
"ASSEMBLÉIA
N° 2366 — 18/novembro/2003- terça-feira

, -
.5

-

—Recomeça votação do projeto 7
que cria a taxa de incêndio

O PL 1.078, que cria
entre outras, a Taxa de Segu-
ro Potencial de Extinção de
Incêndio, volta à pauta do
Plenário hoje, na reunião or-
dinária e na extraordináric
da noite. Depois de tramitar
em 1' turno, o projeto foi
emendado em Plenário, vol-
tando à Comissão de Fisca-
lização Financeira que opi-
nou pela aprovação do
substitutivo n" 2, que apre-
sentou, e pela rejeição das
emendas n"s 11 a 33, 35 a 47,
49 a 51. Com a aprovação do
substitutivo n' 2.

No decorrer da discussão,
em turno único, foram apre-
sentadas as emendas n's 52 a
81 e os substitutivos ns 3 a 5.
Designado relator em Plena-

rqu vo

cheiocivranre o coo ioter

rio, o deputado Mauro Lobo subemenda n 1 à emenda n'
opinou pela aprovação do pro- 77, e com as emendas n's 82 a
jeto na forma do substitutivo 86, que apresentou; e pela re-
n' 2, com as emendas n"s 67, jeição das emendas n's 52 a 66,
73, 74, 75, 76, 78 e 79, com a 68 a 72,80 e 81.

Comissão da Cafeicultura realiza	Frente Parlamentar da Silvicultura é
debate hoje em Manhuaçu	 lançada na Assembléia
Os deputados da Comissão Especial da	 Fortalecer a indústria de base florestal
Cafeicultura Mineira da Assembleia realizam	plantada no Estado e implementar novas
hoje, em Manhuaçu, na Zona da Mata, sua	ações políticas para desenvolver esse setor
última reunião no interior do Estado para	 são os principais objetivos da Frente
debater a situação da cafeicultura no	 Parlamentar da Silvicultura do Estado, que
região. A audiência pública será às 13	será lançada hoje, na Assembleia Legislatiya
Horas, na sede da Associação Atlética do	 de Minas Gerais, as 8h30, no Salão
Banco do Brasil. Os deputados devem	 Nobre. A frente ia tem a adesão de 23
visitar uma lavoura de café, na cidade. Na	 deputados. Em Minas, o setor é
quinta-feira (20), às 14 horas, no Plenário,	responsável por 7% do Produto interno
os deputados e entidades do setor	 Bruto, segundo dados do ano passado.
participam da reunião final.	 (Página 2)

• Reformas no aeroporto da Pampulha vão ser debatidas novamente
• Fiscalização Financeira traz convidados para discutir fundos estaduais
• Anexação de territórios é discutida com técnicos do IGA
• Projetos do imposto sobre herança e de emolumentos extrajudiciais estão

na Administração Pública (Agenda)



A programação do fórum é a seguinte (programação
completa no site da Assembléia):

24 de novembro (segunda-feira)

8h15 - Credenciamento
8h30 - Diagnóstico da reforma agrária

no Brasil. Expositores:
Os presidentes do Instituto Nacional de

Colonização e Reforma Agrária (lncra), Rolf
Hackhart; da Comissão de Agricultura e
Política Rural da Câmara dos Deputados,
deputado %Valdemir Moka Miranda de
Brito, entre outros.

10 horas - A reforma agrária em Minas
Gerais. Expositores:

O secretário de Estado Extraordinário
para Assuntos de Reforma Agrária, depu-
tado Marcelo Gonçalves; o superintenden-
te regional do Incra-MG, Marcos Helênio
Leoni Pena, entre outros,

11h30 - Debate (coordenador: de-
putado Gil Pereira (PP), presidente da
Comissão de Política Agropecuária e
A g ro i ri d u s tr ia 1)

14 horas - Processo e procedimentos de
reforma agrária e a questão ambiental.
Expositores: os chefe das Divisões Técnica
e Operacional do Incra-MG, respectivamen-
te, Nilton Alves de Oliveira e Luci Ro-
drigues Espechit; o secretário de Estado do

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentá-
vel, José Carlos Carvalho.

18h30 - Palestra: ordem privada, ação
coletiva e projetos civilizatórios "virtu-
ais": a cobertura do MST na TV -
Fernando I.attnlan-Weltrnan, professor do
Centro de Pesquisa e Documentação de His-
tória Contemporànea do Brasil (CPDOC), da
Fundação Getúlio Vargas, e professor da
PUC-RJ, no Auditório

25 de novembro (terça-feira)

8h30 - O papel do Judiciário rio processo
de reforma agrária

O Judiciário e a reforma agrária em Minas
Gerais; - Direitos humanos e função social da
propriedade; - Medida Provisória 2.183/2001;-
Movimentos sociais agrários em face do Direi-
to Penal; Expositores: entre outros, o juiz es-
tadual da Vara Agraria de Minas Gerais, Cás-
sio de Souza Salomé; o juiz do 2" Tribunal de
Alçada Cível de São Paulo, Dvrceu Aguiar
Dias Cintra Júnior;

10 horas - Debate (coordenador: depu-
tado Luiz Humberto Carneiro (PSDB), mem-
bro da Comissão de Política Agropecuária e
.-\groind ust rI)

PL1.078/2003
Do governador, que altera a Lei 6.763, de 28 de
dezembro de 1975 altera a Lei 6.763 na parte rela-
tiva às taxas, em especial a Taxa de Segurança Pú-

blica e Judiciaria). Votação em turno único Faixa
Constitucional)

Reunião Extraordinária (20 horas)
Destina-se a apreciar o Pi- 1.078/2003
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Assembléia lança frente em favor	Inscrições para fórum da reforma
da indústria florestal	 agraria terminam na quarta( 19)
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Foi-ta lecer a industria d
base florestal plantada no Es-
tado e implementar novas
ações políticas para desenvol-
ver esse setor são os princi-
pais objetivos da Frente Par-
lamentar da Silvicultura do
Estado, que será lançada pela
Assembléia Legislativa de
Minas Gerais nesta terça-fei-
ra (18/11/2003), às 8h30, no
Salão Nobre. Com a adesão
já confirmada de 23 deputa-
dos, a Frente Parlamentar da

O presidente e o secretário-
geral do PSDB de Minas Gerais,

deputado federal Nárcio
Rodrigues, e deputado estadual

Antônio Carlos Andrada
divulgaram, ontem, nota da

Comissão Executiva Regional
do partido declarando apoio
e solidariedade à prefeita de
Carmópolis, Maria do Carmo
Rabelo Lara. A prefeita teve

o mandato cassado por
decisão da Câmara

Municipal de Carmópolis, no
dia 21 de outubro.

Durante entrevista coletiva à
imprensa, na Assembléia

Legislativa, o deputado Antônio
Carlos Andrada disse não haver

nenhum fato que justifique o
afastamento da prefeita. "O
grupo que perdeu as eleições

O presidente da
Assembléia, deputado
Mauri Torres (PSDB),

recebeu, no início da noite
de ontem, visita do ministro
dos Transportes, Anderson
Adauto (PL), no gabinete
da Presidência. Também

estavam presentes o líder
do Governo, deputado

Alberto Pinto Coelho (PP) e
Gil Pereira (PP).

Silvicultura p retende estimu-
lar o plantio de florestas em
Minas, setor que, em 2002, foi
responsável por cerca de 7'
da composição do PIB (Pro-
duto Interno Bruto) do Esta-
do. A Frente da Silvicultura
foi pedida pelo deputado Pau-
lo Piau (PP), atendendo à So-

licitação da Associação Minei-
ra de Silvicultura (ANIS).

"Existe urna demanda
muito grande, não só em Mi-
nas, mas no País, de aumen-

tcr i producãii d(-' n1,Jeirc,
que, infelizmente, vem sendo
importada", afirma o deputa-
do, exemplificando que "a
produção de madeira em lo-
cal apropriado equivale ao
plantio de outros produtos,
como milho e soja. "O Brasil
parou de incentivar esse cul-
tive e produz muito aquém da
demanda, o que acaba provo-
cando também o desmata-
mento de reservas nativas",
explica Paulo Picu.

Com o apoio de 15 enti-
da (-lés de trabalhadores,
sem-terra, da Igreja, além de
Ór gãos públicos federais e
estaduais, Executivo e Mi-
nistério Público estaduais, a
Assembléia Legislativa rea-
liza, de 24 a 20 de novem-
bro, o Fórum Técnico "Re-
forma Agrária em Minas:
Impasses e Perspectivas". O
objetivo do evento, requeri-
do pelo deputado Rogério
Correia (P1), e discutir com
a sociedade propostas rela-

cionadas à reforma agra ria
no Estado, identificando os
entraves e as perspectivas na
sua implementação.

O fórum terá palestras e
debates, além de discussão em
grupos de trabalho, no segun-
do dia. Vão ser formados qua-
tro grupos que discutirão os
temas "Processo e procedi-
mentos de Reforma Agrá-
ria", "Meio Ambiente e Re-
forma Agraria", 'Movimen-
tos Sociais e Reforma Agri-
ria" e "Legislação Agrária".

Inscrições - As inscrições
para o evento, ficam
abertas até quarta-feira
(19), e podem ser feitas
pelo endereço eletrônico

:a!mç't,"oi :L'i/ei -entes, pelo
fax (31)3290-7670, ou pesso-
almente, das 8 às 18 horas,
no Centro de Atendimento
ao Cidadão (CAC), à rua
Rodrigues Caldas, 30 - Belo
Horizonte. As inscrições são
gratuitas e limitadas. Para
informações técnicas é só li-
gar (31 )3290-ThSó.
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Nota de solidariedade

Visita de cortesia

'w

deu um verdadeiro golpe na prefeitura", acusou. Segundo ele, o
j udiciário já foi acionado para revertera situação. O presidente do
PSDB mineiro, Nárcio Rodrigues, afirmou que a prefeita não teve

direito de defesa. O deputado Dalmo Ribeiro Silva (PSDB), que
também participou da coletiva, prestou solidariedade a

Maria do Carmo Rabelo Lara.
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• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
(Plenarinho l( - reunião para obter esclarecimentos do Institu-
to de Geociências Aplicadas - IGA, sobre legislação e critéri-
os que regem a anexação de terriforio Convidados - coorde-
nadora do setor de limites do IGA, Paula Adriano Massara
Cocolo; engenheiro de agrimensura do IGA, Ilonordo Santos
Costa; prefeito de Veredinha, Jose Edimar Cordeiro; prefeito
de Capelinho, Gelson Cordeiro Oliveira; vereadores Delson
Barbosa Rocha, de Veredinha e Edeltônio Gomes Vitor, de
Copelinho; discussão e votação em turno único de proposi-
ções que dispensam a apreciação do Plenário

• Comissão do Trabalho, da Previdência edo Ação Social (Au-
ditoria) - discutir e votar em 1° turno, o PI- 657/2003, do
deputado Jose Milton, que dispõe sobre o obrigatoriedade do
registro do grupo sangúineo e o fator RH nas uniformes dos
trabalhadores; PL 962/2003, do deputado Weliton Prado,
que cria o Fundo de Assistência Social (Feos); e mais propo-
sições que dispensam o apreciação do Plenorio

• Comissão do Transporte, Comunicação e Obras Públicos
(Plenarinho II) - debateras obras de ampliação do Aeroporto
do Pompulho e a atual situação do Aeroporto de Confins.
Convidados: secretario de Estado do Planejamento, Antõnio
Anastasia; prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimerrtel;
deputado federal Leonardo Mattos; diretor-geral do DAC,
malar-Brigadeiro-do-Ar Washington Carlos de Campos Ma-
chado; e o superintendente da lnfraero, Ricardo Jose do Roso
Rodrigues; discussão e votação, em 1° turno, de pareceres
sujeitos o apreciação do Plenorio, entre eles: PI- 361/2003,
do deputado Biloc Pinto, que dispõe sobre o obrigatoriedade
de placas de sinalização nas rodovias estaduais; PI- 854,'
2003, do deputado Doutor Ronaldo, que dispõe sobre o in-
clusão de clausula contendo o obrigatoriedade da reserva de
espaço para publicidade no interior dos ônibus
intermunicipais; discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário

15 horas
• Comissão de Político Agropecuária e Agroindustriol (Plenarinho

III) - discutir e votar, em 1° turno, os proposições sujeitos a
apreciação do Plenario, entre eles: PI- 835/2003, do gover-
nador do Estado, que reabre o prazo de cadastromento do
produtor de queijo minas artesanal no Instituto Mineiro de
Agropecuoria; PI- 1.158/2003, do deputado Miguel Mortini,
que institui adia 15 de outubro como Dia Estadual do Mulher
do Campo; discussão e votação de proposições que dispen-
som o apreciação do Plenario

• Comissão de Fiscalização Financeiro e Orçamentária (Plenarinho
IV)- discutira avaliação de desempenho dos Fundos de Incen-
tivo a Industrialização (FIND) e de Desenvolvimento
Minerometolurgico (FDMNi), pelo Poder Executivo. Convidados:
representantes das Secretarias de Estado do Fazenda, de De-
senvolvimento Económico, do Planejamento; além de repre-
sentantes do BDMG e do INDI junto ao FIND e FDMM

15h30
• Comissão Especial do Anel Rodoviario (Plenarinho I( -

criada poro, no prazo de 60 dias, proceder a estudos so-
bre o estado de conservação da molha viária estadual,
principalmente do Anel Rodoviário de Belo Horizonte; dis-
cutir e votar proposições da comissão

da Associação Mineira do Ministerio Publico
18h30 - Horario reservado a Câmara Municipal de Belo
Horizonte
19h30 - Repórter Assembléia (AO VIVO) - O que
acontece no Assembleia e repercussão dos principais fatos
políticos no Estado
20h15— Plenário (AO VIVO) - Reunião Extraordinária
21h—Assembléia Debate (inédito) —Redução da
maioridade penal
22h - Repórter Assembléia (reprise)
22h30 - Mundo Político (inédito) - Entrevistas, comentári-
os e notas sobre a movimentação política no pais
23h - Panorama (reprise)
23h30 - Comissão Especial da Cafeicultura Mineira
(reprise) - Cobrança ilegal de impostos
1h20 - Repórter Assembléia (reprise)
2h - Encerramento
• Esta grade está sujeita a alterações.
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8h30
• Lançamento da Frente Parlamentar da Silvicultura

de Minas Gerais (Salão Nobre( - a requerimento
do deputado Paulo Piou

10 horas
• Comissão de Participação Popular (Plenarinho 1) -

discutir e votar, em turno unico, 100 propostas de
ação legislativa

• Comissão de Segurança Publica (Plenarinho III) -
discutir e votar, em ]0 turno, a PI- 934/2003, do
deputado Pinduca Ferreiro, que proibe o uso de
telefone celular proximo a bombas de combusti-
veis; discutir e votar proposições que dispensam o
opreciocão do Plenarro

• Comissão de Administração Pública (Plenorinho IV) -
discutir e votar, em 1° turno, as proposições: PI- 5/
2003, do deputado Adalclever Lopes, que estabelece
a cobrança de preço publico pelo utilização de bens
de dominio ou propriedade do Estado; PÉ 892/2003,
do deputado Leonardo Moreira, que cria o Serventia
do Foro Extrajudicial em Gonhães; PI- 1.080/2003,
do vice-governador, que dispõe sabre o Imposto so-
bre a Transmissão "Causa Mor-tis" e Doação de Bens
ou Direitos - ITCD (altera o Lei 12.426); PI- 1.083/
2003, do vice-governador, que dispõe sobre a con-
tagem, cobrança e pagamento de emolumentos de-
vidos por serviços extrajudiciais (altera o Lei
12.727) discutir e votar proposições que dispen-
sam o apreciação do Plenario

13 horas
• Comissão Especial do Cafeicultura Mineira (Monhuaçu(

- debater o situação da cafeicultura mineiro na re-
gião da Zona do Mato Convidados secretario Muni-
cipal de Agricultura e Meio Ambiente de Viçoso,
Luciano Pioveson; presidente da Associação de Cofes
Especiais de Minas Gerais, Sergio Cotrim D'Ales-
sandro; presidente da Associação de Cafeicultores
do Região de Caratingo, Narcelio Mendes Ferreiro;
presidente do Coopercafé, Armando Assis; diretor
da Cooperativa dos Cafeicultores de Lojinha, Fernando
Romeiro Cerqueira; engenheiro agrõnomo do Emater,
Roberto Vieira Correia e produtor de referência da
região, Jose Fialho Sobrinho. Essa comissão especial
foi criada poro, no prazo de 60 dias, estudar a situa-
ção do cafeicultura em Minas

14 horas
• Reunião ordinaria (Plenario)
• Comissão de Participação Popular ( Plenarinho III(

—discutir e votar em turno unico 102 propostas de
ação legislativa

14h30
• Programa Educação para o Cidadania —visita de 20

estudantes do 3° e 40 penados do curso de Rela-
ções Internacionais da Unicor/Betim, por meio da
ação "Jornada Universitario"

7h - Repórter Assembléia (reprise)
7h30 - Horario reservado a Càmara Municipal de
Belo Horizonte
8h30 - Panorama (ao Vivo) - Terapia intensiva
9h - Comissão de Saúde (reprise) - Crise financei-
ro Hospital S. Jose
1 Oh - Comissão de Administração Pública (AO
VIVO) - Apreciação de projetos, entre eles, o da taxo
de serviços judiciais
12h - Mídia no Espelho (inédito) - Imprensa no
inferior do Estado
13h - Mundo Político (reprise)
13h30 - Repórter Assembléia (reprise)
14h - Visão Parlamentar (AO VIVO)
14h20 - Plenário (AO VIVO) - Reunião Ordinária
com os pronunciamentos, discussão e votação de
proposições
17h30 - Programa de Minas (inédito) - Iniciativa


