos,
sendo que 51% são
da rede estadual e
37% da municipal. Na
rede estadual estão
2,6 milhões de
alunos, dos quais 68%
estão no ensino
fundamental, (1,8
milhão de alunos).
Na pré-escala estão
matriculadas somente
33 mil alunos.
O Estado conta com
3.905 escolas, sendo
que 751 oferecem o
ensino fundamental
completo (oito sénes),
80 escolas têm o
ensino médio, 634
têm as quatro
primeiras séries do
ensino fundamental e
173 escolas têm as
séries finais. O quadro
da Educação conta
com 182.298
servidores no
magistério e 55.458
na área
administrativa.

fundamental em Minas	Deputados acreditam na recuperação
terá nove anos
	 do ensino público estadual

Heena Leão	 Helena Leão

r	t'i

Deputado Weiitoo Prado, secretaria Vanessa Guimarães e os deputado
.AdaI leve Lopes, Da/mo Riae ro Silvo e Ana Maria

lF

Der)utacios Jose Hei q e Leorsdio Boucas e Maria Tereza Loro e
']se/hei educacional Ruda Rico, esperam melhoria na educação

Qualidade na educação é menor

Distribuição de medicamentos pelo
SUS ser -a discutida em audiência

Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia

(continuação)

Presenças
Participaram da
reunião os
deputados
Adalclever Lopes
(PMDB),
presidente da
comissão; Dalmo
Ribeiro Silva
(PSDB); Leonídio
Bouças (PTB);
Adeliton Prado
(PT), José
Henrique (PMDB)
e as deputadas
Ana Maria (PSDB)
e Maria Tereza
Lara )PT).

Saúde

Participaram da
reunião os
deputados Ricardo
Duarte (PT),
presidente da
comissão; Fabim
Sawan (PSDB), vice;
Doutor Viana (PFL); e
Neider Moreira )PPS).



Deputados e entidades ambientais buscam
solução para mortandade de peixes 

Rcardo Barbosa

Feam diz não ter sido chamada para assinar
Termo de Ajustamento de Conduta

A cardo Barbosa

Representantes de orgãos ambfentao da J -
de ONGs participaram da reunao

1
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Meio Ambiente e
Recursos Naturais

Meio Ambiente e
Recursos Naturais

(continuação)
A Comissão de Meio Am-

biente e Recursos Naturais da
Assembléia Legislativa de
Minas realizou ontem audiên-
cia pública para debater as
causas da mortandade de pei-
xes na Usina Hidrelétrica do
Funil. em Lavras. Participa-
ram da reunião, requerida
pelos deputados Maria José
Haueisen (PT) e José Milton
(PL), representantes do Mi-
nistério Público, de órgãos
ambientais estaduais (Feam,
Igam, Polícia Militar do Meio
Ambiente) e federal (lhama),
dos Poderes Legislativo e
E\ecutivo de Lavras e cida-
des vizinhas, além de mem-
bros da comunidade atingida
pela barragem.

O presidente da Comissão
de Meio Ambiente da Câma-
ra Municipal de Lavras, ve-
reador José Eugênio de Oli-
veira, afirmou que o proble-
ma começou em novembro
de 2001, quando foram fecha-
das as comportas da Usina do
Funil, ocasionando grande
mortandade de peixes (oito
toneladas de mandis, segun-
do o promotor de Justiça e
curador do Meio Ambiente
de Lavras, Carlos Alberto
Ribeiro Moreira). O vereador
entregou a comissão relato-
rios que, segundo ele, mos-
trariam que os testes nas tur-
binas da usina estão matan-
do muitos peixes.
Proibição da pesca - Olivei-
ra acrescentou que, no entor-
no de Lavras, no município
de Ribeirão Vermelho, prin-
cipalmente, "varias famílias
estão com dificuldades na
alimentação por não conse-
guirem fazer o que faziam
ha décadas: pescar", devi-
do à proibição, pelo Minis-
tério Público, da pesca no
local. Ele pediu que as au-
toridades tomem providên-
cias para resolver o proble-
ma na usina. O coordenador
do Grupo de Pesca da Co-

C) promotor Carlos
Alberto Moreira disse que,
logo após esse incidente, o
Ministerio Público propõs um
Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC), que foi assi-
nado pelo consórcio responsá-
vel pela usina, formado pela
Cemig, Companhia Vale do
Rio Doce e pelo lhama. Com
novos testes em turbinas, a
mortandade de peixes conti-
nuou, mas em menor quanti-
dade, obrigando a assinatura
de mais dois TACs. A situação
atual, se não é a ideal, e consi-
derada satisfatória pelo pro-
motor, com a morte de apenas
um quilo de peixe em 28 de
maio de 2003 e nenhum quilo
em 30 de maio, segundo rela-
tórios apresentados por ele.

Sobre as causas dessa mor-
tandade, Moreira afirmou ter
consultado vários biólogos do
lhama e de outras entidades,
mas ninguem soube responder
o que estava matando os pei-
xes e o que poderia ser feito.
O promotor acredita que exis-
te interesse de resolver o pro-
blema por parte do consórcio

de Funil, tanto que todas as
solicitações do \IP têm sido
atendidas, como a compra
de um sonar, a iluminação e
a contratação de um mergu-
lhador para vistoriar a quan-
tidade de peixes antes da re-
alização de testes, evitando
mortes.
Pesca predatória - Em relação
à proibição da pesca, citada
pelo vereador, o represen-
tante do MP declarou que O
motivo foi a pesca predató-
ria que vem ocorrendo no
Rio Grande, no trecho entre
Ribeirão Vermelho e a barra-
gem. Carlos Alberto Moreira
relatou que, nos fins-de-se-
mana, vários ônibus e
komhis chegam de outras ci-
dades com pescadores, que
pescam muitos quilos de pei-
xe, sem qualquer controle, C

deixam todo o lixo às margens
do rio. O chefe do escritório
do lhama de Lavras, Marcelo
Guimarães, acrescentou que O

número de Pescadores protis
sionais no Rio Grande não e
expressivo em relação aos pes-
ca dores predatórios.

A técnica da Divisão de
Infra-Estrutura de Energia e
Irrigação da Fundação Esta-
dual do Meio Ambiente
Feam), Bernadete Castelo

Branco, estranhou o fato de
o Ministério Público não ter
chamado esse órgão ambien-
tal para participar do Termo
de Ajustamento de Conduta
TAC). O procurador-chefe
da Feam, Joaquim Martins
Silva Filho, endossou essas
palavras dizendo que a com-
petência pelo licenciamento
ambiental é do Estado. Devi-
do à preocupação com a situ-
ação da pesca, atividade
socioeconomica importante
na região, Bernadete afirmou
que o consórcio foi questio-
nado sobre medidas tomadas
para resolver a questão, en-
tre elas a normatização pes-
queira e o auxílio aos pesca-
dores. "Como o consorcio
não cumpriu esses condicio-
nantes, ele foi autuado pela
Feam", afirmou.

Já a coordenadora do Pro-
jeto Aguas de Minas, do Igam,
Zenilde das Graças Guirna-
ràes da Silva, apenas disse
que a mortandade de peixes
no Rio Grande não e devida
à má qualidade das suas
águas, pois os monitora-
mentos feitos pelo órgão com-
provam que elas não apresen-
tam contaminação. O coorde-
nador de Pesca da Diretoria
de Pesca e Biodiversidade do
IEF, Marcelo Coutinho
Amarante, defendeu a regu-
lamentação da Lei Estadual
14.181/02 oriunda de projeto
de lei de autoria do deputado
Fabio Avelar (PIB), que trata
da política de proteção à fauna
e a flora aquática e de desen-
\' olvimento da aqüicultura no
Estado. Ele acrescentou que,
nos primeiros anos de barra-
gens, há aumento de peixes
devido à água limpa e abun-

dância de alimentos. Depois,
coma diminuição do alimento,
começa a mortandade. Por isso,

Parlamentares
danos ao meio

O deputado Fábio Avelar
(PIB) lamentou a ausência de
uni representante do consór-
cio da usina na reunião e a
falta de entrosamento entre
o Ministério Publico e a
Feam, evidenciada pela au-
sência desta última nos TACs
assinados. Para ele, ainda per-
siste a insegurança quanto à
possibilidade de novos danos
ao meio ambiente. Por isso,
devem ser adotadas outras
medidas preventivas. Ele dis-
se também que a regulamen-
tação da Lei 14.181/02, de sua
autoria, permitiria fazer a di-
ferenciação entre o pescador
artesanal, que vive da pesca,
daqueles que praticam pesca
predatória. Já o depsitad o
Padre João (PT) declarou que
"qualquer licença ambiental
para construção de barragens
conferida pelos órgãos de
meio ambiente é a legalização
de um crime", pois (is impac-
tos serão sentidos daqui a 200
anos". Ele defendeu a adoção
de urna nova matriz de de-
senvolvimento energético

ele sugeriu urna hlitz educativa
e repressiva nos locais onde
ocorre a pesca predatória.

para o Estado e o País. Segun-
do Padre João, o Brasil pode
dobrar o crescimento sem
construir usinas, utilizando
outras fontes energéticas,
como a eneigia solar e a cólica.
Padre João anunciou também
que ira propor na próxima reu-
nião uni requerimento para
que a comissão de Meio Am-
biente visite a Usina do Funil.
O deputado Doutor Ronaldo
concordou cm as propostas
do deputado Padre João.

Vários representantes das
comunidades atingidas pela
barragem da Usina do Funil,
dos Legislativos de Ijaci e La-
vras e da Prefeitura de Ribei-
rão Vermelho revelaram sua
preocupaçao com as questões
ambiental e social na região.

Compareceram à reunião os deputados Doutor
Ronaldo (PDT), vice-presidente da comissão; Fábio
Avelar (PTB), Padre João (PT) e Olinto Godinho
(PSDB). Além dos convidados citados, participou
também a diretora de Infra-Estrutura e
Monitoramento, Alice Beatriz Pereira Soares.

4.
Ia C
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A'oe't Moreira entrega relatorio aos depurados Fa	,Asn
Doutor Ronaldo PDT

munidade do Funil. Ales- em Ribeirão Vermelho por-
sandro dos Santos Ribeiro, que, de um trecho de 23 qui-
endossou as palavras do lómetros sobraram apenas
vereador, afirmando que a quatro, depois da formação
pesca se concentrou muito da barragem.

Acordo minimiza problema ambiental

temem novos
ambiente



Roaroo Barbara

Relator Célio Moreira /ê o parecer, obse'vodo pelos depubdos Sou
Mourão, Ricardo Duarte e Elrnro Nasc acato
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PEC 10/2003

I4hI

Participaram da
reunião os
deputados
Bonifácio Mourão
(PSDB), presidente
da comissão;
Célio Moreira jPL);
Elmiro Nascimento
(PFL); e Ricardo
Duarte (PT).

Turismo, Indústria e
Comércio

Compareceram à
reunião os deputados
Elmiro Nascimento
IPFL), vice-presidente;
Biel Rocha IPTI e
Leonídio Bouças {PTBI.

PEC sobre o Corpo de Bombeiros
recebe parecer de l turno

Adaptar dIpositi\os
constitucionais à separação
entre o Corpo de Bombeiros
Militar e a Policia Militar,
introduzida pela Emenda à
Constituição «39/1999;  alte-
rar regra constitucional sobre
a composição do Tribunal de
Justiça Militar; e criar nova
oportun idade para que Poli-
ciais militares possam ingres-
sar no Corpo de Bombeiros
Militar são os objetivos da
Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 10/2003, que
recebeu parecer de 1' turno
na reunião de ontem da co-
missão especial A comissão
opinou pela aprovação  da
PEC, do deputado Sargento
Rodrigues (PDT, na forma do
substitutivo n 1 A proposta,
relatada pelo deputado Célio
Moreira (PL), altera a redação
dos artigos 110 e 133 da Cons-
tituição do Estado, acrescen-
ta inciso do artigo 134, altera
a redação do artigo 99 do Ato
das Disposições Constitucio-
nais Transi torias e acrescenta
a ele três parágrafos.

O substitutivo apresenta-
do pela comissão garante a
representação do Corpo de
Bombeiros rio  Tribunal de
Justiça Militar, mantendo a
proporção de dois quintos
das cadeiras para os juizes
oficiais da ativa do mais alto
posto da Policia Militar, um
quinto para Juizes oficiais da
ativa do mais alto posto do
Corpo de Bombeiros Militar
e dois quintos para juizes ci-
vis. A participação do coman-
dante-gera 1 do Corpo de

.A Com issã o de Turismo,
Indústria e Comercio apro-
vou, na reunião de ontem,
requerimento solicitando re-
alização de audiência públi-
ca no Município de Mamo-

Bombeiros Militar no Con-
selho da Defesa Social tam-
bém está prevista no subsitu-
ti\'O li

O substitutivo garante
também ao bombeiro militar
acesso à assistência psicos-
social e jurídica, conforme o
previsto no artigo 135 da
Constituição do Estado.
Além disso, a orientação e o
treinamento dos corpos vo-
luntários para combate a in-
cêndio e socorro em caso de
calamidade passa a ser atri-
buição do Corpo de Bombei-
ros \Iili ta r, alterando o arti-
go 153 da Constituição.
Dispositivo rejeitado— A pos-
sibilidade de o oficial subalter-
no — tenente, aspirante e ca-
dete — optar pela integração
nos quadros do Corpo de Bom-
beiros Militar, alterando o ar-
tigo 99 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias,
foi rejeitada pelo relator da
matéria, que considerou a pro-

nas, no Norte do Estado. O
objetivo é discutir, com di-
versas entidades, d organi-
zação e implantação do
polo de d esen v ol vi nico to
turístico integrado dos mu-

posta inconstitucional. Segun-
do o parecer, que cita o arti-
go 37 da Constituição Fede-
ral, o ingresso em uma das
carreiras da corporação só
poderá ocorrer por meio de
concurso publico. "Quanto ao
merito, a proposta é também
indmissível. Coo forme le-
vantamento feito pela Policia
Militar, os critérios propostos
permItiriam que mais de 1.300
de seus policiais fizessem op-
ção pelo Corpo de Bombeiros
Militar, o que iria causar enor-
me preluizo à segurança pu-
hI 	afirma o parecer.

Em 1 990, quando houve
a se p aração das duas cor-
poracões — Policia \1 i litar e
Corpo de Bombeiros — a
emenda ii " 39 concedeu um
prazo de 90 dias para o mi-
litar optar pela integração
nos quadros do Corpo de
Bombeiros, desde que pre-
enchesse os requisitos pre-
vistos na emenda.

nicípios daquela região. O
requerimento é de autoria do
presidente da comissão, de-
putado Jose Henrique
(PMDB), e foi lido pelo de-
puta do Biel Rocha (P1).

Câncer
o deputado Fahini as

1 ' o l'i oleto de
lei/EL)

2003,
de si.ia
,ii.itori,i, que
dispoe
sohi co

s , diagnostico
ieuOue

tra taniento
do câncer de próstata Elo,

uitOi.i t,iiilbeiTi seu
requerimeflto cipro'cido pela
Comis são de Saúde, no qual
solicita ao secretário de Estado
da saude providencias para a
criação de uma campanha de
prevenção e controle do câncer
de mania. Ele se surpreendeu
ao saber que essa doença é
responsvel pela morte aiiva 1
de 7 mil mulheres e que o
cáncer de prostata atinge 1
dos homens com idade acima
de 50 anos. Em aparte, o
deputado \Vanderle\ Avia
(EPS) comentou sobre ()alt
Adice de pessoas que morrem
com câncer de intestino.
Fahim Savan citou o
Programa de Saúde da
Família, que capacita
profissionais da área a fazer o
e\ame clinico, e acrescentou
que. em Lheraha, So' da
população já está sendo
amparada pelo programa. O
deputado Carlos Pimenta
(PDT) também se mostrou
solidario à causa.

Cooperativas
O deputado Paulo liau (P15/
taIki obrr' 1 lier cssidade de

renovação
da Frente
Pai lamentar
do
( ooperati-

isino

pai lamentai,
as cooperativas são o exemplo
Ou urna sociedade bem
Organizada além de serem
tunda rnentais pai a o

crescimento economico e social
de qualquer pais. Ele afirmou
que as cooperativas produzem
bens e serviços prezando a
democracia, honestidade e
igualdade social. Paulo Piau
destacou que no Brasil existem
13 setores de destaque cru
Cooperativas, como
agropecuária. saúde e
transporte, mas que poucas
pessoas se interessam pela
organização. Segundo ele, na
Europa, a ca da grupo de 100
pessoas, 43 estão ligadas a
cooperativas. No Brasil, essa
proporcão e de apenas 4
pessoas em cada grupo de 1
"\o Brasil existem apenas 5
mil cooperativas instaladas, o
país está atrasado", disse. O
parlamentar destacou ainda a
necessidade de criação de
outras frentes parlamentares
estaduais em defesa das
cooperativas.

CPI
O deputado Doutor Viana
(r F 1  / clioiiiou atençao para os

resultados
positivos da
Comissão
Parlamentar
de Inquerito
(_l'l/ da
Mineração
Morro Velho
da -\sse]ii-

hléia legislativa, da qual foi
relator. Segundo ele, a sugestão
dos membros da CPI de criar
um órgão responsável pelo
diagnostico e tratamento de
doenças profissionais foi
atendido. O deputado
destacou ainda que, no dia 7
de maio, toi inaugurado pela
Anglogold / Morro Velho, em
Nova Lima, o Centro de
Referência em Pneumologia,
especializado no tratamento
de doenças pulmonares em
geral, sem nenhum custo para
o e\-trabalhador da
M mera cão \1 orro Velho.
Doutor \'ia ia ressaltou
tambem que hoje serão
comemorados o Dia da

Ecologia e o Dia
Internacional do \leio
Ambiente. O deputado disse
que, "apesar de nossos orgão,
de protecão ao meio ambiente
estarem desenvolvendo
persistentes trabalhos em
defesa do Estado, a
degrada cão ambiental
continua a co n tecendo".
Em apartw o deputado
Fábio Avelar (19T13)
parabenizou o discurso de
Doutor Viana e destacou a
importância das CPIs.

Norte de Minas
A situauao do Norte de Minas e
do \ cl s do ir' jriitinhonha e

\lucuri foi
abordada
Pelo
deputado
(. ai los
Pimenta
(PDT).
eundo o

parlanienta
a seca e o principal problema
de l6 cidades no N orte do
Estado " ciii 2002, esses
municípios decretaram estado
de calamidade pública" O
deputado citou algumas
medidas emei genciais que
de em sei tomadas na região,
como abastecimento de agua
fornecimento de cestas básicas,
inclusão dos 1 (u municipio
no progi ama [(mie Zero e
retorno do programa Bolsa-
Renda. Carlosl7imenta
tamhern sugeriu a criação
de uma comissao para
acompanhar as aoes do
governo do t stado, em
especial o trabalho da
Secretaria de Estado
Extraordinária para o
Desenvolvimento dos
\ ales do Jequitinhonha e
\lucuri e do Norte de
Minas. Em aparte, os
deputados A rlen
Santiago )lT13) e Chico
Simões (P7) pediram que
o governo tome medidas
urgentes para resolver a
situação da região.

Audiência em Mamonas debaterá
pólo turístico no Norte de Minas



Deputados Sebastião Novarro Vie,ro, Rêrno/o Alosse, Moun Torres, Gilberto
Abrarno, Leonídio Bouças e AT]tÔ!OO Cor/os Andrada

AL INFORMA /quinta-feira - 10	 AL INFORMA /quinta-feira - 11

Serviços não solicitados ficam impedidos Certidão solicitada ao poder público
Reunião Ordinária	de cobrança pelas operadoras de cartões	terá nome completo, CPF e filiação	Reunião Ordinária

Aar Ve'r
	 (continuação)

;\s operadoras de cartões
de crédito que atuam em Mi-
nas podem ficar proibidas de
relacionar, em urna única fa-
tura mensal de cobrança, des-
pesas efetuadas pelo consu-
midor e outras decorrentes
da oferta, pela operadora ou
por terceiros, de serviço ou
bem que não tenha sido ex-
pressamente solicitado. Esse é
o objetivo do Projeto de Lei
(PL) 73/2003, da deputada
Maria José Haueisen (PT),
aprovado ontem em 2' tur-
no pelo Plenário da Assem-
bléia. Agora o PL precisa ser
aprovado em redação final,
antes de ser encaminhado à
sanção do governador. O
descumurirnento da futura
lei sujeitará o infrator às pu-
nições previstas no Código
de Defesa do Consumidor.

A Comissão de Defesa do
Consumidor, urna das que
analisaram o projeto, destaca
que as administradoras de
cartões freqüentam de forma
rotineira as listas de reclama-
ções dos órgãos de defesa do
consumidor, tendo em vista
inúmeros abusos cometidos.
Entre os procedimentos lesi-
vos estão a venda casada e a
cobrança de serviços sem pré-
via solicitação ou autorização
LIO consumidor. As práticas
São vedadas pelo Código de
Defesa do Consumidor. Com
as facilidades do pagamento
dessas obrigações contratuais
por meio de débito em con-
ta, muitas vezes o consumi-
dor nem sequer é informado
corretamente do que está pa-
gando. Em muitos casos,
ocorre apropriação indébita.
O projeto pretende, então,
coibir essa prática.

A emenda o" 1, também
aprovada, determina a su-
pressão do parágrafo único
do artigo U. Esse parágrafo
determina que a regra não se

aplica aos serviços ou bens
que tenham sido expressa -
mente solicitados, desde que
a solicitação seja específica. À
exclusão do parágrafo justifi-
ca-se pelo fato de que o Có-
digo de Defesa do Consumi-
dor já e claro o suficiente para
permitir a inclusào apenas de
cobranças relativas a serviços
solicitados previamente. A

Outro projeto votado foi o
El. (i5/2003, da deputada \1a-
ria José Haueisen (P1), que
tramita em 1" turno e institui a
segura liça obrigatória nos cai-
xas eletrônicos. A Comissão de
Constituição e Justiça apresen-
tou o substitutivo ii 1, apro-
vado pelo Plenário. Esse
substiti.itivo mantém a propos-
ta, mas exclui detalharnentos e
altera a Lei 12.971, de 1998, que
trata da instalação de dispo-
sitivos de segurança nas agên-
cias bancárias. O substitutivo
altera o artigo 1" dessa lei, es-
pecificando que, além de ins-
talar dispositivos de seguran-
ça, as instituições bancárias e
financeiras serão obrigadas a
manter vigilância ostensiva,
pelo tempo integral de aten-
dimento ao público em agên-

emenda n' 2, também apro-
vada, suprime a expressão
"conforme o disposto no regu-
lamento", contida no artigo 2,
que trata das punições. À su-
pressão apóia-se no fato de que
a matéria foi regulamentada
pelo Decreto Federal 2.181 /9.
No Estado, a lei é auto-aplicá-
vel, e o benefício para o consu-
midor será imediato.

cias e postos de serviço.
O parágrafo 1' do artigo
também proposto 110

substitutivo, estende a vigilân-
cia ostensiva aos postos de
atendimento 24 horas, exceto
os localizados na parte inter-
na de estabelecimentos co-
merciais. As instituições que
d escumprirem a lei poderão
ser punidas com advertência
lia primeira autuação e cmli
multa diária no valor de RS 3
mil na segunda. Como o pro-
jeto foi aprovado em 1" tur-
no, ele ainda volta à Comis-
são de Segurança Pública para
receber parecer de 2" turno e,
depois, é votado novamente
pelo Plenário. À regulamen-
tação da futura lei deverá
ocorrer em 60 dias da data
de sua publicação.

Outro projeto aprovado
ontefll pelo Plenário e o PI-
--/2003, do deputado Leo-
nardo Moreira (PL), que tra-
mita cru 2" turno. O projeto
determina que o poder pú-
blico fornecerá a qualquer
pessoa certidão ou informa-
ção de seu interesse parti-
cular ou de interesse cole-
tivo ou geral, para a defesa
de direitos e o esclarecimen-
to de situações, em até 1 5 dias

O P1. 721 /2003, do gover-
nador, que integra o pacote
da reforma a dm iii istrativa,
será analisado também pela
Comissão de Defesa do Con-
sumidor e do Contribuinte.
Requerimento nesse sentido,
da própria comissão, foi
aprovado pelo Plenário on-
tem. O objetivo do projeto é
dotar o Fisco de instrumen-
tos capazes de assegurar o
cumprimento das obrigações
tributárias. Inicialmente, ele
foi distribuído às Comissões
de Constituição e justiça e de

O presidente da .\ssem-
hleia, Mauri Torres (PSDB),
definiu ontem os nomes de
servidores que integrarão a
comissão encarregada de pres-
tar esclarecimentos ao deputa-
do Adelnio Carneiro Leão
(PT), 2"-vice-presidente, re-
lativos à remuneração dos frui-
C ionários do Legislativo. São
eles: Neusa Pa mpolini, direto-
ra de Administração e Recur-
sos Humanos Leonardo
Boechat diretor de Planeja-

da data do pedido. A certi-
dão ou informação podem
consistir em cópia de qual-
quer docu mcii to ou registro
SOL) a guarda do poder públi-
co. Incluirá nome completo
da pessoa, sem abreviaturas,
CPF e filiação.

O objetivo do projeto é
evitar problemas ca usados
pelo grande numero de ho-
monimos no Pais. Foram tam-
bém aprovadas duas emen-

Fiscalização Financeira e Or-
çamentária.
Anexação - Foi lida em Ple-
nário a Decisão N ornl ativa
da Presidência n" 12, em res-
posta a ri estã o de ordem
formulada pelo deputado
lavro [essa )PL) sobre ane-
xação de projetos. r\ partir
de agora, cada comissão, ao
emitir seu parecer sobre a
proposição principal, deve
pronunciar-se em relação a
todas as proposições anexa-
das. Quando a proposição
p ri n ci pcI for re ti ra da de

mente e Finanças; e [Luz An-
tomo Pra teres, procurador-
geral. À Decisão da Presidên-
cia será publicada hoje no Di-
ário do 1 .egi sla ti vo, no jornal
oficial Minas Gerais.

O presidente afirmou que
a comissão vai avaliar, caso a
caso, a forma e a le sslação que
possibilitaram que alguns ser'
doi-es tivessem salários conside-
rados altos. Após essa avaliação,
segundo assegurou, é que a
Mesa vai tomar unia decisco.

das: a li ' i determina que a
futura lei entrará Uni igor na
data de sua publicação; e a o"
2 estabelece a revogação das
disposições em contrário.

Foi também aprovado o
requerimento 423 / 2003, do
deputado Gil Pereira (PP(, na
forma do substitutivo ii " 1. Ele
solicita ao DER informações
sobre o projeto de restauração
da BR-135, entre Montes Cla-
ros e joaquim Felício.

tramitação pelo autor, as
proposições a ela anexadas
continuarão a tramita r do
ponto em que estavam quan-
do da anexação, prevalecen-
do a mais antiga, s a 1 o no
caso de iniciativa pri ativa.
Quando a proposição prin-
cipal for considerada
inconstitucional pelo Plená-
rio, será adotado o mesmo
procedimento acima para as
proposições a ela anexadas,
desde que estas não conte-
n lia iii O fies m o v íc i o de
j ncoii sti tu ci ou a lida de.

Indagado sobre a possibilida-
de de redução de salarios de
alguns servidores, o presiden-
te disse que "se forem detec-
tadas vantagens adquiridas
de fornia jurídica incorreta,
vamos agir". Com relação à
red ução, declarou que e ne-
cessário aguardar a defini-
ção, eni nível federal, da
questão do teto e subteto
dos salários. Ele frisou que
todo o trabalho sei-,i feito
COM base na legislação.

Caixas eletrônicos terão
vigilância ostensiva

Defesa do Consumidor vai avaliar reforma

Definidos integrantes da comissão que analisará sakirios

Informe-se sobre as atividades do Plenário da Assembléia pela Internet Consulte a pauta, os editais de
Convocações das reuniões extraordinárias e especiais, assim como os resultados das reuniões em Atividade

Parlamentar/Plenário - wwwalmg.gov.br
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Projeto sobre prática esportiva é Projetos do governador sobre segurança
Reunião Ordinária	retirado da pauta	 SO recebidos em Plenário	 Reunião Ordinária(continuação)	 (continuação)

Lm requerimento do de-
putado An ton i o Ca ri os
Andrada (PSDB), solicitando
a retirada de tramitação do
P1 474/2003, de sua autoria,
que dispõe sobre a prática de
Educação Física nas unidades
do sistema estadual de ensi-
no, foi deferido na reunião de
ontem. Com a retirada de
trami taçao desse projeto, fica
retomada a tramitação do PL
482/2003, do deputado Antó-
nio Júlio (PMDB), que autori-
za as universidades do siste-
ma estadual de educação a fir-
mar convénios com os muni-
cípios mineiros para a realiza-
ção de cursos de licenciatura.

Ficam anexados ao proje-
to do deputado Antônio Jú-
lio os PI - 5 713/2003, do de-
p u ta do I.eon íd i o Bouças
(PTB), que estabelece diretri-
zes gerais para as instituições
universitárias do sistema es-
tadual de ensino; o PL b91/
2003, do deputado Ricardo
Duarte (P1), que proíbe a cri-
ação de novos cursos médi-
cos e a ampliação de vagas
nos cLirsos já existentes, nos
próximos dez anos; e o Ii 764/
2003, do deputado Durval
Angelo (P1), que dispõe sobre
a criação de cursos superiores
inexistentes no Estado.

Foram também deferidos
cinco requenmentos do deputa-
do Paulo Piau (PP), que solici-
tam a retirada de tramitação de
projetos de sua autona. São eles:

o P1. 244/2003, que dispõe
sobre a divulgação de pla-

nilhas de custos da produção de
leite e derivados;

• PI- 269/2003, que dispõe
sobre o emprego de soro de quei-
jo na fahncação de laticínios;

• PI- 243/2003, que dispõe
sobre a alocação de recursos
da Fapemig para pesquisa de
embalagens de leite pasteuri-
zado e do tipo longa vida
destinados ao comércio;

• P1 263/2003, que autori-
/a o Executivo a dar isenção do
recolhimento do ICMS sobre o
abate e a industrialização de
carne de animais no Estado;

• P1 26/2003, que insti-
tui o Plano Estratégico de De-
senvol vi mento do Setor Pro-
dutivo para o Estado.

Outros requerimentos de-
feridos:

• Do deputado Arlen San-
tiago (PIB), solicitando o
desarquivamento do PL
2.102/2002, que dispõe sobre
o cadastramento para estágio
dos alunos da rede pública de
ensino médio estadual e alte-
ra a digo da Lei 122.079/L)()
(Projeto Primeiro Emprego);

• Do deputado Sebastião
Helvecio (PDT), solicitando o
desa rqu iva mento do PL 251 /
99, que dispõe sobre a cria-
Ção de hortas e pomares co-
m unitários nos estabeleci-
mentos de ensino da rede
pública estadual.
Aprovados - Foram apro-
vados ainda os seguintes
r e querimentos:

• Da deputada Lúcia Pací-
fico (PTB), solicitando infor-

PL 482, 2003	-

riiações ao delegado regional
do Trabalho sobre valores que
vêm sendo descontados doS
empregados das empresas de
transporte coletivo municipal
e intermunicipal, em caso de
assalto aos \eiculos de trans-
porte de passageiros;

Do deputado Wanderlev
Avila (MIS), solicitando infor-
mações à ministra do Meio
Ambiente sobre a situação atu-
al do Projeto de Conservação
e Revitaliiação da Bacia
Hidrográfica do Rio São
Francisco, recursos a locad Os,

investimentos previstos, con-
vênios firmados e situação
atual das ações previstas nes-
ses investimentos;

o Do deputado \\eliton Pra-
do (P1), solicitando ao presiden-
te da Telemar a instalação de
telefones públicos na localidade
de Palmeira de Fora, perten-
cente ao Municipio de Acaiaca.

Na reu n iao ordinária de
rlenário de ontem, foram li-
das as Mensagens 65 e 69/
2003, do governador do Es-
tado, encaminhando projetos
que tratam de ações na área
de segurança pública. A pri-
meira mensagem traz Proje -
to de Lei Complementar
(PLC) que dispõe sobre a de-
signação de ex-ocupante de
cargo efetivo de policial ci-
vil da Polícia Civil de Minas
Gerais. A segunda diz res-
peito a Projeto de Lei (PL)
que cria a Superintendência
de Coordenação a Guarda
Penitenciária e a carreira de
agente penitenciário.

O PLC encaminhado à As-
sembléia pelo governador
permite que ex-ocupante de
cargo efetivo de policial civil,
aposentado voluntariamente,
possa, a critério do governa-
dor, ser designado para fun-
ção pública, por tempo deter-
minado e mediante aceitação
voluntária, para a tender a ne-
cessidade de excepcional in-
teresse publico relacionada à
atividade policial. O artigo 2"
do projeto á ispoe que o re-
querimento para designação
Para a função publica será,
obriga tori a nien te, aconipa-
nhado de: la udo médico com-
provando a saude fisica e ap-
tidão mental do requerente,
expedido pela Divisão de Pe-
rícias Médicas do Hospital
da Polícia Civil; certidão ne-
gativa de antecedentes fun-
cionais expedida pela Justi-
ça Estadual e pela Justiça Fe-
deral; e certidão negativa de
antecedentes funcionais
expedida pela Correge-
doria_Geral da Polícia. O de-
s ignado terá o prazo de 15
dias para entrar em exercí-
cio, após a publicação do ato
no diário oficial, e receberá
1111a gratificação mensal, a

título de pró-labore, corres-
pondente a 1/3 dos respecti-
vos proventos, não se incor-
porando aos proventos ou à
pensão.

Na mensagem que acom-
panha o projeto, o governa-
dor Aécio Neves justifica a
medida corno parte do com-
prom isso do govern o em
combater com mais intensida-
de (is problemas relacionados
à violência. De acordo com o

A Superintendência de
Coordenação da Guarda Pe-
nitenciária, a ser criada me-
diante aprovação do Projeto
de Lei encaminhado pelo go-
vernador, terá corno compe-
tência normatizar, coordenar
e controlar as atividades per-
tinentes à segurança e vigi-
lância interna e externa dos
estabelecimentos penais; ze-
lar pela observncia da lei e
dos regulamentos penitenci-
ários; e coordenar e orien-
tar as operações de transpor-
te, escolta e custódia de sen-
tenciados, em movimenta-
ções externas, bem como de
transferências interestadu-
ais ou entre unidades no in-
terior do Estado-

0 projeto cria, no quadro
de pessoal da Secretaria de
Estado de Defesa Social, a
carreira de agente penitenci-
ário, composta por 5 mil ca r-
gos efetivos, a serem provi-
dos mediante concurso pu-
blico. Cria, também, no qua-
dro especial constante do
anexo da Lei Delegada li"
105/2003 e do anexo 1 do De-
creto 43.157/2003, os seguin-

Regimento interno da As-
senihiéia, para se aprovar um
Projeto de Lei Complementar
é necessário o voto favorável
da maioria absoluta dos de-
putados (36 votos, no míni-
mo), nos dois turnos de
tramitação. Os prazos regi-
mentais são contados em do-
bro, em relação a um projeto
de lei ordinária A primeira
comissão ,i analisar o PLC será
a de Constituição e Justiça.

tes cargos de recrutamentoto
amplo: uni de diretor II, dois
de diretor 1, dois de coman-
dante de a\ ião e dois de pi-
loto de helicóptero. Para
atendimento das despesas
decorrentes da aplicação da
lei, o projeto prev' autoriza-
ção para o Poder Executivo
abrir crédito suplementar no
valor de RS 235 mil.

Na mensagem que acom-
panha o projeto, o governa-
dor Aécio Neves diz que os
esforços para p rom O\ er a
reinserção social dos senten-
ciados têm esbarrado em sé-
rios entra\ es operacionais,
entre os quais destaca-se a
falta de pessoal devidamen-
te qualificado para as funções
relacionadas à custodia de
reclusos. O governador lem-
bra, ainda, que atualmente o
quadro da Secretaria de De-
fesa Social conta com
pouquissimos agentes penh-
tenciarios, sendo a grande
maioria deles contratados
temporariamente, o que ca-
racteriza uma situação irregu-
lar e representa enormes cus-
tos de qualificação.

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

Criação da Guarda Penitenciária
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Plano Nacional de Turismo é
videoconferêneja na Escola dc

'tema de	Hemodiálise e doação de rins) Legislativo serão discutidos hoje
A Comissão de Turismo,

Industria e Comércio da As-
sembléia Legislativa de Minas
Gerais participa hoje, as 10
horas, de videoconferêncja
promovida pelo Senado Fe-
deral para tratar do Plano
Nacional de Turismo A co-
missão estará representada
por seu presidente, deputado
José Henrique )PMDB). Os
interessados podem acompa-

Comissão
de fábrica

A possibilidade de encer-
ramento das unidades fabris
da Companhia de Fiação e
Tecidos Cedro e Cachoeira
em Sete Lagoas e Caeta-
nopolis será tema de reunião
da Comissão do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social
hoje, às 9 horas. O requeri-
mento para a realização da
audiência foi dc) deputado
Doutor Ronaldo (PDT). Ele
quer tentar reverter a ten-
dência de fechamento e ga-
rantir que os cerca de 1,5 mil
trabalhadores da companhia
continuem empregados A
reunião será realizada no au-
ditório da Associação Co-

O jornalista Ser gic) Luiz
Bittencourt, idealizador do
Clube dos Pescadores, recebe
homenagem póstuma na reu-
nião especial em comemora-
ção ao Dia Mundial do Meio
Ambiente, hoje, às 20 horas,
no Plenário da Assembléia.
Uma placa com a homenagem
sena entregue pelo presidente
da Assembleia, deputado
Mauri Torres (PSDB), à viúva
do jornalista, Lúcia Helena,
que se tornou apresentadora

nha r a videocon terência, que
será transmitida ao vivo no
auditório da Escola do
legislativo (Av. Olegário
Maciel, 2.161, Lourdes, Belo
Horizonte).

A videoconferência terá a
participação de outros
legislativos estaduais e muni-
cipais, principalmente de ci-
dades turísticas, históricas e
balneários, alem de segmen-

mercial e Industrial de Sete
Lagoas - Rua Lassance Cu-
nha, 111, Centro.

Foram convidados os pre-
feitos de Sete Lagoas, Ro-
naldo Canabrava, e de Cae-
tonópolis, loao Rocha Nasci-
mento; o delegado regional
(.li) Trabalho em Minas Ge-
rais, Carlos Alberto Calazans;
o presidente da Companhia
de Fiação e Tecidos Cedro
e Cachoeira, Aguinaldo
Diniz Filho; e os presiden-
tes dos Sindicatos dos Tra -
ha lhadores nas Indústrias
de Fiação e Tecelagem de
Sete Lagoas, josé Moreira
da Silva, e de Caetanópolis.

do programa Clube d05 Pes-
cadores após a morte do ma-
rido, em IS de março de 2003.

Segundo o deputado Fábio
Avelar (PTB), autor do reque-
rimento, Sérgio Luiz "é um sím-
bolo da luta pelo respeito à na-
tureza em Minas". Avelar lem-
bra o decisivo apoio que rece-
beu do Clube dos Pescadores
para a elaboração do texto que
SC tornou a 1 ei 14.181, a lei da
pesca em Minas. O deputado
federal Ronaldo Vasconcellos

tos interessado, 1)0 assunto
O objetivo do Senado é tro-
ca r experiências e proposi-
ções legislativas relaciona-
das ao setor turístico. Cria-
do pelo Ministério do Turis-
mo neste a no, o Plano Na-
cional já promoveu a abertu-
ra de créditos no valor de RS
1,8 bilhão, visando resgatar
a atividade como geradora
de emprego e renda.

João Batista de Souza.
De acordo com o Ministé-

rio do Emprego e Trabalho,
em dezembro de 2002 o se-
tor industrial em Sete Lago-
as admitiu 739 pessoas, mas
o numero de demissões che-
gou a 91)6. O deputado Dou-
tor Ronaldo acredita que o
fechamento da companhia
não afeta somente as duas ci-
dades, mas também a região
em torno delas. Segundo ele,
além do desemprego, o cres-
cimento das atividades in-
dustriais e comerciais sofre-
rá um impacto exagerado,
diminuindo arrecadação dos
tributos n)tinicipais.

PTB), membro da Comissão
do Meio Ambiente da Câma-
ra dos Deputados, também
vai discursar na solenidade.

Nascido em 1933 em
Itajubá (MG), Sérgio Luiz ini-
ciou sua carreira na TV em
1955. Em 1961 lançou o pro-
grama Clube dos Pescadores.
Ao longo do tempo, o progra-
ma foi incorporando ao perfil
de entretenimento a temática
de defesa do meio ambiente e
de regulamentação da pesca.

A pedido do deputado
Leonardo Quintão (PMDB),
a Comissão de Saúde reali-
za hoje às 9h30, audiência
pública para analisar a
questão da hemodiálise e
doação de rins em Minas
Gerais, corri a participação de
cidadãos, órgãos e entidades
públicas e civis. Entre ou-
tros assuntos, serão discu-
tidos a operacionalização
de transporte dos pacientes
pela Fhernig, o atendimen-
to a todos os pacientes no
Estado em contrapartida ao
insuficiente numero de clí-
nicas, a melhoria na distri-
buição de medicamentos e
o funcionamento do MG
Trans pI a n te s.

O presidente da Assem-
bléia Legislativa, deputado
Mauri Torres (PSDB), rece-
beu na manhã de ontem, no
Salão Nobre, a embaixado-
ra do México no Brasil, Ce-
cília Soto Gonialez. No en-
contro, que também contou
com a participação dos de-
putados Dalmo Ribeiro Sil-
va (PSDB) e Durval Angelo
)PT), eles trocaram e\peri-
encias sobre o sistema elei-
toral dos dois países,
principalmente em relação
ao Legislativo, as reter-
mas propostas pela União
e a participação da banca-
da feminina na Assem-
b léia de Minas.

"Conversamos sobre o
exercício da democracia que,
na Visão dela, está mais
avançada no Brasil, devido
âO Costume das alianças, dos
entendimentos. As composi-
Ções partidárias no México
en frentam mais di ficulda-
des", afirmou o presidente

Foram convidados o su-
perintendente de Assistência
da Secretaria de Estado da
Saúde, Benedito Scaranci; o
promotor do Ministério Pu-
blico de Saúde do Estado,
Rodrigo Filgueira de Olivei-
ra; a coordenadora da Co-
missão Especial de Ne-
frologia da Secretaria de Es-
tado da Saúde, Patrícia Vas-
concelos; o coordenador do
MG Transplantes, João Car-
los de Oliveira; o presiden-
te nacional da Associação
dos Pacientes de Hemodiá-
lise e Crcnicos, Luiz Car-
los Pertence; o cirurgião do
Hospital  Fel íc i o Rocho
José Maria Gross Figueix;
e o médico e paciente de

i5ete
r

te

Mauri Torres. De a cord o
com a emhai\adora, "é im-
portante fazer esse i n tercâm-
hio de experiências. Fui par-
lamentar estadual e acredi-
to que o Legislativo é o lo-
cal ideal para se realizarem
reformas ousadas".

Cecília Soto Gonzàlez
está no Brasil há dois anos e

hemod iá 1 ise Reginaldo Gu-
mes da Silva.
Argüição - As 10h15, comis-
são especial irá arguir o pre-
sidente da Fundação Rural
Mineira - Colonização e De-
senvolvimento Agrário
(Ruralminas), Eduardo
Gustavo Farnesi Brandão.
Também está prevista a apre-
ciação do parecer do relator
cia comissão formada para
emitir parecer sobre a indica-
ção dos titulares das seguin-
tes entidades: Ruralminas, Ins-
tituto Mineiro de Agrope-
cuária (IMA), Instituto de Ter-
ras do Estado de Minas Gerais
(Iter) e Instituto de Desenvol-
vimento do Norte e Nordeste
de Minas Gerais (Idene).

já foi candidata à presidên-
cia do México. Na terça-lei-
ra (3), eia foi recebida no
Palácio da Liberdade pelo
governador Aécic) Neves.
Na ocasião, eles acerta-
ram uma parceria para
identificar oportunidades
de negócios entre Minas
Gerais e México.

Reunião especial celebra Dia Mundial
do Meio Ambiente

Embaixadora do México visita Assembléia
Marcelo Meizker

Deputados Durvol Ange/o e Do/ato Rbero Silvo, o em000000ro CecJio Soto
Gonzolez e o presidente da Alemg, deputado Mauri Torres
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N. 105/2003
Do deputodo Licio Pacifico, que dispoe sabre a
obngotoriedode de estobelecirner,to comerciol man-
ter exemplar do Codigo de Defesa do Consumidor
disponivel poro corisulto. Discussão em 1 turno.

8h30
Visito do 50 olunos do 80 série do Escolo Estaduol
Paulo Diniz Chagas, no prajeto Cominhos do De-
mocrocio

9 horas
Comussáo do Trabolho, do Previdóncio e do Açoo
Social (Associoçoo Comerciol e Industrial do Sete
Logoos) - debater a sifuocoo dos empregodos
dos unidodes fobris do Componhio Cedro e Ca-
choeiro, locolizodas em Sete Logoos e
Coetonopolis, dionte dos rumores de encerro-
mento de suos otividodes. Convidodos: prefeito
do Sete Logoos, Ronoldo Conobrovo; prefeito de
Coetonopolis, João Rocho Noscimento; presi-
dente do Componhio de Fioção e Tecidos Cedro
e Cochoeiro, Aguinoldo Diniz Filho; presidente
do Sindicoto dos Trobolhodores nos Industrios
de FiacOo e Tecelogem de Coetonopolis, Joao
Batista de Souza; e a delegodo Regional do Ira-
bolho, Carlos Colozons

9h30
Comissoo do Soude (Plenorinho II) - discutir o ques-
tao do hemodiolisc o  daoçoo do rins no Estodo.
Convidados: superintendense do Assistencio do
Secretorio de Estodo do Soude, Benedito Scoranci,
promotor do Ministerio Publico do Soude do Esta-
do, Rodrigo Filgueira de Oliveira; coordonodoro
do Con,issoo Especial de Nefrologio do Secreto-
rio de Estodo do Soude, Patricia Vosconcolos; co-
ordenodor do MG Ironsplontes, JoOo Carlos de
Oliveira; presidente nocionol do Associocôo dos
Pocientes de Hemodiälise e Crônicos, Luiz Carlos
Pertence, cirurgioo do Hospital Felicio Roche, Jose
Mono Gross Figueix; e a medico e pociente de
hemodiolise, Reginaldo Gomes do Silva

PL 37/2003
Do deputado Leonardo Moreira, que dispãe sabre a infor-
nloçao co consumidor de alteroçoo no peso, no nürnero de
unidodes ou no volume de praduto expasto a venda no
cornércio vorejisto. Discussâo em 2" turno.

• Carnissoo de Constituicoo e Justiço (Plenorinho IV) -
discutir e votor porecer sabre 34 proposicoes sujeitOS
o oprecioçoo do Plenorio, entre elos a PLC 7/2003,
dos deputodos Rogerio Correia e Durvol Angelo, que
proibe a porte do ormos do fogo par policiois civis e
militores em monifestocoes publicos e obrigo que es-
ses ogentes usem torjetos de identificocoo; PL 1731
2003, do deputodo Ricardo Duarte, que proibo o yen-
do e a usa de produtos a base de omionto; e PL 180!
2003, do deputodo Welitan Prado, que unstitui a Politi-
co Estoduol de Educocoo Preventivo e AtencOo Integral
00 Usuorio de Drogos. Discutir e votor duos proposi-
coos que disponsom oprecioçOo do Plenorio

10 horas
• Comissaa de Etico e Decaro Porlamentor (Plenorinho Ill) -

eleger a presidente e a vice e progrornor as troboihos do
comissOo

• Videoconferéncia (Escolo do Legislative) - discutir a Pla-
no Nocional de Turismo Porticipom do videoconferOncio
o presidente do Comissao de Turismo, Industrio e Ca-
mercia do Assombleia, deputodo Jose Henrique, e inte-
grantes do outros legislativos estoduois e municipois.
o evento e umo iniciotivo do Senodo Federal

lOhi 5
• Con,issao Especial de Indicocoo (Plenarinho I) - proceder a

orguicoa publico do presidente do Fundacoo Rural Mineiro
- Colonizocoo e Desonvolvimento Agrario (Ruralmirios),
Eduardo Gustavo Fornesi Brondaa o, so possivel, oprecior
o porecer do relator do comissOo.

14 horas
• Reuniao Ordinoria (Plenorio)
20 horas
• Reuniao Especial (Plenorio) - cornemorar o Did Mun-

dial do Meio Ambiente, a requerirnenso do deputodo
Fobia Avelar (PTB)

'

7h - RepOrter Assembléia (reprise)
7h30 - Horario reser,odo o Camaro Municipal de
Belo Horizonte
8h30 - Panorama Rural (AO VIVO) —0
Deputodo Paula Piou e a diretor-geral do IEF,
Humberto Condeias, folom sabre rnplontaçoo de
projetos ogricolos e licenciornento ambientol
9h - Midia no Espeiho (reprise) - Em destoque,
o Estotuto do Torcedor
9h30 - Comissão de SaUde (AO VIVO) - Em
debate, a hernodialise e  doacoa de rins
12h - Sala de Imprensa (reprise) - Jornolistos
conversarn corn o secretOrio de Estodo do Desen-
volvirnento Econórnico, Wilson Brumer
13h - Mundo Politico (reprise)
1 3h30 - Reporter Assembléia (reprise)
1 4h1 5— Plenário (AO VIVO) - Reunião
ordiriario, corn pronunciomentos, discussao e
votoçOo de proposiçoes

18h30 - Hororio reservado a Camaro Municipal de Belo
Horizonte
1 9h30 - Reporter Assembléia (AO VIVO) —0 que
ocontece no Assembleio e repercussaa dos principois fates
politicos no Estodo
20h - Plenário (AO VIVO) - ReuniOo especial em
comemorocOa 00 Did Mundiol do Meio Ambiente
21h - MemOria e Poder (reprise) —Atrajetario do
padre jesuito lgnocio Hernandez, urn dos fundodores do
Particle dos Troboihodores
22h - Reporter Assembléia (reprise)
22h30 - Mundo Politico (inédito) - Entrevista, cornen-
torios e notos sabre o rnovirnentocoo politico no Pais
23h - PlenOrio (reprise)
1 h20 - Reporter Assembléia (reprise)
2h - Encerramento

• Esta grade estO su,eita a alteraçoes•


