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	Deputados da CPI do Café vão

hoje à Scei etaria de Fazenda
Os membros da CPI do

Café realizam hoje uma visi-
ta à Secretaria da Fazenda, às
16 horas. O objetivo do re-
querimento que deu origem
à visita, apresentado pelo
relator da comissão, deputa-
do Rogério Correia (P1), e
solicitar indicação de fiscais
para auxiliar a fiscalização e
os trabalhos da CPI. Duas
reuniões também já estão
agendadas para esta semana.
A primeira, que será realiza-
da na quinta-feira (17), na As-
sembléia, às 9h30, vai tratar
do possível desvio de verbas
do sistema financeiro destina-
das a investimentos no setor
cafeeiro do Estado. Já no dia
18, sexta-feira, às 9h30, a CPI
realiza audiência pública em
Espera Feliz, na Zona da Mata.
Desvio - Para a reunião em
Belo Horizonte no dia 17,
também requerida pelo
relator da CPI, serão convi-
dados os delegados da Polí-
cia Federal de Varginha, Se-
bastião Augusto de Camargo

e Célio Jacinto; o dele-
gado da Receita Federal
daquela cidade, Valdir
Paschoalini Gomes; e o
delegado fiscal da Supe-
rintendência Regional
da Fazenda Estadual
também de Varginha,
Antônio Carlos Ribei-
ro. Outro convidado
será Tarcísio Henri-
ques Filho, procurador
da República.
Espera Feliz - Já para a
reunião no município de
Espera Feliz, requeridci
pelo relator auxiliar d
CPI, deputado Adaicle-
ver Lopes (PMDB), serão con-
vidadas autoridades investi-
gativos, produtores e direto-
res da cooperativa local. De
acordo com denúncias recebi-
das pelo deputados da Comis-
são de Segurança Pública, que
foram responsáveis pelas pri-
meiras apurações sobre os ca-
sos de desaparecimento de
café em vários municípios do
Estado, quase 217 mil sacas

Marcelo Metz1ker

,
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A CP/ foi constituída depois que o
Comissão de Segurança Publica
constatou o desaparecimento de

milhares de sacas de
cate no Sul de Minas

teriam sido desviadas da Co-
operativa Agrícola dos Pe-
quenos Produtores Rurais do
Vale do Paraíso (Coavap).
Ainda segundo essas infor-
mações, a entidade teria dí-
vidas e débitos bancários ava-
liados em RS 20 milhões.

ForumT,,ni,o	
Assembléia debate desafios e perspectivas

C
errado Mineiro: 	

para o cerrado mineiro
Com o objetivo de levan-

tar subsídios para o aperfei-
çoamento das políticas públi-
cas voltadas para o cerrado,
a Assembléia Legislativa rea-
liza, hoje e amanhã, o Fórum
Técnico "Cerrado Mineiro:
Desafios e Perspectivas". Para
o deputado Ricardo Duarte
(PT), autor do requerimento
que deu origem ao evento, o

fórum, que tem o apoio de 28
entidades, deve buscar alter-
nativas para a elaboração de
políticas públicas que sejam ori-
entadas pela sustentabilidade,
conciliando as atividades econô-
micas com a preservação do meio
ambiente e com o interesse social.

O fórum técnico foi prece-
dido de um encontro regional,
realizado no dia 21 de maio,

em Uberlândia. No encontro,
foram colhidas propostas que
serão apresentadas nos grupos
de trabalho no fórum. Os par-
ticipantes do TI Encontro Regio-
nal dos Povos do Cerrado,
ocorrido em Pirapora nos dias
3,4 e 5 de junho, também enca-
minharão à Assembléia suges-
tões para serem analisadas du-
rante o fórum. (página 14)
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Terça-feira (115/6):
9 horas
• Fórum Técnico "Cerrado Mineiro: Desafios e Perspecti-

vas" (Plenário) - plenário final. Coordenador: deputa-
do Luiz Humberto Carneiro (PSDB)

• Comissão Interestadual Parlamentar de Estudou para o
Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio Doce -
Cipe Rio Doce (Auditório) - debater, em audiência pu-
blica, as questões relacionadas à implantaçoo do Par-
que Estadual dos Setes Salões, em especial, a aplica-
ção dos recursos destinados paro essa finalidade pelo
consorcio da hidroelétrica de Aimorés, em cumprimen-
to a condicionante estabelecida no processo de
licenciamento ambiental do empreendimento

9h30
• Comissão de Segurança Publica (Plenarinho III) - deba-

ter, em audiência publica, o PL 1.551/04, de autoria
do deputado George Hilton, que dispõe sobre o siste-
ma de bônus e de pontuação para merecimento desti-
nados aos policiais civis e militares que apreenderem
armas. Convidados: chefe de Policia Civil do Estado,
Otto Teixeira Filho; comandante-geral do PMMG, cel.
PM Socrates Edgar dos Anjos; presidente da Associa-
ção dos Praças e Bombeiros Militares, sargento PM Jose
Luiz Barbosa; presidente do Associação dos Oficiais da
Policia e Bombeiros Militares, major PM Zoé Ferreira
Santos; presidente do Sindicato da Polícia Civil, Anto-
nio Marcos Pereira; presidente do Sindicato dos Dele-
gados de Policia, Danilo dos Santos Pereira

10 horas
• Comissão de Segurança Publica (Plenarinho III)
• Comissão de Administração Publica (Plenarinho IV)
11 horas
• Encerramento do Fórum Técnico "Cerrado Mineiro: De-

safios e Perspectivas" (Plenário) - presenças: presi-
dente da Assembléia, deputado Mauri Torres (PSDB);
secretario de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentavel, José Carlos Carvalho; secretario de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior, Bilac Pinto

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comemoroçoo do Dia Mundial do Meio Ambiente (Ple-

nário)
14h30
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

(Plenarinho 1)
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Publi-

cas (Plenaninho II)
• Comissão do Trabalho, da Previdência edo Ação Social

(Plenarinho IV)
• Comissão Especial do Fruticultura (Auditório) - discutir

em audiência pública o temo: "Panorama da Fruticul-
tura no Brasil e em Minas Gerais". Convidados: secreta-
rio da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa),
Danilo de Castro; professor do Departamento de
Tecnologia de Alimentos da universidade Federal de
Viçosa, Carlos Arthur Barbosa da Silvo; presidente da
Empresa da Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/
MG), José Silva Soares; engenheiro agrônomo do De-
partamento Técnico da Federação da Agricultura (Faemg),
Pierre Santos Vilela; delegado federal do Agricultura em
Minas Gerais (DFA/MG), João Vicente Diniz; secretario
da Codevasf, Anderson de Vasconcelos
Comissão Especial da PEC 78/04 (Plnacãnho 1H)
eleger presidente, vice e relator da Comissão Especial
da PEC 78/04, do deputado Ricardo Duarte, que acres-
centa artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias e revoga o parágrafo 4° do artigo 82 da Cons-
tituição Estadual, que integra ao sistema federal de
ensino as fundações educacionais de ensino superior

que optaram pelo extinção do vinculo com o poder
publico estadual

15 horas
• Comissão de Politica Agropecuania e Agroindustrial

(Plenarinho III)
15h15
• Reunião conjunta das Comissões de Meio Ambiente e

Recursos Naturais e de Política Agropecuária e
Agroindustniol (Plenarinho III) -debatera  oplicaçao e a
regulamentação das Leis 12.503/97, que crio o Pro-
grama Estadual de Conservação da Água; 12.596/97,
regulamentada pelo Decreto 39.569, que dispõe sobre
a ocupoçao, ouso, o manejo e a conservaçoo do solo
agrícola no Estado; 13.194/99, que crio o Fundo de
Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentá-
vel das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Ge-
rais (FHIDRO), e 14.089/01, que cria o Programo de
Certificação Ambiental da Propriedade Agrícola. Con-
vidados: secretario de Meio Ambiente, Jose Carlos
Carvalho; deputado federal Odelmo Leão; presidente
da Cemig, Djalmo Bastos de Morais; presidente da
Copasa, Mouro Ricardo Machado Costa; presidente do
Fiemg, Robson Andrade; presidente da Faemg, Gilman
Viano; presidente da Fetaemg, Vilson Luiz da Silva

15h30
• Comissão de Participação Popular (Plenarinho IV) -

debater, em audiência publica, o programa do Gover-
no Federal "Luz Para Todos" e respectiva
implementação, em parceria com o Poder Executivo
do Estado. Convidados: secretario de Desenvolvimen-
to Econômico, Wilson Nelio Brummer; coordenador
do programa "Luz Paro Todos" na região Sudeste, Jesus
Lima; coordenador do Comité Gestor do Programa "Luz
Para Todos" em Minas Gerais, Milton Tavares Campos;
presidente da Cemig, Djolmo Bustos de Morais, presi-
dente da Companhia Forço e Luz em Cataguazes/
Leopoldina, Jose Antônio da Silva Marques

Quarta-feira (16/6):
9 horas

Comissão de Participação Popular (Virgem da Lapa) -
debatera temo "Desenvolvimento Cultural do Vale do
Jequitinhonha" nos termos da Proposta de Ação
Legislativo 215/04. Convidados: secretaria extroordi-
nona para o Desenvolvimento dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri edo Norte de Minas, deputado
Elba Brandão; secretario de Cultura, Luiz Roberto Nas-
cimento e Silvo; presidente do Funarte, Antônio Carlos
Grassi; presidente do Instituto Sociocultural do
Jequitinhonha (Vale Mais), Neilton Pereira Lima
Comissão de Direitos Humanos (Auditoria) - debatera
homofabia, em especial o combate o violência contra
homossexuais no Estado. Convidados: diretor do Mo-
vimento Gay de Mirras, Marcas Trajono; presidente do
Movimento Gay de Alfenas, Sonder Simaglio Maciel;
presidente do Clube Rainbow, Danilo Ramas de Oli-
veira; representante do Programa Brasil sem
Homofobia, Oswaldo Braga Júnior; procurador de Jus-
tiça e Coordenador de Direitos Difusos, Geraldo de
Faria Martins da Costa

9h30
• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

(Plenarinho II)
10 horas
• Comissão d Defesiz do Consumidora' d Contyibnte

(Plenarinho III)
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentaria

(Pienarinho IV)
14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)



No Brasil não faltam
juízes OS salários da magis-
tratrira e o orçamento são
bons, OS prédios, a assesso-
ria e a tecnologia são adequa-
dos. A real causa da morosida-
de e do excesso de trabalho no
Judiciário é a estrutura arcaica
e a recorribilidade excessiva- À
tese é do professor Antônio
Álvares da Silva, doutor em
Direito e juiz do Tribunal Re-
gional do Trabalho, que lançou
o livro "Reforma do Judiciário:
uma Justiça para o Século XXI",
na noite de terça-feira (8/6), no
Teatro da Assembléia.

Álvares foi convidado para
debater o terna, em reunião
extraordinária da Comissão
de Direitos Humanos, por seu
presidente, deputado Durval
Angelo (PT), que prefaciou a
obra. Durval disse que o li-
vro surgiu de uma provoca-
ção feita ao autor numa reu-
nião há quatro anos: "Discu-
tíamos a crise do Judiciário
brasileiro e os 77 artigos da
Constituição sobre direitos e
garantias individuais. Suge-
ri ao professor que escreves-
se urna obra não só para os
operadores do Direito, mas
para todas as pessoas com-
prometidas com a construção
de urna sociedade melhor".

Para urna platéia consti-
tuída em sua maioria de
juízes e operadores do Di-
reito, Antônio Alvares pe-
diu inicialmente que suas
idéias fossem avaliadas sem
corporativismo. Ele revelou
que cada um dos 11 minis-
tros do Supremo Tribunal
Federal teria que julgar 39
ações por dia. "Teriam que
Ser atletas intelectuais, por
iSSO vivem sobrecarregados.
Já a Supremo Court dos Esta-
dos Unidos julga, em um dia;
70 a 80 acórdãos apenas", in-
formou. Também o Superior
Tribunal de Justiça e o Tri-
bunal Superior do Trabalho
estariam sobrecarregados.

vezes mais que
Álvares disse que a Justiça

de 1" grau recebe 12,2 milhões
de processos por ano. Cerca
de 1,7 milhão sobem ao 2"
grau, e 500 mil vão aos tri-
bunais superiores, "que per-
dem tempo em arbitrar até
briga de cachorro". Para ele,
a Justiça de 1" grau é a infan-
taria do Judiciário e deveria
ter o poder ampliado para
resolver praticamente todas
as questões de fato.

"O Brasil tem 17 mil juizes,
na proporção de 1/10 mil ha-
bitantes, o que é razoável, se
comparado aos Estados Uni-
dos, que têm 1/6.500. Acon-
tece que os juízes americanos
julgam sete vezes mais ações
que os brasileiros, devido ao
seu pragmatismo e sua agili-
dade. Os salários no Brasil
também são dignos: RS 17,3
mil para um Ministro do STF
e R$ 15,6 para um desem-
bargador estadual. O verda-
deiro problema está no siste-
ma, que precisa mudar", de-
fendeu o professor.

Para aliviar a sobrecarga
do Judiciário, ele propõe que
na base haja órgãos de infor-

Direitos Humanos

Juízes dos EUA julgam sete
brasileiros
mação e conciliação, onde as
pessoas possam buscar infor-
mação básica capaz de evitar
que entrem desnecessaria-
mente em juízo. Depois, jui-
zados especiais cíveis, federais
e trabalhistas julgariam as cau-
sas, com câmaras recursais
compostas por juízes vetera -
nos. Para desestirnular os re-
cursos indevidos à instância
superior, haveria multa auto-
mática para quem perdesse. Os
tribunais superiores seriam
extintos e substituídos por uma
Corte Constitucional, que só
trataria das grandes causas.

Participou da
reunião o deputado
Durval Ângelo (PT),
presidente da
Comissão,

Críticas
Alvores reclamou dos "odiosos conflitos de
competência" e das longas sentenças que refletem
sobre o Direito. "Lugar de reflexão é a faculdade, O
Judiciário é lugar de decisão", definiu. Também se
posicionou a favor das súmulas de efeito vinculante,
mas só poro a corte supremo, e a favor do controle
administrativo do Judiciário. "Se houvesse algum
cidadão questionando a obra do TRT de São Paulo,
provavelmente o juiz Lalau não teria conseguido
desviar tonto dinheiro. O que náo, podemos admitir é
o controle do pessoa do juiz", defendeu. Ao final do
conferência, Alvores da Silva ouviu palavras de
incentivo de importantes magistrados presentes,
como Carlos Levenhogen, Reinaldo Ximenes,
Doorgal de Andrada e Arnaldo Esteves Lima,

Juiz aponta
defende ref(

falhas do Judiciário e
zrma desse Poder

Alar Vieira

O az e professor de Direito Antônio Álvares do Silva,
ao lado do deputado Durval Angelo
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14h30

• Comissão de Redação (Plenarinho 1)

• Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
(Plenarinho IV) - discutir o Projeto de Lei 1.053/03,
que cria o cadastro do patrimônio histórico e artistico
do Estado. Convidados: secretário da Cultura, Luiz
Roberto Nascimento e Silva; presidente do Instituto Es-
tadual do Patrimônio Histórico e Artistico (Iepha); se-
cretario-geral da Fundação Roberto Marinho, Hugo
Barreto; promotor de Justiça de Defeso do Meio Ambi-
ente, Patrimônio Histórico-Cultural, Habitação e Urba-
nismo, Jarbas Soares Junior; coordenadora do Museu
Regional do Sul de Minas, Flávia Viliamarim Tegon

• Programa "Educação para a Cidadania" - visito de 50
alunos do 100030 ano do ensino médio da E.E. Gover-
nador Milton Campos, de São João dei-Rei

15 horas

• Comissão de Turismo, Indústria e Comércio (Plenarinho
III) - ouvir o secretario de Turismo, deputado federal
Herculano Anghinetti, que fará uma explanação sobre
o trabalho que vem sendo desenvolvido por aquela se-
cretaria e apresentara a comissão os detalhes sobre os
acordos, protocolos e convênios assinados pelos gover-
nos federal e estadual e o governo chinês

15h30

• Comissão de Saúde (Plenarinho II)

16 horas

• Comissão de Constituição e Justiça (Auditório)

Quinta-feira (17/6):
8h30

• Programa "Educação para a Cidadania" - visito de 60
alunos do 30 ano do ensino médio da E.E. João Felipe
da Rocha, de Nova Limo

9h15

• Comissão Especial da Silvicultura (Plenarinho IV) de-
bater sobre o tema: "Sólidos e Paineis", dando co-
nhecimento sobre as diversas iniciativas de utiliza-
ção de produtos sólidos e produção de poinois no
Estado. Discutir também as políticas públicas paro
essas iniciativas, expondo para os setores envolvidos
os seguintes tópicos: cenário setorial; performonce
ambiental; aspectos sociais do setor; tributação, fi-
nanciamento; mercado interno e externo; perspecti-
vas e propostas. Convidados: secretário de Fazenda,
Fuad Jorge Noman Filho; presidente do Instituto do
Desenvolvimento Industrial (Indi), Carlos Eduardo
Orsini Nunes de Lima; presidente da Fetaemg, Vilson
Luiz da Silva; gerente do Departamento Rural e
Agroindustrial do BDMG, Claudio Souza Diniz; supe-
rintendente estadual do Banco do Brasil, Luiz Carlos
Felipe; presidente do Sindicato das Industrias do
Mobiliário e dos Artefatos de Madeira (Sindimov),
Marcos Vinicius da Silva Lima; superintendente do
Caxuana, Eduardo Sortino; diretor da Companhia
Siderúrgica Pitangui, Newton Cardoso Júnior; geren-
te da Aracruz Celulose SA, Carlos Gilberto Marques,
professora da Escola de Design da Uemg, Janice Pe-
reira de Araújo Carvalho; gerente-geral da Preser-
var, Oilder Marchezini; presidente do Sinduscon-MG,
Eduardo Kuperman; professor adjunto da área de ad-
ministração da UFMG, José Antônio Bonilla Castilio

9h30

• CPI do Café (Plenarinho III)

• Comissão de Turismo, Indústria e Comercio (Teofilo
Otôni) - discutir o PL 1.456/04, do deputado George
Hilton, que dispõe sobre a produção industrial na re-
gião Norte e nos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Con-
vidados: secretária extraordinária para o Desenvolvi-
mento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e paro o

Norte de Minas, deputada Elbe Brandão; prefeito de
Teôfilo Otôni e presidente da Associação dos Municípi-
os do Vale do Mucuri (Amuc), Getúlio Neiva; secretário
de Indústria e Comércio da Prefeitura de Teófilo Otôni
e presidente da Associação Comercial de Teófilo Otôni,
Jary Soares de Mendonça Filho; presidente da Associa-
ção dos Comerciantes Exportadores de Joias e Gemas
do Brasil, Edimilson Alves Pereira; presidente do Sindi-
cato do Comércio Varejista de Teófilo Otôni, Synval
Handeni; presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas
de Teófilo Otoni, Alexandre Mattar Neto

Comissão de Saude (Plenarinho II) - debater a situa-
ção clínica dos portadores de esclerose múltipla. Con-
vidados: secretário da Saúde, Marcus Pestana; secre-
tário municipal de Saúde de Belo Horizonte, Helvécio
Miranda Magalhães Júnior; presidente da Fundação
Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig), Carlos Mosconi;
neuro-oftalmologisto Marco Aurélio Lana; membro da
equipe do Centro de Investigação em Esclerose Múlti-
pla, Vitor Haari; presidente da Associação de Apoio
aos portadores de Esclerose Múltipla, Maria Inês dos
Santos Dias; presidente da Associação dos
Drepanocíticos e Talacêmicos (Dreminas), Cláudio
Henrique Machado Santos; diretor do Sind-Saúde, Re-
nato Almeida de Barros

• Programa "Educação para a Cidadania" - visita de
90 alunos da Faculdade de Direito de Ubã, com pa-
lestra do consultor Wladimir Rodrigues Dias sobre
Poder Legislativo

10 horas

• Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
(Plenarinho 1) - discutir a política do governo federal
para a reforma agrária, em especial sobre o Programa
Nacional de Crédito Fundiario do Ministério de Desen-
volvimento Agrário. Convidados: secretário nacional de
Reordenamento Fundiário do Ministério de Desenvolvi-
mento Agrário, Eugênio Peixoto; secretária extraordi-
nária para o Desenvolvimento dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri e Norte de Minas, Elbe Brandão;
presidente da Faemg, Gilman Viana Rodrigues; presi-
dente da Fetaemg, Vilsom Luís da Silva; diretor-geral
do Iter, Luiz Antônio Chaves, superintendente regional
do Incra, Marcos Helênio Leoni Pena; chefe de gabinete
da Secretaria de Estado Extraordinoria para Assuntos
de Reforma Agrária, Antônio Rabelo

14 horas

Reunião Ordinária (Plenário)

14h30

• Comissão de Participação Popular (Auditoria)

Sexta-feira (18/6):
8h30

• Programa "Educação para a Cidadania" - visita de 55
alunos da 4° série da E.E. Sandoval de Azevedo, do
bairro Horto, na Capital

9h30

• CPI do Café (Espera Feliz) - ouvir depoimentos de auto-
ridades policiais, produtores de café e diretores de co-
operativa

12 horas

• Projeto Zás (Teatro) - apresentação de Caju e Totonho,
com o espetáculo "Vão Falar de Coisa Boa?"

14h30

• Programo "Educação para a Cidadania" - vsita de 60
alunos da 6° série da E.M. de Belo Horizonte, do bairro
S. Cristóvão

15 horas

• Reunião Especial em comemoração dos 70 anos da
Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ)
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Direitos Humanos

policiais são acusados de envolvimento

A Comissão de Direitos
Humanos ouviu, na última
quarta-feira (9), denúncias de
trabalhadores rurais acampa-
dos em fazendas no Norte de
Minas, que estariam sendo
ameaçados por jagunços ar-
mados pelos proprietários
rurais da região e até por po-
liciais a serviço dos latifun-
diários. A reunião foi realiza-
da na Câmara Municipal de
Montes Claros, que ficou
lotada de trabalhadores sem
terra. Os integrantes dos
movimentos de luta pela ter-
ra receberam os deputados
com palavras de ordem, rei-
vindicando agilidade na re-
forma agrária. O autor do
requerimento para a realiza-
ção da reunião foi o deputa-
do Durval Angelo (PT), a par-
tir de uma denúncia de tor-
tura sofrida pelo trabalhador
rural Eliezer Mendes Lima.

Presente à reunião, Eliezer
relatou que, no dia 17 de
abril, levava em sua moto um
passageiro rumo ao povoado

denúnciasenuncias ae
Norte de Minas

Glecdson Batista

Dezenas de trabalhadores rurais acompanharam a audiéncia publica da
Comissão de Direitos Humanas na Câmara Municipal de Montes Claros

de Tapira, quando foi aborda- rado à cabeça. "Naquela hora
do por um homem em traje ci- eu tive medo de morrer", con-
vii que lhe pediu a documen- tou. Eliezer diz que hoje se sen-
tação da moto. Eliezer pediu te constrangido ao passear pe-
ao homem que se identificas- las ruas do povoado de São Joa-
se, mas, então, teria sido agre- quim. "Agora eu sou conhecido
dido. O homem lhe teria dito como o rapaz que foi preso", diz.
que era policial militar, levou-o Depois desse episódio, Eliezer
para o destacamento da PM em aderiu ao Movimento dos Ira-
Coração de Jesus e, depois, para halhadores Rurais Sem Terra,
a delegacia da cidade, onde o um dos inúmeros movimentos
trabalhador teria sido espanca- de luta pela reforma agrária
do, com um saco plástico amar- que proliferam na região.

Na reunião da Comissão
de Direitos Humanos em
Montes Claros, alguns parti-
cipantes disseram que poli-
ciais militares estariam ser-
vindo até corno emissários de
ameaças a lideranças dos
acampamentos da região. O
presidente da Associação dos
Trabalhadores do Acampa-
mento Pé da Serra, em Ja-
ponvar, Augusto Ferreira
Fraga, mostrou uma carta
com ameaças de morte assi-
nada pelo fazendeiro Dió-
genes Martins Pereira. "A
primeira invasão será com-
batida a bala. Tomo os cui-
dados devidos. Quem mata
bandido não é criminoso",
diz o documento, com assi-
natura e firma reconhecida,
que teria sido entregue por
um policial identificado ape-
nas corno Soares.

O deputado Durval Ânge-
lo (PT) criticou a conivência
das Polícias Civil, Militar e
Federal com os fazendeiros

da região e condenou a vigi-
lância das fazendas por jagun-
ços armados. O deputado Biel
Rocha (PT) propôs urna audi-
ência com o secretário nacio-
nal de Direitos Humanos,
Nilmário Miranda, para co-
brar providências. A idéia foi
transformada num requeri-
mento de sua autoria. Foram
aprovados ainda outros três
requerimentos de autoria co-
letiva, pedindo às cor-
regedorias das Polícias Civil
e Militar o afastamento dos
policiais envolvidos nas irre-

Foram aprovados ainda
outros dois requerimentos:

o Do deputado Durval An-
gelo, pedindo a realização de
audiências públicas em todas as
regionais de Belo Horizonte
para discutir a importância da

gularidades relatadas; soli-
citando uma audiência com o
ministro da Justiça, o presi-
dente do lncra e o procura-
dor-geral da República para
discutir o assunto; e elaboran-
do urna manifestação de
apoio à Fian.

Na parte da tarde da últi-
ma quarta-feira, após a audi-
ência pública, a Comissão de
Direitos Humanos realizou
uma reunião secreta para apu-
rar denúncias de exploração
sexual de crianças e adoles-
centes em Montes Claros.

implantação do método Apac;
Do deputado Roberto Ra-

mos (PL), para discutir os pro-
blemas de segurança enfrenta-
dos pela população de Manga,
cidade que não tem juiz, dele-
gado de polícia nem promotor.

Direitos Humanos
(continuação)

Presenças
Participaram da
reunião os
deputados Durval
Ãngelo (PT),
presidente;
Roberto Ramos
(PL), vice; e Biel
Rocha (PT).
Também
estiveram
presentes o
presidente do
lter, Luiz Chaves,
e a ouvidora
regional do Incra,
Moema de
Fátima Soles
Rocha, além do
promotor de
Montes Claros,
Felipe Gonçalves,

Especial da
PEC 75/04

Tiros contra militantes de ONG e CPT

Requerimentos aprovados

PEC permite legitimação de terra
devoluta acima de 250 hectares

Às ocupações de terra,
muitos fazendeiros da região
têm reagido com ameaças
intimidadoras. Na última se-
gunda-feira (7), militantes da
ONG Fian e da Comissão Pas-
toral da Terra (CPT) foram re-
cebidos a bala na fazenda Ca-
noas, quando tentavam foto-
grafar os jagunços armados
que guardam a entrada da pro-
priedade. "Um dos homens ar-
mados chamou um outro, alto
e bem vestido, que veio em
nossa direção e disparou duas
vezes contra o carro", conta a
belga Priscila Clays, integran-
te da ONG. Os cinco passagei-
ros nem chegaram a descer do
carro para fazer as fotos, que
não permitem identificar com

precisão quem foi o autor dos
disparos. Ninguém ficou feri-
do, mas o incidente foi regis-
trado na polícia e levado a au-
toridades federais. A Fian é
uma ONG internacional que
está visitando o Brasil para
verificar violações aos direitos
humanos. O relatório da visita
a Minas Gerais, a Pernambuco
e ao Pará será levado à Orga-
nização das Nações Unidas.

Em entrevista à imprensa
local, o dono da fazenda,
Ataliba Proença, nega a
agressão e diz que os estran-
geiros confundiram o barulho
feito por dois rojões soltos
quando eles pararam em
frente à fazenda. No ano pas-
sado, durante uma visita da

Comissão de Direitos Hurna-
flOS a Montes Claros, o Minis-
tério Público flagrou a exis-
tência de jagunços armados
na fazenda Canoas e na vizi-
nha Sanharó, de propriedade
de Alceu Proença, irmão de
Ataliba, para intimidar os
acampados do MST na re-
gião. Um mandado de busca
e apreensão de armas foi ex-
pedido, mas a Polícia Militar
levou 40 dias para cumpri-lo.
"Essa situação conflituosa não
é vista pelas autoridades de
Montes Claros", criticou O

promotor Afonso Henrique
de Miranda Teixeira, da Pro-
motoria de Conflitos Agrá-
rios, que acusa a PM de ser co-
nivente com os fazendeiros.

Os deputados Ermano
Batista (PSDB) e Padre João
(P1) foram eleitos, na última
quarta-feira (9), presidente e
vice-presidente, respectiva-
mente, da Comissão Espe-
cial criada para emitir pare-
cer sobre a Proposta de
Emenda à Constituição 75/
04. A PEC, que tem por obje-
tivo acrescentar parágrafo ao
artigo 247 da Constituição do
Estado, dispõe sobre a legi-
timação de terra devoluta
rural com área superior a 250
hectares. Atualmente, a
legitimação só é permitida

até esse limite de área. A pro-
posta é de autoria do depu-
tado Gil Pereira (PP) e outros.
Foi designado para relator da
PEC o deputado Luiz Hum-
berto Carneiro (PSDB).

1 :I[sI'I:1IIt

Participaram da
reunião os deputados
Ermano Batista (PSDB),
presidente; Padre João
(PT), vice; Gil Pereira
(PP), Sebastião
Helvécio (PDT) e Jayro
Lessa )j O autor da PEC 75104 e o deautado

Gil Pereira

www.almg.gov.br
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E/cio A,'eo' Moio, Edinéia Aparecida de Souza e Tadeu
representantes respectivamente, do Creo, da Federoçào das Assocoçdes oe

Moradores de Minas Gerais e da AMM

Projeto deve incluir também
seca e epidemias
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COMISSõES	Entidades apóiam PL que cria
Meio Ambiente e	comissao de prevenção as enchentes
Recursos Naturais

Aprovado parecer de projeto
sobre licenciamento ambiental
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Meio Ambiente e
Recursos Naturais

(continuação)
Diversas entidades convi-

dadas a opinar sobre o Projeto
de Lei 571/03, da deputada Jó
Moraes (PCdoB), durante a au-
diência pública da Comissão de
Meio Ambiente e Recursos Na-
turais da última quarta-feira,
sugeriram a inclusão de algumas
delas na Comissão de prevenção
às enchentes, criada pelo PL. O
projeto trata das ações a se-
rem adotadas para prevenção
e combate às inundações, ten-
do corno relator o deputado
Doutor Ronaldo (PDT), que re-
quereu a audiência para subsi-
diar seu relatório.

O projeto surgiu em abril
do ano passado, segundo a
autora, depois de sua visita
aos desabrigados pelas en-
chentes na Região Metropoli-
tana. Elogiando o papel da
Defesa Civil e do Corpo de
Bombeiros nas ações de socor-
ro às vítimas, a deputada des-
tacou que é preciso uma polí-
tica de prevenção, o que está
contemplado em seu projeto.
Entre as ações previstas estão
a manutenção nos sistemas de
drenagem e as campanhas
educativas em escolas.

Na Comissão de Constitui-
ção e Justiça, o projeto teve
parecer favorável aprovado,
com oito emendas que supri-
mem artigos, com a justificati-
va de que eles constam de ou-
tros dispositivos legais. Para o
relatório da Comissão de Meio
Ambiente, Doutor Ronaldo
sugeriu um subs-titutivo incor-
porando as emendas da CCJ e
as sugestões dos convidados
na audiência. A principal delas
é que façam parte da comissão
de prevenção de inundações a
Defesa Civil, a Federação das
Associações de Moradores do
Estado, o Igam, o Crea, a As-
sociação Mineira de Municípi-
os (AMM) e a Companhia de
Pesquisa de Recursos Minerais
(CPRM), empresa federal, to-
dos presentes à reunião.

Outras suçestões foram
que as campanhas de preven-
ção em escolas sejam ministra-
das no fnia 1 do ano, antes das
chuvas, e no no início do ano
letivo, Como prevê o projeto.
A Defesa Civil, por meio de
seu assessor juridico, José Ma-
rinho Filho, insistiu para que o
projeto ind ii isse também outras
calamidades públicas, como
seca e epidemias. A CPRM su-
geriu que as prefeituras façam
o zonearnento hidrológico das
cidades, com o objetivo de ori-
entar a ocupação urbana.

A representante da CPRM,
Alice Silva de Castilho, apresen-
tou um mapa com esse trabalho,
relativo ao zoneamento do Rio
Doce, com pontos de enchentes,
em Governador Valadares. Ex-
plicou que a empresa vem tra-
balhando, na prevenção de en-
chentes de grandes bacias, com
o sistema de alerta, ou seja, o
aumento do nível dos rios é
monitorado e informado às pre-
feituras. Para pequenas bacias,
esse sistema, segundo ela, fun-
ciona em menor escala, já que o
tempo de previsão é pequeno.

A representante do Institu-
to Mineiro de Gestão das

Águas (Igam) lembrou a neces-
sidade de mais recursos para o
combate a enchentes, já que o
projeto prevê ações que irão
onerar o Estado. O coorde-
nador da Comissão Perma-
nente de Engenharia de Ava-
liações do Conselho Regional
de Engenharia e Arquitetu-
ra (Crea), Elcio Avelar Maia,
disse que a entidade tem difi-
culdades de levantar, junto às
prefeituras, informações sobre
as construções irregulares.
Para ele, se houvesse colabo-
ração dos prefeitos, muitos
projetos em áreas de risco dei-
xariam de ser aprovados.

O secretário executivo da
AMM, Tadeu Mendonça, dis-
se que o projeto traz novida-
des, como a criação de um
fundo para custear ações pre-
ventivas e educativas. Ednéla
Aparecida de Souza, diretora
da Federação das Associa-
ções de Moradores, afirmou
que a ocupação desordenada
de encostas ocorre devido a
falta de política habitacional
no Estado, e não por opção
do morador. Criticou a falta
de uma política de atendimen-
to às vítimas, que não prevê

A Comissão de Meio Am- forma do substitutivo o 1, da
biente e Recursos Naturais CCJ. O substitutivo muda o
aprovou também, na reunião licenciamento automático, ga-
da última quarta-feira (9), pa- rantindo que o pedido de licen-
tecer de 1" turno do PI- 1.415/ ça impeça a avaliação de no-
04, do deputado Javro Lessa vos, enquanto não for apre-
PL). O projeto altera dispositi- ciado. Além de prever direi-
co da Lei 7.772, de 1980, pre- to do interessado à devolu-
vendo a concessão do licen- cão de metade do valor reco-
damento ambiental por decur- lhido a título de custos de
50 de prazo, ou seja, quando o análise de licenciamento, o
órgão responsável deixar de se agente público será responsa-
pronunciar no prazo regulamen- hilizado administrativamente
tar. O parecer do relator Fábio quando houver perdido o
Avelar (PTB) foi aprovado na	prazo injustificadamente.

Requerimentos aprovados
Foram aprovados seis re- Fábio Avelar, enviando voto

querimentos. Um do deputa-
do Paulo Piau (PP), que soli-

 de congratulações à Secretaria
de Estado do Meio Ambiente
pelo início de operação do Sis-cita incluir a Lei 12.596, de
tema Integrado de Informa-1997, no debate da reunião
ção Ambiental (Siam), que ob-

conjunta com a Comissão de jetiva dar transparência e ra-Política Agropecuária a ser re-
 pidez ao processo de licen-alizada no dia 15/06. Um do

ciamento ambiental. O reque-deputado Gustavo Valadares rimento do deputado Carlos
(PFL), para que seja convida-

 Pimenta (PDT) visa realizardo José Fernando Coura para
reunião conjunta com a Co-a reunião conjunta com a Co-
missão do Trabalho no can-missão de Participação Popu-

 teiro de obras da Usina Hi-lar que se realizará em Ja-
drelétrica de lrapé, parafluária. Outro do deputado

Política estadual de incentivo
O projeto que institui a relatora do projeto é a depu-

tada Maria Olívia (PSDB).
Em seu relatório, a depu-ao turismo para o idoso, que tada destacou que o projeto

compui ha a pauta da Comis-
 contém alguns dispositivosSao de Turismo, Indústria e que fogem à competência da

Comércio na última quarta-fei-
 Assembléia, como a obriga-ra (9/6), teve parecer aprova-
 toriedade de os empreendi-do, com um substitutivo. O PI-

mentos turísticos pedirem au-1.529/04, do deputado Geor-
 torização ao órgão competen-ge Hilton (PL), visa estabele-
 te. Ao retirar tal exigência, acer diretrizes e princípios para deputada constatou que, no res-

O tratamento ao idoso, crian-
tante, o projeto não delineavado condições para que ele pos-

 as políticas que previa na emen-Sa Viajar e aproveitar o poten-
 ta, o que ensejou a apresenta-cial turístico do Estado. A

Ei

debater o processo de cons-
trução da barragem e o
reassentamento dos proprie-
tários de terras atingidos
pela obra. Dois requerimen-
tos da deputada Maria José
Haueisen foram aprovados:
para realizar visita a Inconfiden-
tes, Sul de Minas, para apurar de-
núncias de crime ambiental; e
enviar ofício ao diretor-geral do
1FF, solicitando-lhe que estude
a possibilidade de atender a rei-
vindicação da Comissão de
Meio Ambiente de Livras.

ção de um substitutivo. Por
ele, as modificações sugeridas
pelo deputado George Hilton,
como a formulação de política
de incentivo ao turismo para o
idoso, são apresentadas como
emendas à Lei 14.540, de 2002,
que define as atribuições do Con-
selho Estadual de Turismo. Des-
sa forma, o substitutivo acres-
centa alínea "g" ao inciso 1 do
artigo 2" da Lei 14.540, de 2002.

A comissão aprovou ainda
15 requerimentos que dispen-
sam a apreciação do Plenário.

• Ï4-!i II'j!J
Deputadas Maria
José Haueisen
(PT), presidente;
Jô Moraes
(PCdoB); e os
deputados Doutor
Ronaldo (PDT),
vice, Fábio Avelar
(PTB) e Leonardo
Quintão (PMDB).

• ÏliI
Participaram da
reunião os
deputados Paulo
Cesar (PFL),
presidente da
comissão; e
Laudelino Augusto
(PTI; e a deputada
Maria Olivia (PSDB),
vice-presidente.

As deputadas Jo Moraes, Maria Jose Hauei eu
e o deputado Doutor Ronaldo

Política de incentivo ao turismo	Turismo, Indústria e
Comércio

do idoso tem parecer aprovado
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D .	.	o	Joio L s o E ' n inc Bar 'a Seco tioo H'i ecio e
Doutor Viana na reunião da ultima quarta-feira

Qualidade no atendimento em supermercados 1
Ainda na última reunião para apresentar outro parecer Comissão de Defesa do Con-

da Comissão de Fiscalização sobre a proposição.	 sumidor e do Contribuinte.
Financ eira , na quarta-feira	Foi concedida ao deputa- Retirado de pauta - O PI-
( 9 ), o parecer de 1' turno do do Jayro Lessa (PL) vista do 1.335/03, do governador do
deputado lavro Lessa sobre parecer de Y turno, elabora- Estado, que institui e €stru
o PI- 1.484/04, do deputado do pelo deputado Doutor tura as carreiras do Quadro
Chico Simões (PT), foi rejei- Viana (PFL), sobre o P1. de Pessoal do Grupo de Ati-
tado pela comissão. O relator 1.430/04. O projeto torna vidades de Agricultura e Pc-
havia opinado pela rejeição da obrigatória a aplicação de cuária, foi retirado da pauta
matéria, que obriga os super- Selo Higiênico nas latas de da reunião, já que o parecer
mercados e estabelecimentos cerveja, refrigerantes, sucos não estava concluído para
semelhantes a manter fun- e outros gêneros alimentí- apreciação. O relator da ma-
cionários para empacotar os cios envasados em lata de teria em 1" turno e presiden-
produtos comprados pelos alumínio, no local de contato te da comissão, deputado
clientes. O presidente da co- da boca com o recipiente. O Ermano Batista, informou
missão, deputado Ermano parecer do relator é pela que o projeto estará na pau-
Batista, designou o deputado aprovação da matéria na for- ta da reunião da próxima
Sebastião Helvécio (PDT)	ma do substitutivo n" 1, da	quarta-feira (16).

Requerimentos aprovados
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Projeto que altera Fundo
recebe parecer favorável

Penitenciário
em comissão

.•irceç• l&tZker
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária
(continuação)

Está pronto para ir a Ple-
nário, em Y turno, o Projeto
de Lei (PL) 1.354/04, que al-
tera a Lei 11.402, de 1994, que
cria o Fundo Penitenciário
Estadual (FPE). A proposição,
do governador do Estado,
recebeu parecer favorável da
Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária da
Assembléia Legislativa na úl-
tima quarta-feira (9). O
relator, deputado Ermano
Batista (PSDB), opinou pelei
aprovação da matéria na for-
ma do substitutivo n" 1, apre-
sentado pela Comissão de
Segurança Pública. As cinco
emendas da Comissão de
Constituição e Justiça ficaram
prejudicadas, por terem sido
contempladas no substitu-
tivo. O projeto inclui, como
beneficiários desse fundo, a
Defensoria Pública (15(r'o dos
recursos), o Tribunal de Jus-
tiça (15%) e a Procuradoria-
Geral de Justiça (15%) e
substitui a extinta Secretaria
de Estado da Justiça pela Se-
cretaria de Estado de Defe-
sa Social (55%).
Terras devolutas - Também
recebeu parecer pela aprova-
ção, em 1" turno, o Projeto de
Resolução (PRE) 1.516/04, de
autoria da Comissão de Polí-
tica Agropecuária e Agroin-
dustrial, que tem o objetivo
de aprovar previamente a ali-
enação de terras devolutas
estaduais. O projeto visa cum-
prir o disposto no artigo 62,
XXXIV, da Constituição do Es-
tado. O relator da matéria foi
o deputado Chico Simões (PT).

Outra proposição que re-
cebeu parecer de 1° turno fa-
vorável da comissão foi o PI-
1.330/2003, do deputado Gil
Pereira (PP). O relator, depu-
tado José Henrique (PMDB),
opinou pela aprovação da
matéria na forma do subs-
titutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça. O pro-
jeto dispõe sobre o monito-
ramento e a identificação
de visitantes a sentencia-
dos e presos provisórios

nas unidades prisionais e
cadeias públicas do Estado.
O substitutivo apresenta

O PI- 1.364/04, da Comis-
são Especial da Cafeicultura
Mineira, que dispõe sobre re-
missão de crédito tributário e
sobre alíquota do ICMS em
operações interestaduais e de
exportação efetuadas pelos ca-
feicultores, recebeu parecer de
1" turno pela rejeição da Co-
missão de Fiscalização Finan-
ceira. O relator, deputado
Ermano Batista, destacou que
a renúncia de receita precisa
ser prevista na lei orçamentá-
ria, para não ferir a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal.

A primeira alteração pro-
posta pelo projeto estende às
sociedades exportadoras de
café, ás cooperativas e aos pro-
dutores rurais do Estado que
utilizarem seus próprios
talonários fiscais, o direito de
isenção de responsabilidade
tributária por operação de ex-
portação que não tenha sido
efetivada por fraude, dolo ou
má-fé da empresa adquirente
da mercadoria. A exigência é
que, para ter o benefício, o
documento fiscal do produtor
rural tenha sido emitido pela
repartição fazendária.

"Essa regra, contida no
artigo 40 da Lei 14.699, de

mudanças no intuito de
aperfeiçoá-lo em relação à
técnica legislativa.

2003, visa proteger os peque-
nos produtores rurais, que
não possuem documentos fis-
cais próprios e que, por isso,
buscam o auxílio da repartição
fazendária para a emissão des-
ses documentos, evitando que,
posteriormente, venham a ser
responsabilizados pelo paga-e
mento de imposto e penalida-
des, em razão de ação pratica-
da por terceiro (não-efetivação
da exportação)", explicou o
relator em seu parecer. Segun-
do ele, a concessão da exclu-
são da responsabilidade, nes-
se caso, seria razoável. "Por
outro lado, a ampliação dessa
regra, pretendida pelo proje-
to, alcança categorias diferen-
tes de contribuintes, como
grandes produtores rurais
cooperativas, o que não é acei-
tável", concluiu.

A outra modificação pre-
tendida torna os produto-
res e cooperativas desobri-
gados do recolhimento da
diferença entre a alíquota
interna e a interestadual do
TCMS na entrada de bens de
consumo e ativo imobiliza-
do adquiridos em outras
unidades da Federação, elil
território mineiro.

A comissão aprovou ain-
da outros dez projetos de
doação e reversão de imó-
veis. São eles os T'Ls 431/03,
1.396/04, 335/03, 766/03,
1.068/03, 1.347/04, 1.348/04,
1.351/04,1.537/04 e 1.558/04.
Foram aprovados ainda os
Requerimentos 2.949/04, do
deputado Fábio Avelar (PTB);
e 2.985/04, da deputada Ana
Maria Resende (PSDB), que
estavam na pauta da reu-
nião e dispensam a aprecia-
cão do Plenário da Assem-
bléia. Outros dois requeri-
mentos foram apresentados
no decorrer da reunião. Um
deles, do deputado Sebas-
tião Helvécio (PDT), solici-
ta que seja convidada a fun-
Cionária do Banco de Desen-
volvimento de Minas Gerais
(BDMG) Marilene Chaves,
Para subsidiar a comissão
Com esclarecimentos sobre
Os fundos estaduais admi-
nis trados pelo banco.

O outro requerimento, do
deputado Doutor Viana
(PFL), pede informações á

Infraero, á Prefeitura de
Belo Horizonte e ao Gover-
no do Estado sobre o con-
vênio que assinaram para a
realização de obras nas ave-
nidas Cristiano Machado e
Pedro 1, na MG-10, além de
obras de melhoria no Aero-
porto da Pampulha.
Bemge - No início da reunião,
o deputado Ermano Batista
leu ofício da Comissão de
Defesa do Consumidor e do
Contribuinte questionando
a exclusão de sua participa-
ção na reunião realizada
para discutir a situação dos
municípios que tiveram as
agências Bemge fechadas.
Segundo a presidente da
comissão, deputada Lúcia
Pacífico (PTB), o requeri-
mento para a realização da
reunião havia sido aprova-
do primeiro na Comissão
de Defesa do Consumidor.

Ermano Batista informou
que vários requerimentos
com mesmo teor haviam sido
protocolados na FF0 e que a
comissão chegou ao entendi-

mento de que seria acatado o
primeiro, de autoria do de-
putado Mauro Lobo (PSB).
Ele informou ainda que a au-
diência foi realizada com a
participação da Comissão de
Assuntos Municipais e
Regionalização, em virtude
do tema ser atinente também
a essa comissão. Segundo o
deputado, todas as autorida-
des indicadas pela Comissão
de Defesa do Consumidor e
do Contribuinte foram convi-
dadas para a audiência.

I311

Participaram da
reunião os deputados
Ermano Batista (PSDB),
presidente; Jayro
Lessa (PL), vice; Chico
Simões (PT), Doutor
Viana (PFL), José
Henrique (PMDB),
Sebastião Helvécio
(PDT), Dalmo Ribeiro
Silva (P508) e Cark3s
Pimenta (PDT).

Fiscalização
Financeira e
Orçamentária

Emendas -
O presidente da
Comissão de
Fiscalização
Financeira e
Orçamentária informa
que está aberto o
prazo para o
recebimento de
emendas aos Projetos
de Lei 1.709, 1.710
e 1.711, de 2004, do
governador, que
abrem créditos
suplementares,
respectivamente, ao
Ministério Público, ao
Tribunal de Justiça e
ao Fundo de
Previdência do Estado.
As emendas deverão
ser entregues na
assessoria da
comissão, das 9 às 18
horas, até, no
máximo, o dia 28 de
junho.

Renúncia de receita tem
parecer contrário



Direitos Humanos ouve
de abuso sexual em Mon

1uenuncia
tes ClarosDireitos Humanos

AL INFORMA /segunda-feira - 14/junho/2004 - 12
	 AL INFORMA /segunda-feira - 14/junho/2004 - 13

Segurança Pública debate bônus
para apreensão de armas

A Comissão de Direitos
Humanos fez reunião a por-
tas fechadas em Montes Cla-
ros, na última quarta-feira (9)
para ouvir denúncias de vio-
lência sexual contra menores
e de extorsão, praticadas em
um orfanato da cidade, o Je-
sus de Nazaré. Na reunião,
foi ainda ouvido Cleverson
Ferreira da Silva, pai do me-
nor Rafael Alan da Silva, mor-
to em fevereiro, durante per-
seguição a bandidos feita por
policiais militares. Em entre-

vista após a reunião, o depu-
tado Durval Angelo disse que
os depoimentos foram muito
dramáticos e reclamou que a
promotora local não tomou
nenhuma providência, apesar
das denúncias. A comissão
aprovou quatro requerimen-
tos, todos assinados pelos
três deputados presentes:
Durval Angelo e Biel Rocha,
do P1, e Roberto Ramos (PL).

O primeiro pede que o
Conselho Estadual de Direi-
tos da Criança e do Adoles-

Ferrota co (PSDB), tem como
objetivo alterar a Lei 6.763, de
1975, que consolida a legisla-
ção tributária do Estado. Com
a alteração, os eventos que
visem às promoções de cará-
ter recreativo ou de natureza
esportiva amadora ficariam
isentos do pagamento da taxa
de segurança pública. Em seu
parecer, o relator, deputado
Adalclever Lopes (PMDB)
disse que a isenção, como foi
proposta, atingiria também
entidades que podem pagá-
la. Por isso, ele acrescentou ao
projeto a emenda de n" 1, que
altera a redação da lei, garan-
tindo a gratuidade aos even-
tos de caráter recreativo gra-
tuitos e aos de natureza es-
portiva amadora.

O deputado Sidinho do
Ferrotaco apresentou também
um requerimento pedindo
audiência da comissão em con-
junto com a Comissão de Meio
Ambiente para debater o ala-
gamento, pelas águas da re-
presa de Camargos, de pro-
priedades no entorno do re-
servatório, que fica em
Itutinga. Outro requerimento,

cente crie urna comissão para
apurar as denúncias envol-
vendo o orfanato. O segun-
do encaminha ofício à Pro-
motoria de Justiça de Mon-
tes Claros, pedindo solução
urgente para as denúncias; o
terceiro pede ao chefe da Po-
lícia Civil da cidade a cria-
ção de delegacia especializa-
da no atendimento a crian-
ças e adolescentes; e o últi-
mo solicita agilidade na apu-
ração do assassinato do me-
nor Rafael Alan.

do deputado João Bittar (PL)
e da deputada Mari'lia Cam-
pos (P1), pede audiência para
discutir o tema "Educação So-
cial e Empreendedorismo". Os
deputados Célio Moreira (PL),
Laudelino Augusto (P1) e
Weliton Prado (P1) pediram a
realização de uma audiêria
pública para obter informa-
ções sobre o contrato entre a
Visual Sistemas Eletrônicos
Ltda e a Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Social e
Esportes. O contrato prevê a
realização de reformas para
adequar o Mineirão ao Estatu-
to do Torcedor. Foram apro-
vados ainda um projeto e nove
requerimentos que dispensam
a apreciação do Plenário.

Presenças
Deputada Ana Maria
Resende (PSDB), vice-
presidente da comissão;
e deputados Sidinho do
Ferrotaco (PSDB), Welitofl
Prado fPT) e Wanderley
Ávila (PPS).

O Projeto de Lei 1.551/04,
do deputado George Hilton
PL), será o tema de uma au-
diência pública da Comissão
de Segurança Pública, ama-
nhã, às 9h30, no Plenarinho
III. A reunião atende a reque-
rimento do presidente da co-
missão, deputado Sargento
Rodrigues (PDT).

O projeto tem o objetivo
de incentivar o desarma-
mento e, dessa forma, criar
um sistema de bônus
pecuniários e pontuação na
carreira para policiais civis
e militares que apreenderem
armas sem registro. A pro-
posição estende a concessão
dos bônus aos cidadãos que
voluntariamente entrega-
rem suas armas à autorida-
de policial. A regulamenta-
ção dessa premiação será
feita pelo Poder Executivo.
OPL 1.551 /04 tramita em 1"
turno. A Comissão de Cons-
tituição e Justiça perdeu pra-
zo para emitir seu parecer e
agora a matéria está sob a
análise da Comissão de Se-
gurança Pública.

Em sua justificativa, o
deputado George Hilton
argumenta que o número de
a ssassinatos em Minas e no
Brasil tem aumentado as-
sustadoramente, e muitos
dos crimes são cometidos
Com o uso de armas parti-
culares sem registro. Se-
g undo o parlamentar, "o
desarmamento torna-se ur-
gente, pois os homicídios
a cabam acontecendo por
Motivos fúteis".

Foram convidados para a
audiência o chefe da Polícia
Civil de Minas, Otto Teixeira
Filho; o comandante-geral da
MMG, coronel Sócrates Ed-

gar dos Anjos; o presidente
da Associação dos Praças e

Bombeiros Militares de Mi-
nas Gerais, sargento José
Luiz Barbosa; o presidente
da Associação dos Oficiais
da Polícia e Bombeiros Mi-
litares de Minas Gerais, ma-
jor Zoé Ferreiro Santos; o
presidente do Sindicato da
Polícia Civil de Minas Ge-
rais, Antônio Marcos Perei -
ra; e o presidente do Sindi-
cato dos Delegados de Polí-
cia de Minas Gerais, Danilo
dos Santos Pereira.

Na próxima quinta-feira
(17), a Comissão de Turis-
mo, Indústria e Comércio
da Assembléia se reúne, a
partir das 9h30, no auditó-
rio da Associação Comerci-
al de Teófilo Otôni, situada
à Rua Epaminondas Otoni,
702, para debater um proje-
to de lei de incentivo à pro-
dução industrial no Norte
de Minas e nos Vales do Je-
quitinhonha e Mucuri.

O Projeto 1.456/04 é de
autoria do deputado George
Hilton (PL) e procura priorizar
a geração de emprego e ren-
da por meio de instrumentos
creditícios e incentivos fiscais,
valorizando as associações de
trabalho e as propriedades ru-
rais. O projeto traz ainda uma

Deputado George Hilton,
autor do PL i551/04

inovação, que é a criação de
um grupo gestor, ao qual
caberá definir a política de
aplicações de recursos, fi-
xar diretrizes e metas e ori-
entar o credenciamento
junto ao BDMG.

O deputado George Hil-
ton defende sua proposta sob
o argumento de que o gover-
nador Aécio Neves prioriza
o desenvolvimento dos Vales
do Jequitinhonha e Mucuri e
do Norte de Minas, ao ponto
de ter criado uma secretaria
específica para essas regiões,
entregue à deputada Elhe
Brandão. George Hilton acre-
dita que o Estado poderá re-
cuperar empregos perdidos,
com a reabertura de empre-
sas fechadas na região.

Presenças
Participaram da
reunião secreta os
deputados Durval
Ângelo (PT),
presidente da
comissão; Roberto
Ramos (PL), vice; e
Biel Rocha (PT).

\ Comissão de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia
aprovou, na ultima quarta-fei-
ra (9), parecer sobre o projeto
que isenta promoções recrea-
tivas e esportivas do paga-
mento da taxa de segurança
pública. O parecei sobre o PI-
1.047/M) foi aprovado com a
emendo n 1. Durante a leu-
ruão, foram aprovados tam-
bém três requerimentos pe-
dindo o realização de audiên-
cias pública-,'.

O Pro j eto de Lei 1.047/03,
do dupu todo idinho do

H o Lea

,i

!IIkiL	1
O deputado Sidinho do Ferrotaco defende o O ) rio 1,047103, de sua

outono, sendo ouvido pelos Oep todos
Wander)ey Avilo e Wehton Prodo

Educação, Cultura, Aprovado parecer sobre PL que isentaCiência e Tecnologia
promoções da taxa de segurança

Produção industrial será
debatida em Teófilo Otôni
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O Assembléia Informa está disponível para

downloacj na internet, onde poderão ser
consultadas sempre as últimas cinco
edições, em versão integral, no título
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Os deputados Adaiclever Lopes e Rêmolo Aloise entregaram a Abílio
Gantijo uma placa alusiva à homenagem
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Fórum Técnico

•	 1	 1Fórum Te cnico so pre cerrado
reúne autoridades e especialistas

Assembléia homenageia trajetória de
sucesso de Abílio Gontijo Reunião Especial

Aar Viera

O presidente da Assem-
bléia, deputado Mauri Torres
(PSDB), fará hoje a aherturc
do Fórum Técnico "Cerrade
Mineiro: Desafios e Perspec-
tivas", às 8 horas, no Plenário
da Assembléia. Em seguida, o
pesquisador da Embrapa Mi-
lho e Sorgo fará uma exposi-
ção sobre o terna "O cerrado
mineiro e sua ocupação". As
vertentes social, econômica e
ambiental do cerrado serão
abordadas em palestra com
início previsto para as 9h30. Os
expositores são a diretora do
Centro de Estudos Econômi-
cos e Sociais da Fundação João
Pinheiro, Maria Luíza de
Aguiar Marques; o ex-ministro
da Agricultura Alysson Pau-
lineili; e os diretores de Pesca e
Biodiversidade do Instituto
Estadual de Florestas, Célio
Murilo de Carvalho Valle, e da
Cooperativa Agroextrativista
Grande Sertão, Aparecido
Alves de Souza. Logo após a
apresentação do terna, o depu-
tado Ricardo Duarte coordena-
rá a fase de debates.

As 14 horas, três grupos de
trabalho vão estudar propos-
tas para os seguintes temas:

• Grupo 1: Conservação,
Potencialidades e Biodiver-
sidade, que será coordenado
pelo pesquisador da Embrapa
Gado de Leite, Carlos Eugê-
nio Martins;

• Grupo 2: Desenvolvi-
mento e Sustentabilidade,
sob a coordenação do asses-
sor de Planejamento da
Emater/MG, Márcio Maia;

• Grupo 3: Políticas para a
Pesquisa no Cerrado, coorde-
nado por Samuel do Carmo
Lima, professor do Instituto
de Geografia da Universida-
de Federal de Uberlândia.

Amanhã, às 9 horas, a sín-
tese das propostas dos gru-

pos de trabalho será apresen-
tada na plenária final do
evento, coordenada pelo de-
putado Luiz Humberto Car-
neiro (PSDB), membro da
Comissão de Política Agro-
pecuária e Agroindustrial. As
propostas aprovadas serão
entregues ao presidente da
Assembléia e aos secretários
de Estado de Meio Ambien-
te e Desenvolvimento Susten-
tável, José Carlos Carvalho;
e de Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior, Bilac Pinto,
no encerramento do fórum. O
documento final servirá como
subsídio para possíveis ações
legislativas e executivas. Tam-

O cerrado caracteriza-se
pela presença de árvores re-
lativamente espaçadas umas
das outras, com altura máxi-
ma de oito metros, cujas co-
pas não se tocam. Erguem-se
sobre um tapete herbáceo
com predominância de
gramíneas. As árvores e os
arbustos apresentam galhos
e troncos tortuosos. Embo-
ra o cerrado seja a vegeta-
ção dominante desse bioma,
há também nele formações
campestres (campos limpos,
onde predomina o extrato
herbáceo) e formações flo-
restais (cerradões, matas se-
cas e matas ciliares). O cer-
rado, que cobre cerca de
50% da área total do Esta-
do, possui solos ácidos e
pobres em nutrientes, tor-

A realização do Fórum Técnico foi
uma iniciativa do deputado

Ricardo Duarte
bém será eleita a comissão de
representação, que acompa-
nhará os desdobramentos do
fórum técnico.

nando-se adequado às ativi-
dades agropecuárias, o que
vem provocando sérios pro-
blemas de devastação.

No Brasil, a província do
cerrado inclui a parte do sul
do Mato Grosso, todo o Es-
tado de Goiás, Tocantins,
Mato Grosso do Sul, oeste da
Bahia, oeste de Minas Gerais
e o Distrito Federal. A partir
do Brasil central, estende-se
para o norte, atingindo o SU1

do Maranhão e norte do
Piauí; para o oeste, cobrindo
pequena porção do Estado
de Rondônia; e para o sul, co-
brindo um quinto do Estado
de São Paulo. Ocorre, tan"
bém, em certas partes do
Nordeste, em áreas pequen as
e disjuntas, encravadas na
Província da Caatinga.

"O crescimento de Minas
Gerais nas últimas décadas
registra a influência e a con-
tribuiçã o de Abílio Pinto
Gontijo, que, pelo trabalho e
capac idade de criar e ampli-
ar seus empreendimentos,
superando os mais diversos
desafios, tornou-se responsá-
vel pela mais importante com-
panhia de transportes rodo-
viários do Brasil". A afirma-
ção é do 1-vice-presidente
da Assembléia, deputado
Rêmolo Aloise (PL), duran-
te a Reunião Especial que ho-
menageou, na segunda-feira
da semana passada, o dire-
tor-presidente da Empresa
Gontijo de Transportes
Ltda., a requerimento dos de-
putados Rêmolo Aloise e

O deputado Adalciever
Lopes também destacou o
sucesso de Abílio Gontijo
Como empresário e gerador
de empregos que, segundo
ele, há 60 anos contribui para
1) crescimento do Estado. Ele
Cumprimentou o empresário
"pelo muito que faz por Mi-
nas Gerais e pelo Brasil, por
ter construído um exemplo de
empresa através do suor de
Seu trabalho e de sua família
e pelas inúmeras virtudes da
Pessoa íntegra e humana que

Agradecendo a homena-
gem, Abílio Gontijo, de 80
anos, disse que a palavra que
resume sua trajetória é traba-
lho . "Sempre acreditei que o
homem constrói seu destino
Pelo trabalho", afirmou. Ele
disse ainda que procurou
transmitir essa convicção aos
Seus familiares e funcionários.

Sinto que a homenagem que
recebo hoje da Assembléia é,
flg Verdade, uma homenagem

Adalciever Lopes (PMDB).
Rêmolo Aloise represen-

tou o presidente Mauri Tor-
res na solenidade e destacou
a trajetória de Abílio Gontijo
desde 1943, quando, aos 19
anos, dirigia uma jardineira,
até chegar a ter urna frota de
mais de 2 mil ônibus circulan-
do pelas rodovias de 20 esta-
dos brasileiros. Rêmolo
Aloise destacou também que
a Gontijo tornou-se proprie-
tária da maior frota de ôni-
bus Scania em todo o mundo
e, por várias vezes, recebeu
o troféu "Melhores do Trans-
porte", tendo sido homena-
geada também como "Me-
lhor entre as melhores do
transporte". "Seu Abílio",
como é conhecido o presiden-

é". Durante a solenidade, foi
exibido um vídeo sobre a
vida do homenageado, da
infância à consolidação da
Empresa Gontijo.

Os deputados Adaiclever
Lopes e Rêmolo Aloise en-
tregaram ao homenageado
uma placa com os seguintes
dizeres: "Nascido na zona
rural de Carmo do Para-
naíba, este mineiro sempre
demonstrou, desde menino,
perseverança e disciplina
para alcançar seus objetivos.

a todos os trabalhadores". Em
nome da família Gontijo, a
neta de Abílio, Mariana
Germano Gontijo, falou dos
valores transmitidos pelo avô
a toda família: sonho, traba-
lho, otimismo, perseverança e
determinação. O tenor do Pa-
lácio das Artes, Wagner Cos-
ta, e o Conjunto de Câmara da
Orquestra Sinfônica da Polícia
Militar também prestaram ho-
menagem a Abílio Gontijo.

te da Gontijo, é o filho caçula
de uma família simples de
dez irmãos e nasceu na zona
rural de Carmo do Paranaíba,
a 354 quilômetros de Belo
Horizonte, em 1923.

Não é por acaso que contri-
bui, há 60 anos, para o de-
senvolvimento do Estado,
como empreendedor mode-
lo e grande gerador de em-
pregos. Por essa história de
sucesso, a Assembléia Le-
gislativa de Minas sente-se
honrada em homenagear o
senhor Abílio Pinto Gon-
tijo, presidente da Empre-
sa Gontijo de Transportes
Ltda, urna das maiores em-
presas de transporte coleti-
vo da América Latina".

Compuseram a mesa na
solenidade os deputados
Rêmolo Aloise, que a presidiu;
Adalclever Lopes; o secretário
de Estado de Transporte e
Obras Públicas, Agostinho
Patrús; os deputados federais
Mauro Lopes e José Santana
Vasconcelos; o assessor parla-
mentar da 4,' Região Militar do
Exército Brasileiro, coronel
Evandro Vidal; além do home-
nageado, AbOio Pinto Gontijo.

Fórum Técnico

Cerrado Mineiro: Desafios e Perspectivas

Cerrado cobre quase metade de MC

Uma história de trabalho

Contribuição ao desenvolvimento de Minas
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Participação Popular vai a
Virgem da Lapa no dia 16

Na próxima quarta-feira,
16 de junho, a partir das 9 ho-
ras, a Comissão de Participa-
ção Popular estará em Virgem
da Lapa, cidade do Médio
Jequitinhonha, a 40 km de
Araçuaí, para debater o tema
"Desenvolvimento Cultural
do Vale do Jequitinhonha". O
presidente da Comissão, de-
putado André Quintão
(P1), disse que a visita de-

corre de uma proposta de
ação legislativa encami-
nhada por Neilton Pereira
Lima, presidente do Institu-
to Sociocultural do Je-
quitinhonha - Vale Mais.

A reunião, que aconte-
ce na igreja evangélica de
Virgem da Lapa, deve reu-
nir prefeitos, secretários
municipais de Cultura e
agentes culturais de várias

cidades do Jequitinhonha
Lima argumenta que o ob-
jetivo é criar um viés de
mobilização dos agentes
municipais e tratar com os
deputados da formulação
de políticas públicas para
incentivar a cultura do
Jequitinhonha, que é rica
em artesanato, música e
manifestações folclóricas
tradicionais.

8h30
• Abertura do Fórum Técnico "Cerrado Mineiro: De-

safios e Perspectivas" (Plenário)
9 horas
• Fórum Técnico "Cerrado Mineiro: Desafios e Pers-

pectivas" (Plenário) - painel sobre o tema: "O cerra-
do mineiro e sua ocupação". Expositor: pesquisador
do Embrapa Milho e Sorgo, Derli Prudente Santono

9h30
• Fórum Técnico "Cerrado Mineiro: Desafios e Pers-

pectivas" (Plenário) - painel sobre o tema: "O
cerrado mineiro: as vertentes social, econômi-
ca e ambiental". Expositores: diretora do Cen-
tro de Estudos Econômicos e Sociais da Funda-
ção João Pinheiro, Maria Luíza de Aguiar Mar-
ques; ex-ministro da Agricultura, Alysson
Paulinelli; diretor de Pesca e Biodiversidade do
Instituto Estadual de Florestas )IEF), Célio Murilo
de Cravolho Volie; diretor da Cooperativa

Agroextrativista Grande Sertão, Aparecido Alves de Souza
11 horas
• Fórum Técnico "Cerrado Mineiro: Desafios e Perspecti-

vas" (Plenário) - debate. Coordenador: deputado Ricardo
Duarte )PT)

14 horas
• Fórum Técnico "Cerrado Mineiro: Desafios e Perspecti-

vas" (Plenário) - grupos de trabalho
14h30
• Programa "Educação para a Cidadania" - visita de 45

alunos do l ano do ensino médio da E.E. Paulo Pinheiro
da Silva, de Caeté

16 horas
• CPI do Café - visita á Secretaria de Estado da Fazenda
19 horas
• Projeto "Segunda Musical" (Teatro) -apresentação do gru-

po Monte Pascoal - Quarteto de Sax, com Dilson Floréncio,
Flávio Macedo, Ivan Egídio e Vinícius Augustus

7h - Segunda Musical (reprise) - Apresentação
do grupo Sexteto Varandão
7h30 - Horário reservado à Câmara Municipal de
Belo Horizonte
8h30 - Panorama Rural (reprise) - Atividade de
Vinho no Estado
9h - Fórum Técnico (AO VIVO) - O Cerrada
Mineiro: Desafios e Perspectivas
13h - Sala de Imprensa (reprise) - Combate á
Exploração Sexual Infanto-Juvenil
14h - Comissões de Fiscalização Financeira e
de Assuntos Municipais (reprise) - Fechamento
de Agéncias Bemge e Itou no Interior do Estado.
16h30 - Visão Parlamentar (reprise)
17h - Comissões de Turismo e de Política
Agropecuária (reprise) - Inclusão de Produtores
de Cachaça Artesanal no "Simples"
18h - Panorama Industrial (reprise) - Alca
18h30 - Horário reservado à Câmara Municipal de
Belo Horizonte

19h30 - Repórter Assembléia (AO VIVO) - Repercus-
são do que acontece na Assembléia e dos principais fatos
políticos no Estado.
20h - Segunda Musical (reprise) - Apresentação do
grupo Sexteto Varandão
20h30 - Via Justiça (reprise) - Consumidores no Sufoco
21h10 - Mídia no Espelho (inédito) - Participação da
jornalista Nereide Brandão
22h - Repórter Assembléia (reprise)
22h30 - Mundo Político (inédito) - Entrevistas, comentá-
rios e notas sobre a movimentação política no País
23h - Memória e Poder (inédito) - Entrevista com
Arlíndo Ramos, ex-presidente do Sindicato dos Bancários
Mineiros
Oh - Comissão de Administração Pública (reprise) -
Taxa de Registro para Financiamento Rural )reprise)
1h30 - Repórter Assembléia (reprise)
2h - Encerramento

• Esta grade está sujeita a alterações.


