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Entendimentos viabiLizam votação de 14
projetos na Reunião Ordinária do Plenário

O Plenário aprovou on-
tem, na Reunião Ordinária, 14
dos 17 projetos que estavam
na pauta. Destes, três refe-
rem-se a planos de carreiras
do funcionalismo público es-
tadual. O Projeto de Lei (PL)
1.337/03 beneficia os ser-
vidores da saúde, o PI,
1.346/03 trata dos audito-
res fiscais e especialistas em
tributação e o PL 1.333/03
estrutura as carreiras do
grupo de atividades de ges-
tão, planejamento, tesoura-
ria, auditoria e político-
institucionais. Outro proje-
to que beneficia servidores,
também aprovado ontem em
1 1 turno, é o PL 1.981/04,
do governador, que conce-
de reajuste salarial a polici-
ais civis e militares, bombei-
ros e agentes penitenciários.

Também foram aprovados
em 1 1 turno três projetos de
suplementação orçamentária:

para o Tribunal de Contas (PI,
1.795/04), Tribunal de Justi-
ça Militar (PL 1.797/04), Tri-
bunal de Justiça (PL 1.798/04)
e Tribunal de Alçada (PL

1.799/04). Os quatro projetos
são de autoria do governador
e tramitam em turno único.

Em 2 0 turno, foi aprovado
o PI, 1.898/04, do governador,

que autoriza o Executivo a rea-
lizar operação de crédito com
a Caixa Econômica Federal, no
valor de até R$ 20 milhões.
Páginas 5, 6 e 7

CPI do Café quer prisão preventiva de
e indiciamento de 20 pessoasseis

Mar' elo Metzker

tt

Os deputados discutiram ontem o reatdrio fina! da CPI do Cafe

A CPI do Café vai pedir a
prisão preventiva de seis pes-
soas e o indiciamento de ou-
tras 20. Essas são algumas das
providências cobradas pela
comissão em seu relatório fi-
nal, apresentado ontem. Uma
das pessoas com prisão pre-
ventiva decretada é o ex-pre-
sidente da Cooperativa dos
Cafeicultores de Poços de Cal-
das (Cafepoços), Jaime
Junqueira Payne, um dos res-
ponsáveis pelo rombo de R$
4 milhões no braço financei-
ro da entidade, a Cafecredi.

Criada em maio deste ano,
a CPI investigou os prejuízos
causados a produtores de café
que deixavam seus estoques
armazenados em cooperativas
da Zona da Mata e do Sul de
Minas. Cerca de 500 mil sacas
foram desviadas para acobertar
os prejuízos decorrentes de ir-
regularidades administrativas
nessas cooperativas, segundo
o relator da comissão, depu-
tado Rogério Correia (PT).
O relatório deve ser votado em
reunião marcada para a próxima
terça-feira. Páginas 2 e 3



Confira as providências
solicitadas no relatório

Relator faz solicitações
ao Congresso, BC e SEF

o
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CPI do Café apresenta relatório final,
que será votado na próxima

A solicitação de provi-
dências como a prisão pre-
ventiva de seis pessoas e o
indiciamento de outras 20,
entre ex-dirigentes e ex-fun-
cionários de cooperativas,
foram algumas conclusões do
relatório final da Comissão
Parlamentar de Inquérito
(CPI) do Café, lido ontem em
reunião que durou cerca de
quatro horas. Entre as pes-
soas que tiveram prisão pre-
ventiva solicitada, está o ex-
presidente da cooperativa de
café e ex-gerente financeiro
da cooperativa de crédito de
Poços de Caldas (Cafepoços
e Cafecredi), Jaime Junqueira
Payne. A indisponibilidade
dos bens do ex-diretor das
cooperativas também foi pe-
dida pelo relator, deputado
Rogério Correia (PT).

Com mais de 80 páginas,
o relatório final possui 35
anexos que totalizam 18.772
páginas, entre cópias de in-
quéritos policiais, documen-
tos diversos e os testemu-
nhos feitos à comissão. Lido
em conjunto pelo relator e
por outros integrantes da
CRI, o relatório será votado
na próxima reunião, na ter-
ça-feira (14), às 9h30. Infor-
malmente, os deputados vão
se reunir na segunda-feira,
às 20 horas, quando pode-
rão ser apresentadas suges-
tões de emenda por escrito,
a fim de agilizar a votação
do texto no dia seguinte. A
CPI foi criada em maio deste
ano, para investigar o desa-
parecimento de milhares de
sacas de café em todo o Es-
tado, a requerimento dos de-
putados Rogério Correia e
Sargento Rodrigues (PDT),
que receberam denúncias
sobre o problema.

Em entrevista à impren-
sa, o deputado Rogério Cor-

reia destacou a constatação
da CPI de que houve um pre-
juízo grande - que chegou
ao equivalente a 500 mil
sacas de café -, principal-
mente para os pequenos
produtores de municípios
do Sul e Sudoeste de Minas
e da Zona da Mata. De acor-
do com o relator, os pro-
blemas começavam quando
um diretor de cooperativa
vendia o café e aplicava o
dinheiro em bolsa de valo-
res, entre outras destina-
ções. Com a crise do café e
a redução do preço do pro-
duto, não havia como re-
por, segundo o deputado,
"aquilo que tinham sur-
rupiado dos produtores".
Por isso, começou um gra-
dativo processo de falên-
cia de várias cooperativas,
como as de Poços de Cal-
das, Carmo do Rio Claro,
Muzambinho e Machado.

Para Correia, além de pu-
nir os culpados pelas ges-
tões fraudulentas ou
ineficientes, é preciso reto-
mar a discussão, no Congres-
so Nacional, a respeito do
projeto de lei que trata do
cooperativismo e é mais ri-
goroso no que diz respeito
à fiscalização no interior das
próprias entidades. O presi-
dente da CPI, deputado Se-
bastião Navarro Vieira (PFL),
também em entrevista à im-
prensa, afirmou que não
ocorreu o desaparecimento
de milhares de sacas de café,
como fora denunciado antes,
mas sim o prejuízo das coo-
perativas - transferido aos
cooperados - corresponden-
te a esse volume de café. Tam-
bém na opinião do presiden-
te, ficou comprovado que não
há máfia organizada promo-
vendo desvios de sacas, mas
sim casos pontuais.

Já o deputado Domingos
Sávio (PSDB), na reunião de
ontem da CPI do Café, disse
que o relatório poderá ser
aprimorado antes da sua vo-
tação na comissão, para evi-
tar equívocos e separar mais
claramente "o joio do tri-
go". Ao se referir à Coopa-
raíso, a Cooperativa dos Pro-
dutores de Café de São Se-
bastião do Paraíso, o depu-
tado afirmou que a entida-
de foi citada durante os tra-
balhos da CPI, mas nada fi-
cou provado contra ela.

O relatório dos traba-
lhos, por outro lado, soli-
cita a instauração de inqu-
érito do Ministério Público
Federal para apurar a ori-
gem e a destinação dada pela
cooperativa a recursos rece-

semana
1etzk,

bidos do Programa de Revi-
talização de Cooperativas de
Produção Agropecuária
(Recoop). Ao Ministério Pú-
blico Estadual, o relator,
deputado Rogério Correia,
solicita a verificação da le-
galidade da doação feita ao
deputado federal Carlos
Melles (PFL-MG) e a Antônio
Carlos Arantes; e a instau-
ração de inquérito policial
para apurar delito de falsi-
dade ideológica ou estelio-
nato, em razão de falsifica-
ção de assinatura de Rosa
Merched Assad, que teria
ocorrido sob a responsa-
bilidade do Banco do Bra-
sil ou de dirigentes da
Cooparaíso. Melles é pre-
sidente do conselho admi-
nistrativo da entidade.

Além das medidas relati-
vas a Jaime Payne, o relató-
rio final da CPI do Café tam-
bém solicitou providências
com relação aos casos apu-
rados nas cidades de Carmo
do Rio Claro, Poços de Caldas,
São Sebastião do Paraíso,
Guapé, Espera Feliz e Muzam-
binho. As providências pedi-
das são as seguintes:

o ao juiz da comarca de
Carmo do Rio Claro, seja de-
cretada a prisão preventiva
de Josué Rogério Soares e
Natal Marcos Pereira, pro-
prietários dos Armazéns Ge-
rais Ouro Preto e da Expor-
tadora de Café do Carmo,
além de Luciano Antônio
Barreto, Welington Rosa e
Leopoldo Guimarães Vinuto;

o ao juiz da comarca de
Poços de Caldas, seja de-
cretada a indisponibili-
dade dos bens de Maria Cla-
ra Junqueira e Paulo Afon-
so Gomes;

• ao Ministério Público
Federal, a instauração de in-
quérito para apurar a ori-
gem e a destinação dada pela
Cooparaíso, Cooperativa de
Café de São Sebastião do Pa-
raíso, aos recursos recebi-
dos do Programa de Revita-
lização de Cooperativas de
Produção Agropecuária
(Recoop), no valor de R$
1.213.335,47;

• ao Ministério Público
Estadual, duas providências:
a verificação da origem dos
recursos financeiros destina-
dos à Cooparaíso e a legali-
dade da doação feita ao de-
putado federal Carlos Melles
e a Antônio Carlos Arantes;
e a instauração de inquérito
policial para apurar delito de
falsidade ideológica ou
estelionato, em razão de fal-
sificação de assinatura de
Rosa Merched Assad, que te-

ria ocorrido sob a responsa-
bilidade do Banco do Brasil ou
de dirigentes da Cooparaíso;

• à Advocacia-Geral do
Estado, a elaboração de pa-
recer sobre a legalidade do
convênio de parceria cele-
brado entre a Cooparaíso e
a Cooperativa de Café de
Guapé, a Coocafeg, bem
como a viabilidade jurídica
de ressarcimento, aos coo-
perados, pelos prejuízos fi-
nanceiros pelo fechamento
dessa cooperativa;

• ao delegado de Poços de
Caldas, o indiciamento de
Moacyr Gomes Nabo Filho,
Paulo Afonso Gomes, Rita de
Lourdes Forte Gomes, Patrí-
cia Helena Gomes, Manoel
Barbosa Junqueira, Carlos
Henrique Vieira, Rogério
Marcassa, Fábio Fernando
Garcia Marques, Fábio
Bengtsson, Irvânio Malaquias
e Frederico Ozanam;

• ao promotor de Justiça
de Espera Feliz, seja formali-
zada denúncia contra Luiz
Gonzaga do Carmo Brinati,
Dejacinto Valentin, Braz
GriUo e Edimar Barbosa, ex-
diretores da Cooperativa
Agrícola dos Pequenos Pro-
dutores do Vale do Paraíso
(Cooavap);

• ao delegado de Guapé,
o indiciamento de Sérgio Sal-
vador dos Santos Oliveira,
Douglas Soares Aguiar, Geral-
do Magela Parula Teixeira,
Altedes Moscardini Damas-
ceno, Eugênio Rita e Luílio
Antônio Bernardes;

• ao delegado de Muzam-
binho, o indiciamento de
Roberto Vieira de Souza, ex-
presidente da Cooperativa
Mineira Agrícola de Muzam-
binho (Coomam); Pedro de
Almeida Machado, ex-geren-
te financeiro, e Aquiles Cae-
tano, empresário.

O relator da CPI do Café
também solicita a ampliação
do número de fiscais da Re-
ceita Estadual e um controle
mais efetivo, por parte da
Secretaria da Fazenda, sobre
as cooperativas de café. Ao
Ministério da Agricultura, o
relator pede maior divulga-
ção do Programa de Desen-
volvimento da Economia
Cafeeira, mantido com re-
cursos do Fundo de Defesa
da Economia Cafeeira
(Funcafé), além de maior
volume de recursos para os
pequenos produtores. Empe-
nho e agilidade na aprova-
ção do projeto de lei que
trata do cooperativismo foi
outra solicitação da CPI, fei-

Antes do término dos tra-
balhos, a CPI do Café conse-
guiu resultados positivos,
como a quebra dos sigilos
bancário, fiscal e telefônico
dos diretores da Cooavap e a
proibição a Jaime Payne de
ausentar-se do território na-
cional sem prévia autorização
judicial e sua exoneração do
cargo de secretário parlamen-
tar da Câmara dos Deputados.

Outro aspecto positivo foi
o debate sobre o controle das
cooperativas de café pelos
Conselhos Fiscal e Adminis-

ta ao presidente do Congres-
so Nacional.

Ao Banco Central, o
relator pede que seja enca-
minhado ao Ministério Públi-
co Federal o resultado de
processo administrativo, a
fim de que o MP possa denun-
ciar os responsáveis por irre-
gularidades na Cafecredi, com
base no relatório de audito-
ria realizado pela Crediminas.

Cópias do relatório serão
encaminhadas ao procurador-
geral de Justiça, Nedens
Ulisses Freire Vieira; ao secre-
tário de Estado da Fazenda,
Fuad Noman; ao superinten-
dente-geral da Policia Civil,
José Arcebispo da Silva Filho;
e ao Congresso Nacional.1

quebrar
suspeitos

trativo e pelo próprio Esta-
do, a fim de evitar fraudes e
sonegação fiscal; e sobre a
necessidade de se adotar
uma nova legislação federal
sobre a Política Nacional de
Cooperativismo.
Presenças - Deputados Se-
bastião Navarro Vieira (PFL),
presidente; Sargento Rodri-
gues (PDT), vice; Rogério Cor-
reia (PT), relator; Fábio
Avelar (PTB), Domingos Sávio
(PSDB), Rêmolo Aloise (PL),
Doutor Viana (PFL) e Laude-
lino Augusto (PT).

Rogério Correia, Sebastião Navarro, Fábio Avelar e Sargento Rodrigues

Para deputado, é preciso
separar "o joio do trigo"

ui e Junquera Payne prestou esclarecimentos à comissão

CPI conseguiu
iailo fiscal de



Depurado Doutor Viana va presidLr corrassão que analisard veto
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Projeto de Lei sobre bolsa para
está pronto para 2 1 turno em
A Comissão de Educação,

Cultura, Ciência e Tecnolo-
gia da Assembléia Legisla-
tiva aprovou, ontem, pare-
cer de 2 1 turno ao Projeto
de Lei (PL) 1.908/04, do
governador, que cria bolsa de
incentivo à pesquisa e desen-
volvimento tecnológico aos ser-
vidores públicos estaduais. A
relatora da matéria, deputada
Maria Olívia (PSDB), opinou
pela aprovação na forma do
vencido em 1 0 turno com a
emenda no 1, que apresentou.

A emenda altera o caput
do artigo 1 11 , deixando cla-
ro que entre os possíveis
beneficiários da bolsa estão,
além dos servidores efetivos,
os contratados. A relatora
afirmou que as sugestões de
emenda apresentadas pelo de-
putado Gilberto Abramo
(PMDB) não foram acatadas
porque, segundo ela, seu con-
teúdo foi contemplado no
substitutivo n° 1, da Comissão
de Constituição e Justiça, que
foi aprovado em 1° turno.

O deputado Weliton Pra-
do parabenizou a relatora e

afirmou que esse projeto é
muito importante por tratar-
se de um incentivo ao aper-
feiçoamento profissional dos
servidores públicos.
Requerimentos - Foram
aprovados ainda três reque-
rimentos: dois, assinados
pelos deputados Doutor
Viana (PFL) e Leonardo

Moreira (PL) pedem, res-
pectivamente, votos de con-
gratulações à Escola Esta-
dual Ministro Adauto Lúcio
Cardoso e ao arcebispo me-
tropolitano de Belo Hori-
zonte, dom Walmor de Oli-
veira Azevedo. O outro, do
deputado Paulo Nau (PP), so-
licita a realização de uma
audiência pública da comis-

O deputado Doutor Viana
(PFL) foi eleito presidente da
Comissão Especial de Veto Par-
cial à Proposição de Lei
16.296. A eleição, que também
definiu como vice o deputado
Biel Rocha (PT), aconteceu
durante a reunião de ontem.
Na mesma ocasião, o presiden-
te designou o deputado Fábio
Avelar (PTB) como relator.

A Proposição de Lei 16.296
é o antigo PI, 1.128/03, de au-
toria da deputada Manl.ia Cam-
pos (PT), que institui a políti-

servidor
Plenário

são para debater com a co-
munidade acadêmica do Es-
tado os rumos do ensino su-
perior em Minas.
Presenças - Deputados
Adalclever Lopes (PMDB), pre-
sidente; Weliton Prado (PT)
e as deputadas Ana Maria Re-
sende (PSDB), vice-presiden-
te; Maria Tereza Lara (PT) e
Maria Olívia (PSDB).

Helena Lear

ca mineira de incentivo à incu-
bação de empresas e coopera-
tivas. Fazem parte da comissão
como membros efetivos, além
do presidente, vice e relator, OS
deputados Arlen Santiago (PTB)
e Leonardo Quintão (PMDB). E
os suplentes: deputados Paulo
Cesar (PFL), Luiz Humberto C ar

-neiro (PSDB), Zé Maia (PSDB)
Adalclever Lopes (PMDB) e a
deputada Marília Campos (PT)-
Presenças: Deputados Doutor	4
Viana (PFL), Biel Rocha (PT) e
Fábio Avelar (PTB).

O Plenário da Assembléia
Legislativa aprovou, na Reu-
nião Ordinária de ontem, 14
dos 17 projetos que estavam
na pauta, entre eles, três que
tratam de planos de carrei-
ras de servidores e o projeto
que dispõe sobre o reajuste
dos policiais civis, militares,
bombeiros e agentes peni-
tenciários, todos em 1 1 tur-
no. Também foram aprova-
dos, em turno único, quatro
proposições que autorizam
abertura de crédito suple-
mentar em favor do Tribunal
de Contas, do Tribunal de
Justiça Militar, do Tribunal
de Justiça e do Tribunal de
Alçada. Em 2 0 turno, foi
aprovado o projeto que au-
toriza o Executivo a realizar
operação de crédito com a
Caixa Econômica Federal, no
valor de até R$ 20 milhões.
As votações ocorreram de-
pois de a reunião ter sido
Suspensa por cerca de 50

Ouvidoria
O trabalho da Ouvidoria

Parlamentar, instalada em
junho de 2003, foi tema do
pronunciamento do ouvidor-
geral, deputado Roberto
Carvalho (PT). A Ouvidoria
foi criada para agir em defe-
sa dos direitos dos cidadãos
no Legislativo, fazendo com
que cada caso seja encami-

Pesquisa
A pesquisa realizada pela

Confederação Nacional da In-
dústria (CM) sobre a popula-
ridade do governo Lula foi
comentada pelo deputado
André Quintão (PT). Segun-
do ele, a pesquisa revela que
quase metade da população
considera o atual governo
melhor que o do ex-presiden-

minutos para entendimentos
entre os parlamentares sobre
os projetos a serem votados
por consenso.
Crédito suplementar - To-
dos os quatro projetos au-
torizando a abertura de cré-
dito suplementar aprovados
são de autoria do governa-
dor e tramitam em turno
único. O primeiro, PI,
1.795/04, beneficia o Tri-
bunal de Contas com
suplementação no valor de
R$ 35,2 milhões, sendo R$
19 milhões para atender a
despesas com a majoração
da alíquota da contribuição
previdenciária patronal; R$
14,1 milhões para atender
a despesas com pessoal; e
R$ 2,1 milhões para despe-
sas de custeio.

Para o Tribunal de Justi-
ça Militar, foi aprovado cré-
dito suplementar de
R$ 1.834.800,00, conforme
o disposto no PI, 1.797/04.

nhado e resolvido. O deputa-
do elogiou a dedicação dos
funcionários da Assembléia,
em especial do responsável
pelo encaminhamento das
ocorrências que chegam à
Casa por meio da ouvidoria,
Luiz de Jesus. Segundo o de-
putado, foram recebidas
2.464 solicitações no ano de
2004 e todas elas tiveram res-

te Fernando Henrique Cardo-
so. O deputado disse que a
pesquisa apontou o cresci-
mento do governo em todos
os itens de desempenho. 'O
interessante é que a área so-
cial, alvo de ataques da opo-
sição, foi a que apresentou
melhor avaliação", afirmou.
Para ele, o Bolsa Família é o
maior programa de transfe-

posta. "O mais importante é
que a Ouvidoria Parlamentar
se tornou um elo entre o
Legislativo e o cidadão. Ela é
uma conquista da sociedade",
comemorou. Roberto Carva-
lho informou ainda que as
ocorrências envolvem, prin-
cipalmente, a polícia, as pre-
feituras, atendimentos de
saúde, entre outros.

rência de renda já realizado
no Brasil. O deputado Domin-
gos Sávio (PSDB), em aparte,
disse não acreditar que a dis-
tribuição de vales seja sufi-
ciente para promover a trans-
formação social no País.
Quintão respondeu que o
programa é fundamental para
criar condições de emancipa-
ção das famílias.

1 14 aetes
para atender a despesa com
pensão por morte.

O PI, 1.799/04, que be-
neficia o Tribunal de Alça-
da, prevê suplementação no
valor de R$ 11.290.516,00.
São R$ 7.528.016,00 para
atender a despesas com a
majoração da alíquota da
contribuição previdenciá-
ria patronal, a ser financi-
ada com recursos do exces-
so de arrecadação previsto
para o corrente exercício;
R$ 3.598.150,00 para aten-
der a despesa com pessoal e
encargos sociais provenien-
tes do preenchimento de va-
gas de servidores aprovados
no último concurso público,
acréscimo do quadro de ma-
gistrados para composição
de duas novas câmaras; e
R$ 164.350,00 para atender
a despesa com pensão por
morte, a ser financiada com
recursos de anulação de do-
tação orçamentária do Funfip.

Deputada Maria Tereza Lara, deputado Ada/clever Lopes e deputada Ana Maria Resende

Comissão do Veto Parcial à Proposição
de Lei 16.296 elege presidente e vice

PLENÁRIO

Plenário aprecia pauta co
depois de entendimentos

17 projetos e '
aprova

Desse total, R$ 1.428.000,00
destinam-se a despesas com
a majoração da alíquota da
contribuição previdenciária
patronal, a ser financiada
com recursos provenientes do
excesso de arrecadação pre-
visto para o corrente exercí-
cio; R$ 294.000,00 para aten-
der a despesa com pensão por
morte; e R$112.800,00 para
atender a despesa com abo-
no de permanência, a ser fi-
nanciada com recursos pro-
venientes do excesso de ar-
recadação previsto para o
corrente exercício.

O terceiro projeto apro-
vado foi o PI, 1.798/04, que
autoriza abertura de crédi-
to suplementar no valor de
R$ 91.000.284,00 em favor
do Tribunal de Justiça:
R$ 78.411.362,00 para aten-
der a despesas com a
majoração da aliquota da con-
tribuição previdenciária pa-
tronal, e R$ 12.588.922,00



 Rrcado Borbo
reajuste de policiais e bombeiros

Ricardo Barbosa

A deputada Jo i'ío7aes, o 5-t o A í2e'-G Pinto Coe ino e oo es:Ae 'te Co Cc' '05 o e "o
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Planos de carreiras são aDrovados em 1 0 turnoturno
Na votação do Plenário

ontem, três projetos que ins-
tituem e estruturam carrei-
ras de servidores do Executi-
vo estadual foram aprovados
em 1° turno. São eles:

o PI. 1.333/03, que insti-
tui 11 carreiras nos órgãos e
entidades pertencentes ao
grupo de atividades de ges-
tão, planejamento, tesoura-
ria, auditoria e político-
institucionais: de Oficial de
Serviços Operacionais (152
cargos), Auxiliar de Serviços
Governamentais (173), Agen-
te Governamental (384),
Gestor Governamental (798),
Assistente de Administração
e Finanças (726), Analista de
Administração e Finanças
(251), Analista de Gestão
(37), Técnico de Administra-
ção Geral (68), Técnico de
Indústria Gráfica (170), Au-
xiliar de Administração Ge-
ral (30) e Auxiliar de Indús-
tria Gráfica (24), todos de
provimento efetivo.

A proposição agrupa as
carreiras conforme a área de
atuação, com o objetivo de
obter mais mobilidade
institucional, setorial e
intersetorial e, dessa forma,
reduzir a necessidade de se

Projeto dos
• PI. 1.346/03, que cria

duas carreiras de provimen-
to efetivo dos profissionais de
tributação, fiscalização e ar-
recadação da Secretaria da
Fazenda (SEF): auditor fiscal
da Receita Estadual (Afre),
que serão os atuais fiscais e
agentes fiscais; e especialis-
ta em tributação e arrecada-
ção (ETA), que serão os atu-
ais técnicos de tributos esta-
duais II. O projeto prevê o
número de 2.100 servidores
para cada cargo e determina
que os cargos de provimento
efetivo criados, extintos e
transformados sejam identi-
ficados em decreto.

O projeto, que tem sido
o mais polêmico entre os pla-
nos de carreira em tramita-
ção, por dividir inclusive as
lideranças dos servidores da
SEF, foi aprovado na forma do
substitutivo n° 1, da Comis-
são de Administração Públi-
ca, ficando prejudicada a
emenda n° 1, da CCJ. O
substitutivo incorpora, par-
cialmente, emenda apresen-
tada pelo governador, com
11 propostas de mudanças,
e ainda 18 sugestões de
emendas feitas pelo Colégio
de Líderes. A votação foi
acompanhada das galerias
por servidores ligados ao

Sindifisco, que pediam a re-
jeição do projeto, e ao
Sindipúblicos e Sinffaz, que
defendiam a aprovação.

• PI. 1.337/03, que tra-
ta das carreiras do sistema
estadual de saúde. O proje-
to foi aprovado na forma do
substitutivo n° 2, da FF0, fi-
cando prejudicados o
substitutivo n° 1 e as emen-
das 1 a S. O projeto benefi-
cia os servidores lotados na
Secretaria de Estado de Saú-
de, Fhemig, Funed e He-
mominas, num total de
18.750 cargos. Pelo proje-
to original, serão extintos
3.163 cargos de nível fun-

damental e criados 2.233
cargos de nível médio e 855
de nível superior. As diver-
sas classes de cargos serão
reunidas em 14 carreiras.

O substitutivo n° 2 aca-
ta algumas sugestões apre-
sentadas pela CCJ e pelo
próprio governador, com O

objetivo de incluir no pro-
jeto as carreiras de médi-
co, profissional de enferma-
gem, médico e profissional
de enfermagem da área de
hematologia e hemoterapia,
além de dispor sobre a jor-
nada de trabalho dos funci-
onários da Fhemig e da
Hemominas.

Aprovado
O Plenário também apro-

vou ontem, em 1° turno, o
PI, 1.981/04, do governador,
que concede reajuste aos po-
liciais civis, militares, bom-
beiros e agentes penitenciá-
rios. De acordo com a propo-
sição, esses servidores terão,
a partir de 1° de fevereiro de
2005, reajuste de 10 v/o em
seus vencimentos e outros
10% de adicional de peri-
culosidade. Novo reajuste, de
40/o, será concedido a partir
de 1° de julho de 2005. O
artigo 30 prevê, também, que
o direito ao pagamento de
adicional trinte-nário será
estendido aos militares que
tenham completado 30 anos
de serviço e que se transfe-
riram para a reserva remu-
nerada em data anterior à
publicação da Emenda à
Constituição n° 59, de 2003.
O projeto foi aprovado na
forma original.
Incentivo à pesquisa - Tam-
bém em 1 0 turno, foi aprova-
do o PI, 1.908/04, do gover-
nador, que cria Bolsa de In-
centivo à Pesquisa e Desen-
volvimento Tecnológico des-
tinada a servidor público es-
tadual. O projeto tem o ob-

Em 1 0 turno, o Plenário
aprovou ontem, por 49 votos a
favor e nenhum contrário, o Pro-
jeto de Lei Complementar (PLC)
38/03, do Tribunal de Contas, que
altera a Lei Orgânica do TCE. As
alterações propostas referem-se
à forma de ingresso na carreira
dos auditores e dos membros do
Ministério Público junto ao Tri-
bunal de Contas.

A primeira mudança altera
o artigo que dispõe sobre o
número de auditores, a forma
de ingresso na carreira de au-
ditor, a extensão das garantias
e dos impedimentos de juiz do
Tribunal de Alçada a integran-

jetivo de fomentar o desen-
volvimento da pesquisa e es-
tabelece condições para que
o servidor tenha direito à
bolsa, como aprovação de
seu projeto pela Fapemig e
conclusão do curso de
mestrado. O projeto foi apro-
vado na forma do substitu-
tivo n° 1, da Comissão de

te da carreira. A mudança se dá
em razão da decisão do Supremo
Tribunal Federal (STF) em Ação
Direta de Inconstitucionalidade
(Adin) que determinou que o in-
gresso no cargo de auditor se
dê por concurso público.

O PLC 38/03 prevê, ainda,
a alteração dos artigos que
dispõem sobre o Ministério
Público junto ao Tribunal de
Contas, para adequar a forma
de ingresso e a composição
desse órgão especial às deci-
sões proferidas pelo STF so-
bre o assunto. O Plenário tam-
bém aprovou a emenda n° 1 e
rejeitou a emenda n° 2.

0,0 T/SY'O Q@ C0/771 a gone

Fiscais da Secretaria da Fazenda protestam contra tear do projeto 1.346103

criarem novos cargos para emenda n° 1. Foi rejeitada, formatação dos demais pIa-
atender às demandas dos ór- pelo Plenário, a emenda n° 2, nos de carreira que estão sen-
gãos e entidades, segundo jus- apresentada durante a fase de do analisados pela Assem-
tificativa do governador. O pro-  discussão pelo deputado An- bléia, contemplando as alte-
jeto foi aprovado na forma do tônio Genaro (PL).	 rações feitas pelas comissões
substitutivo n° 2, da Comissão Em relação ao projeto e também emendas apresen-
de Fiscalização Financeira e ginal, o substitutivo n° 2 faz tadas pelo Colégio de Líderes
Orçamentária, ficando prejudi- adequações de modo a e pelo deputado Doutor Viana
cados o substitutivo n° 1 e a compatibilizar o projeto com (PFL), sobre inativos.

fiscais divide seus líderes sindicais Projeto sobre TCE tem
49 votos pela aprovação

Constituição e Justiça, sendo
rejeitada a emenda n° 1, da
Comissão de Educação.

O substitutivo n° 1 faz
adequações técnicas, além de
incluir a determinação de
restituição dos valores con-
cedidos, caso o servidor não
execute o projeto aprova-
do; e a emenda n° 1, rejei-

tada, possibilitava o afas-
tamento do servidor bene-
ficiado pela bolsa de incen-
tivo à pesquisa para o de-
senvolvimento de seu proje-
to, desde que para colabo-
rar com outra instituição no
desenvolvimento de ativida-
des que tivessem interface
com a pesquisa realizada.

Operação de crédito de até
R$ 20 milhões é aprovada

Em 2 0 turno, foi aprovado o deputado Paulo Cesar (PFL), que
PL 1.898/04, do governador, autoriza o Executivo a doar irnó-
que autoriza o Executivo a reali- vel ao município de Divinópolis.
zar operação de crédito com a Foi lida comunicação do
Caixa Econômica Federal (CEF) deputado Luiz Fernando Faria,
de até R$ 20 milhões. Também informando sua desfiliação do
foi aprovado em2° turno o PI, 3ll/ PSDB e filiação ao PP. Também
03, do deputado Célio Moreira foi lida mensagem do governa-
(PL), que prevê o uso de câmeras dor encaminhando o Veto Total
de vídeo como medida de segu- à Proposição de Lei 16.303, que
rança em imóveis estaduais.	autoriza o Poder Executivo a

Ainda em 20 turno, foi apro- doar imóvel à Associação Bra-
vado o PI, 280/03, do deputado sileira Comunitária para Pre-
Sargento Rodrigues (PDT), que venção do Abuso de Drogas.
cria o Sistema de Comunicação e	Três projetos que estavam
Cadastro de Pessoas Desapareci- na pauta tiveram votação adia-
das. Outro projeto aprovado em da. Leia a matéria completa
2 1 turno foi o PL 1.321/03, do na internet.
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Presidente Mauri Torres recebe chineses
da Universidade de Ciência de Jiangxi

O presidente Mauri Torres
(PSDB) recebeu, ontem, uma
comitiva da Universidade de Ci-
ência e Tecnologia de Jianglri,
na China. Os professores e pes-
quisadores vieram acompanha-
dos do presidente do Instituto
de Intercâmbio Brasil-China,
Zhao Dong, e da reitora da Uni-
versidade Vale do Rio Doce
(Univale), Inguelore de Souza.
De Belo Horizonte, a comitiva
segue para Governador Valada-
res, onde será assinado um pro-
tocolo de intenções para troca
de experiências e de alunos en-
tre as duas universidades. O pre-
sidente Mauri Torres ressaltou a
importância do intercâmbio

com os chineses, tanto na área
cultural e tecnológica como co-
mercial. Ele espera que a troca
possa se dar também com ou-
tras universidades mineiras.

De acordo com a reitora
Inguelore de Souza, existem
hoje vários engenheiros for-
mados na Univale trabalhan-
do na unidade chinesa da
Companhia Vale do Rio Doce.
Daí surgiu a idéia do inter-
câmbio. O objetivo agora é
trazer jovens chineses para
estudar português e cultura
brasileira em Governador
Valadares, e também enviar
brasileiros para aquele país.
Inguelore afirma que o in-

tercâmbio segue a linha já
definida pelo presidente
Lula, de que as parcerias en-
tre Brasil e China devem ser
intensificadas. A visita dos
chineses à sede do Parlamen-

to mineiro foi agendada pelo
deputado Bonifácio Mourão
(PSDB), prefeito eleito de
Governador Valadares. Tam-
bém acompanhou a visita o
deputado Doutor Viana (PFL).

ACONTECE HOJE

• Debate sobre consórcio intermunicipal de saúde (Auditório) - cessão de espaço

TV ASSEMBLÉIA

7h Repórter Assembléia (reprise) - O que acontece na Assem-
bleia e as principais noticias do Estado

7h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte
8h Mundo Político (reprise) - Participação do professor da PUC

Mário Lúcio Quintão, especialista em Mercosul, e do vice-
presidente da Amagis, Doorgal Borges de Andrada

8h30 Panorama Rural (ao vivo) - José Daniel Rodrigues, secretário
da Associação dos Produtores de Batata, fala sobre os proble-
mas de infra-estrutura e comercialização da batata

9h Plenário (reprise) - Conferência Regional de Minas Gerais do
Estatuto do Desporto - Plenária Final

10h30 Ciclo de Palestra Literatura e Sociedade (reprise) - A
professora da UFMG Sabriria Sedlmayer, doutora em Literatura
Comparada, faz uma análise da obra de Raduan Nassar

12h Sala de Imprensa (reprise) - O papel do IEF na condução da
política florestal do Estado

13h Mundo Político (reprise) - Participação do professor da PUC,
Mário Lúcio Quintão, especialista em Mercosul, e do vice
presidente da Amagis, Doorgal Borges de Andrada

13h30 Repórter Assembléia (reprise) - O que acontece na Assem-
bléia e as principais notícias do Estado

14h Comissão de Turismo (reprise) - Investimentos para o Sul e
Sudoeste de Minas

15h40 Ciclo de Palestra Literatura e Sociedade (reprise) - O
professor da PUC Minas Paulo Luiz Esteves analisa a obra de
Machado de Assis

17h30 Programa da Associação Mineira do Ministério Público
18h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

19h Panorama Rural (reprise) - José Daniel Rodrigues, secretário
da Associação dos Produtores de Batata, fala sobre os
problemas de infra-estrutura e comercialização da batata

19h30 Repórter Assembléia (ao vivo) - O que acontece na Assem-
bléia e as principais notícias do Estado

20h Segunda Musical (inédito)
20h30 Visão Parlamentar (reprise)

21h Assembléia Debate (reprise) - Políticas Públicas da Educação
Ambiental

22h Resenha (Inédito) - Resumo do Noticiário da Semana
22h30 Mundo Político (retrospectiva) - Entrevistas, comentários e

notas sobre a movimentação política no Pais
23h Via Justiça (inédito) - Participação do Desembargador

Eduardo Andrade e do advogado Luiz Cláudio da Silva Chaves -
Assistência Judiciária e Justiça Gratuita

23h40 Teatro Assembléia (reprise) - Apresentação do grupo Los
Sonambulos

0h10 Panorama Rural (reprise) - José Daniel Rodrigues, secretário
da Associação dos Produtores de Batata, fala sobre os
problemas de infra-estrutura e comercialização da batata

0h50 Mídia no Espelho (reprise) - A cobertura da mídia sobre
temas de inclusão social

1h30 Resenha - (retrospectiva do noticiário da semana)
2h Encerramento
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