
Duas reuniões para apreciação de projetos estão convocadas para hoje no Plenário

A CPI do Ca
hoje, às 9h30,
rinho III, para
latórjo final,
Pelo deputad
C orreia (PT) e
ta-feira passada

fé reúne-se tõrio aponta
no Plena- cerca de 500

votar o re- café e pede,
elaborado providências,
o Rogério ventiva de se
lido quin- indiciamento
(9'. 0 rela- Agenda

A Assembléia sedia hoje a
audiência pública da Comissão
do Mercosul e da Comissão Par-
lamentar Conjunta do Mercosul
(CPCM), do Congresso Nacional.
A audiência vai abordar o tema
"O Processo de Integração do

o desvio de
mil sacas de
entre outras
a prisão pre-

is pessoas e o
de outras 20.
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Plenário aprova oito proposições na., ,
Extraordinária de ontem à tarde

O Plenário da Assembléia
aprovou oito projetos na
Reunião Extraordinária da
tarde de ontem, sendo dois
em 1 0 turno e seis em 2 0 , en-
tre eles, o Projeto de Lei
Complementar (PLC) 38/03,
do Tribunal de Contas, que
altera dispositivos da Lei
Complementar 33, de 1994,
e trata dos cargos de audi-
tor e de procurador junto ao
tribunal. A proposição foi
aprovada em 1 0 turno com
51 votos favoráveis. A vo-
tação anterior desse proje-
to, ocorrida na quinta-feira
passada (9), foi anulada pelo
presidente Mauri Torres.
Páginas 6 e 7

Seis planos de carreiras têm pareceres
de 2 0 turno favoráveis e vão a Plenário

A Comissão de Adminis-
tração Pública aprovou, na
reunião extraordinária de
ontem, pareceres de 2 0 tur-
no favoráveis a seis dos dez
projetos de planos de carrei-
ras, todos de autoria do go-
vernador, que estão sendo
analisados pela Assembléia.
As proposições apreciadas
estão, agora, prontas para

serem discutidas e votadas em
2 0 turno e estão na pauta das
duas reuniões de Plenário de
hoje. São eles: o PL 1.336/03,
das carreiras do quadro de
pessoal do Sistema Estadual
de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável; PL
1.339/03, das carreiras da
Educação Superior do Estado
de Minas Gerais; PL 1.340/03,

das carreiras de auxiliar, téc-
nico, gestor e pesquisador em
Atividades de Ciência e
Tecnologia nos órgãos que
compõem o Grupo de Ativi-
dades de Ciência e Tecnologia;
PL 1.341/03, das carreias do
Grupo de Atividades da Cul-
tura; PL 1.342/03, das car-
reiras do quadro de pessoal
do Grupo do Desenvolvimen-

to Econômico e Social e da
Secretaria de Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento; e o
PL 1.345/03, das carreiras da
Secretaria de Transportes e
Obras Públicas, do Departa-
mento de Estradas e Rodagens
de Minas Gerais (DER) e do
Departamento de Obras Pú-
blicas do Estado (DEOP).
Páginas 4, 5 e Agenda

CPI do Café reúne-se hoje
para votar relatório final.

Encontro do MercosuL na
Assembléia começa hoje

Mercosul". Amanhã e quinta
acontece a XXIV Reunião Ple-
nária da CPCM. Participam
parlamentares federais e es-
taduais, além de delegações
da Argentina, do Paraguai e
do Uruguai. Página 8



Com a distribuição das cópias, nenhum deputado pode pedir vistas do parecer hoje

de crimes em Ouro
—a

)Lução Preto
Helena Leão

O deputado ouviu esclarecimentos de promotores, delegados e representantes do Conselho Tutelar
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ReLator distribui cópias e votação do
parecer sobre orçamento fica para hoje

Ricardo Rh,
Ficou para hoje, às 10 ho-

ras, a votação do parecer so-
bre o Projeto de Lei 1.892/04,
do governador, que contém o
Orçamento do Estado para
2005. Na reunião da Comissão
de Fiscalização Financeira e
Orçamentária ampliada da As-
sembléia, realizada ontem, o
relator, deputado Antônio
Carlos Andrada (PSDB), dis-
tribuiu cópias de seu pare-
cer. "Devido à complexidade
da matéria e ao tamanho do
parecer, solicito a distribui-
ção de avulsos para que os
deputados possam analisá-
lo", justificou.

Entre os pontos principais
do parecer, o relator destaca
a tentativa de enquadrar os
gastos com pessoal do Poder
Judiciário, Tribunal de Contas
e Ministério Público segundo os
limites estabelecidos pela Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF).
Para isso, ele apresentou uma
emenda que exige a apresenta-
ção de relatório trimestral da
execução orçamentária com
pessoal desses órgãos.

Outra exigência incluída
no parecer é a possibilidade
de abertura de créditos suple-
mentares para o Tribunal de
Contas, Ministério Público e
Judiciário somente após au-
torização da Assembléia, com
base na análise dos relatórios
trimestrais. "Pela primeira
vez, teremos um parâmetro
concreto para analisar as pro-
postas de suplementação or-
çamentária", afirmou.

O relator também apresen-
tou no parecer a recomenda-
ção para que esses órgãos apli-
quem o subteto salarial, já mi-
plantado pelo Poder Executivo
e pela Assembléia. Todas essas
alterações foram incluídas no
parecer por meio de emen-
das do relator, acertadas em
acordo do Colégio de Líderes.

,_

Executivo e Assembléia cumprem a LRF
A proposta de orçamento somar R$ 323,8 milhões, o de Justiça deve gastar R$ 1,1

para 2005 prevê receitas e que representa 1,8% da RCL bilhão com pessoal (6,46% da
despesas no valor de R$ 23,9 (também abaixo do limite, RCL, acima do limite de 5,41%).
bilhões. Os gastos com pes- que é de 2,23%).	 Os gastos com pessoal do Tri-
soal do Executivo estão esti- Já o Tribunal de Contas vai bunal de Justiça Militar es-
mados em R$ 7,9 bilhões, o gastar com pessoal R$ 163,3 tão orçados em R$ 18,6 mi-
que representa 44,08% da milhões (0,91% da RCL, acima lhões, que representam
Receita Corrente Líquida do do limite de 0,73%). O Minis- 0,10C/o da RCL (o limite é de
Estado (RCL), abaixo do limite tério Público prevê gastos de 0,09%). E o Tribunal de Alça-
de 49% estabelecido pela LRP. R$ 426,3 milhões (que repre- da prevê gastos com pessoal de
No caso da Assembléia, os sentam 2,38% da RU, contra R$ 98 milhões (0,55% da RCL,
gastos com pessoal devem o limite de 2°/o). Já o Tribunal contra o limite de 0,50%).

Limite para as emendas é de R$ 600 mil
As emendas apresenta-

das por parlamentares ao
Orçamento de 2005 somam
1.214, e o teto estabeleci-
do para cada deputado é de
R$ 600 mil. O parecer de
Antônio Carlos Andrada opi-
na pela aprovação de 389
emendas de parlamentares e
outras 15 emendas e 60
subemendas apresentadas
por ele próprio. Destas, 27
subemendas e 9 emendas

têm o objetivo de adequar
a proposta orçamentária à
revisão do Plano Plurianual
de Ação Governamental, fei-
ta com base em propostas
da sociedade discutidas na
Assembléia. Receberam pa-
recer pela rejeição 756
emendas e outras 65 emen-
das ficaram prejudicadas.
Outras seis emendas foram
retiradas pelos seus autores.
A emenda 1.215, apresenta-

da pelo governador, na ver-
dade um substitutivo que for-
malizou o fim do déficit finan-
ceiro do Estado, também re-
cebeu parecer pela aprovação.
Presenças - Deputados
Ermano Batista (PSDB), pre-
sidente; Antônio Carlos
Andrada (PSDB), relator;
Doutor Viana (PFL), Sebas-
tião Helvécio (PDT), Ivair
Nogueira (PMDB) e Leonar-
do Moreira (PL).

Justiça 5(
O caso da estudante Aline

Silveira Soares, morta há três
anos no cemitério da Igreja
das Mercês, em Ouro Preto,
durante rituais bizarros que
podem incluir o jogo conhe-
cido como RPG, parece estar
perto de um desfecho. A pro-
motora de Justiça Luíza Hele-
na Fonseca anunciou, em reu-
nião da Comissão de Direitos
Humanos, realizada na tarde de
ontem, na Câmara Municipal de
Ouro Preto, que vem receben-
do testemunhos capazes de
elucidar os fatos e permitir
que o caso vá a julgamento.

Luíza Helena considerou
poderosas as provas obtidas
recentemente, quando fo-
ram encontrados em uma ca-
pina e em escavações no
terreno baldio adjacente
ao cemitério trajes rituais
e peças que podem ter sido
usadas no crime. O assas-
sinato de Aline Soares foi
cometido durante a Festa
do Doze, em 12 de outu-
bro de 2001. Trata-se de
uma comemoração que mo-
biliza os 3 mil estudantes
universitários que moram nas
200 "repúblicas" de Ouro Pre-
to. Os suspeitos são estudan-
tes aficcionados no Role
Playing Game (RPG), um jogo
em que cada um interpreta um
papel conforme sorteio. Entre
esses papéis, pode haver o de
carrasco e o de vitima.

O presidente da Comissão
de Direitos Humanos, Durval
Angelo (PT), revelou que foi
há um ano a Ouro Preto para
pressionar as autoridades com
relação ao caso Mine e incen-
tivar a sociedade a romper o
que chama de "ciclo da im-
punidade' Para o deputado,
o silêncio acoberta os culpa-
dos, mas não garante a paz
Social. "Dos crimes violentos,
80% só se resolvem com a

participação da sociedade. Os
ouro-pretanos precisam se
lembrar da frase do profeta

Outro crime que chocou
a opinião pública da cidade
ocorreu há três semanas,
com o assassinato à queima-
roupa da advogada de direi-
tos humanos Waimary Mo-
reira da Silva, que estava
montando um dossiê sobre
iniqüidades e perversões
nas creches de Ouro Preto,
segundo denunciou a médi-
ca Silvia Martinez, presi-
dente da ONG Regard.
Walmary estava em rixa
com o Conselho Tutelar de
Menores, para o qual foi
eleita por 27 instituições,
e no qual só tomou posse
mediante liminar judicial.

Kerley Fernandes, conse-
lheiro tutelar que convivia
mais estreitamente com a vi-
tima, relatou que a admira-
va pela coragem e que a

Isaías, segundo o qual a paz
é fruto da justiça", disse
Durval Ângelo, exortando a

aconselhava a diminuir seus
enfrentamentos, mas que ela
sempre se recusava. Vários
depoentes confirmaram o ca-
ráter belicoso, polêmico e
agressivo da advogada, mas
ressaltaram sua comba-
tividade pelas causas jus-
tas. Kerley Fernandes, no
entanto, assegurou que as
brigas dela no Conselho
Tutelar eram sempre por
questões menores, e que
nenhuma delas justificaria
um assassinato.

O delegado de Polícia
Darcy Alberto da Silva, que
assumiu oito delegacias em
Ouro Preto há um ano, re-
velou que o inquérito da
morte da advogada já está
no segundo volume, com
apenas três semanas, e que
não vai mais rápido por ab-

comunidade a fazer denúncia
anônima do que souber sobre
este e outros homicídios.

soluta falta de condições de
trabalho: "Não temos veícu-
lo, nem equipe, nem tele-
fone. Os recursos que con-
seguimos em nossa regional
são insatisfatórios para re-
solvermos este e outros cri-
mes", afirmou.

O delegado enumerou seis
homicídios ocorridos em
Ouro Preto durante 2004,
sem incluir cadáveres não
identificados encontrados
no município e tentativas
de homicídio. A cidade, se-
gundo outros depoimentos,
está se tornando violenta, e
há "um complô de silêncio
e impunidade". Durval An-
gelo ofereceu ajuda ao che-
fe de Polícia Civil, Otto
Teixeira, para melhorar as
condições de trabalho da
Delegacia de Ouro Preto.

Advogada foi brutalmente assassinada



Comissão é favorável ao PLC que estrutura a AGE
1

:1	1
Deputados José Henrique, Dalmo Ribeiro, Antônio Carlos Andrada, Jo Moraes e Ricardo Duarte, na reunião de ontem
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Seis planos de carreiras de servidores
têm pareceres favoráveis de 2 0 turno

A Comissão de Adminis-
tração Pública aprovou, na
reunião extraordinária de
ontem, pareceres de 2 0 tur-
no favoráveis a seis dos dez
projetos de planos de carrei-
ras, todos de autoria do go-
vernador, que estão sendo
analisados pela Assembléia.
Também receberam pareceres
favoráveis de 2 0 turno outros
seis projetos, entre eles, o
que trata do reajuste dos po-
liciais civis, militares, bom-
beiros e agentes penitenciá-
rios. As proposições estão,
agora, prontas para serem dis-
cutidas e votadas em 2° turno
pelo Plenário. São os seguin-
tes os projetos de carreiras
com pareceres aprovados:

• PL 1.336/03, que cria
o plano de carreiras do siste-
ma estadual de meio ambien-
te e desenvolvimento sus-
tentável, abrangendo os fun-
cionários da Secretaria de
Meio Ambiente (Semad), do
Instituto Estadual de Flores-
tas (IEF), da Fundação Esta-
dual do Meio Ambiente
(Feam) e do Instituto Minei-
ro de Gestão das Águas
(Igam). O relator, deputado
José Henrique (PMDB), opi-
nou pela aprovação na for-
ma do vencido em 1 0 turno,
com as emendas n°s 1 a 4, que
apresentou.

• PL 1.339/03, que cria
as carreiras dos servidores da
Universidade do Estado de
Minas Gerais (Uemg) e da
Universidade Estadual de
Montes Claros (Unimontes).
O relator, deputado Antônio
Carlos Andrada (PSDB), opi-
nou pela aprovação na for-
ma do vencido em 1 0 turno,
com 12 emendas que acatam
mudanças solicitadas pelo
Executivo.

• PL 1.340/03, que cria
as carreiras de auxiliar, téc-

nico, gestor e pesquisador em
atividades de ciência e
tecnologia, beneficiando ser-
vidores da Secretaria de Ci-
ência e Tecnologia e Ensino
Superior (Sectes), do Centro
Tecnológico de Minas Gerais
(Cetec), da Fundação de Am-
paro à Pesquisa (Fapemig), da
Fundação João Pinheiro (FJP)
e do Instituto de Geociências
Aplicadas (IGA). O relator foi
o deputado José Henrique,
cujo parecer opinou pela
aprovação na forma do venci-
do, com a emenda n 1 1. A
emenda altera a redação do
caput do artigo 11, de modo
a que não haja dúvida acerca
da possibilidade de o Estado
fazer concurso para a entrada
em níveis que exijam títulos
de mestre e doutorado.

• PL 1.341/03, que ins-
titui e estrutura as carreiras
do quadro de pessoal do gru-
po de atividades de Cultura;
referindo-se aos servidores
da Secretaria de Estado de
Cultura, do Instituto Estadual
de Patrimônio Histórico e

Projetos
Quatro projetos de planos

de carreiras não foram apre-
ciados na reunião de ontem.
o primeiro foi o PI, 1.333/03,
que institui e estrutura as car-
reiras do grupo de atividades
de gestão, planejamento, te-
souraria, auditoria e político-
institucionais. O relator, de-
putado Antônio Carlos
Andrada, solicitou a distribui-
ção de avulso de seu parecer.
Os PLs 1.337/03, que trata das
carreiras do sistema estadual
de saúde, e 1.338/03, que
transforma as 86 modalidades
de classes de cargos do Ipsemg
e as seis do IPSM em três car-
reiras específicas em cada
autarquia, não foram aprecia-

Artístico de Minas Gerais
(Iepha), da Fundação Clóvis
Salgado, da Fundação de Arte
de Ouro Preto (Faop) e da
Rede Minas. O parecer, do de-
putado Antônio Carlos An-
drada, foi pela aprovação do
projeto na forma do vencido,
com as emendas n°s 1 a 3.

• PL 1.342/03, que trata
do quadro de pessoal do gru-
po de atividades de desenvol-
vimento econômico e social
e da Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Seapa), relacio-
nando-se aos servidores das
Secretarias de Estado de De-
senvolvimento Econômico,
de Turismo, de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, de
Desenvolvimento Regional e
Política Urbana e de Desen-
volvimento Social e Espor-
tes, além da Secretaria Ex-
traordinária de Desenvolvi-
mento dos Vales do Jequi-
tinhonha e Mucuri e do Nor-
te de Minas, da Utramig, da
Coordenadoria de Apoio à
Pessoa Deficiente, da Admi-

dos porque os relatores, de-
putados Domingos Sávio
(PSDB) e Jô Moraes (PCdoB),
respectivamente, pediram pra-
zo regimental para concluírem
seus pareceres.

Finalmente, o PL 1.346/03,
que trata das carreiras de au-
ditor fiscal da Receita Estadual
e de especialista em tributa-
ção e arrecadação do qua-
dro de pessoal do grupo de
atividades de tributação, fis-
calização e arrecadação da
Secretaria de Estado de Fa-
zenda, foi retirado da pau-
ta da reunião. De todos os
projetos de carreiras que
estão sendo analisados pelo
Legislativo, esse PI, é o que

nistração dos Estádios de MJ-
nas Gerais (Ademg), da Lote-
ria Mineira, do Instituto de
Pesos e Medidas (Ipem), do
Instituto de Desenvolvimen-
to do Norte e Nordeste de
Minas (Idene), da Junta Co-
mercial (Jucemg) e do Depar-
tamento Estadual de Teleco-
municações (Detel). O relator,
deputado José Henrique, opi-
nou pela aprovação na forma
do vencido em 1 0 turno, com
as emendas n°s 1 e 2, que apre-
sentou e que atendem à soli-
citação feita por meio de men-
sagem pelo governador, e 3.

• PL 1.345/03, que trata
das carreiras da Secretaria de
Transportes e Obras Públicas
(Setop), do Departamento de
Estradas e Rodagem (DER/MG)
e do Departamento de Obras
Públicas (Deop). O relator,
deputado Antônio Carlos
Andrada, opinou pela apro-
vação na forma do vencido
em 1 0 turno.
Leia a explicação das
emendas, na internet:
www.almg.gov.br

vem gerando mais polêmica
dividindo, inclusive, as opi-
niões de lideranças dos servi-
dores da SEF.
Reajuste aos policiais -
Também foi aprovado, duran-
te a reunião, o parecer de 2°
turno sobre PI, 1.981/04, que
concede reajuste aos servido-
res policiais civis, militares,
bombeiros militares e aos
ocupantes de cargos de agen-
te de segurança penitencia-
rio, bem como de adicional
de periculosidade aos ocu-
pantes dos cargos que mel1
ciona. O relator, deputado
Domingos Sávio (PSDB) op1

nou pela aprovação do pro
jeto na forma original.

Dois projetos de lei com-
plementar (PLC5) tiveram seus
pareceres de 2 1 turno apro-
vados na reunião de ontem.
o primeiro foi o PLC 54/04,
que dispõe sobre a estrutura
orgânica da Advocacia-Geral
do Estado (AGE). Em seu re-
latório, o deputado Antônio
Carlos Andrada (PSDB), opi-
nou pela aprovação da ma-
téria na forma do vencido
em 1 0 turno, com as emen-
das n°s 1 a 9 por ele apre-
sentadas, sendo que as
emendas n°s 2, 3, 6 e 7 se
relacionam à técnica le-
gislativa. As outras emendas
visam, segundo o relator,
aperfeiçoar aspectos relacio-
nados às modificações em
órgãos e cargos da AGE.

Também teve parecer favo-
rável aprovado o PLC 56/04,
que altera a Lei Comple-
mentar 78, de 2004, que
dispõe sobre a elaboração,
alteração e consolidação
das leis do Estado, confor-

Também foi aprovado o
parecer favorável de 2 0 turno
sobre o PI, 1.884/04, que ins-
titui o Adicional por Titu-
lação Acadêmica (ATA) a ser
concedido aos servidores ocu-
pantes de cargos de provi-
mento efetivo de professor,
portadores de título de
mestrado ou doutorado,
lotados na Unimontes e na
Uemg. Em seu relatório, o
deputado Domingos Sávio
(PSDB) opinou pela aprova-
ção do projeto na forma do
vencido em 1° turno, com a
emenda n° 1 por ele apresen-
tada. Segundo o relator, a
emenda tem o objetivo de re-
tirar a restrição de que ape-
nas os servidores efetivos na
data de publicação da lei fa-
rão jus ao benefício. Para
Domingos Sávio, não há ra-
zão para a restrição, já que

me o previsto no parágrafo
único do artigo 63 da Cons-
tituição do Estado. O obje-
tivo é incluir, ao final de
todas as leis estaduais, re-
ferência ao número de anos
decorridos da Independên-
cia do Brasil. O relator, de-

"quem fizer concurso amanhã
para o cargo de professor do
ensino superior não seria be-
neficiado com o adicional que
se propõe instituir".

Também foi aprovado o
parecer de 2 0 turno sobre o
PI, 1.931/04, que transforma
22 cargos da classe de Asses-
sor II, integrantes do quadro
da Policia Militar, em 22 car-
gos da classe de Assessor Ju-
rídico, de recrutamento am-
plo. O relator, deputado
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB),
opinou pela aprovação na for-
ma do vencido em 1° turno.
Os deputados aprovaram ain-
da, em 2 1 turno, o parecer
sobre o PI, 1.833/04, que cria
a Colônia Penal Irmãos Neves,
em Araguari. O relator, de-
putado José Henrique, opi-
nou pela aprovação do pro-
jeto na forma original.

putado José Henrique
(PMDB), apresentou parecer
favorável na forma do ven-
cido em 1 0 turno, com a
emenda n° 1 apresentada.
Esse dispositivo, de acordo
com o relator, tem "o pro-
pósito de sanar erro mate-

10 turno - Dos pareceres apro-
vados, apenas um foi de 1°
turno, sobre o PI, 1.814/04,
do governador, que cria o Nú-
cleo de Estudos de Direito
Público (NDP) na Escola de
Governo Professor Paulo Ne-
ves de Carvalho. O objetivo do
núcleo é realizar estudos e
promover cursos e eventos,
além de editar publicações na
área de interesse científico
do Direito Público. Em seu
relatório, Dalmo Ribeiro Sil-
va opinou pela aprovação na
forma do substitutivo n° 1,
que passa a tratar da cria-
ção de cargos de provimen-
to em comissão e funções
comissionadas na estrutura
do Poder Executivo. Segun-
do Dalmo Ribeiro Silva, a cri-
ação de um núcleo não é con-
veniente e não deve ser feita
por meio de lei. "A medida é

rial ocorrido por ocasião da
tramitação do projeto de
que resultou a Lei Comple-
mentar 78". Dessa forma, a
emenda n° 1 agrupa os arti-
gos 19 a 23 da referida lei sob
a forma do capítulo V, refe-
rente às disposições finais.

inconveniente porque repre-
senta uma quebra do padrão
organizacional, uma vez que
a referida fundação é consti-
tuída por centros, sendo nú-
cleo uma espécie de unidade
administrativa nova na estru-
tura prevista na lei, e desne-
cessária", justificou Dalmo
Ribeiro Silva.

O segundo parecer de 1°
turno que estava na pauta,
sobre o PL 1.686/04, não
foi apreciado porque o de-
putado Dalmo Ribeiro Sil-
va pediu prazo para emitir
seu parecer.
Presenças - Deputados Do-
mingos Sávio (PSDB) - presi-
dente da comissão, Dalmo
Ribeiro Silva (PSDB), Antônio
Carlos Andrada (PSDB) e José
Henrique (PMDB), e deputadas
Jó Moraes (PCdoB) e Maria
Olivia (PSDB).

com pareceres adiados

Professores podem receber adicional por titulação



Deputados ca base aliada e da oposição conversam no Plenário

Alteração no artigo 40
obedece à decisão do STF

PU segue cc
de comissão
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Pienário aprovou oito proposições na
reunião extraordinária de ontem

Seis projetos são aprovados em 2 1 turno

6

O Plenário da Assembléia
aprovou oito projetos na
Reunião Extraordinária de
ontem, sendo dois em 1 1 tur-
no e seis em 2 1 , entre eles, o
Projeto de Lei Complementar
(PLC).38/03, do Tribunal de
Contas, que altera dispositivos
da Lei Complementar 33, de
1994, e trata dos cargos de au-
ditor e de procurador junto ao
tribunal. A proposição foi
aprovada em 1 1 turno com 51
votos favoráveis. A votação
anterior do projeto, ocorrida
na quinta-feira passada (9), foi
anulada pelo presidente Mauri
Torres devido a questionamen-
tos feitos ao processo.

o projeto prevê o ingresso
de auditores no Tribunal de

A primeira mudança de-
terminada pelo PLC é a alte-
ração do artigo 4 0 da Lei Com-
plementar 33, de 1994, que
dispõe sobre a composição
do tribunal relativamente
ao número de auditores, à
forma de ingresso na carrei-
ra de auditor por meio de
concurso público, à exten-
são das garantias e dos im-
pedimentos de juiz do Tri-
bunal de Alçada ao integran-
te da carreira, bem como às
competências dos auditores.
A mudança se dá em razão
da decisão do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) em Ação
Direta de Inconstitucio-
nalidade (Adin), que deter-
minou que o ingresso no car-
go de auditor se dê por con-
curso. Desde novembro de
1997, quando foi publicada
a Adin, não entrou no TCE
nenhum auditor. Hoje o tri-
bunal conta com dois audi-
tores na ativa.

Contas por meio de concurso
público, além de tratar do
número de auditores (três) e
de procuradores (quatro),
bem como de suas competên-
cias. A emenda n° 1, aprova-
da com 49 votos, elimina a
exigência de critérios de ida-
de para o cargo de procura-
dor. Já a emenda n° 2, rejei-
tada por 48 votos contrári-
os, suprimia o artigo 5 0 e o
anexo único do projeto. Es-
ses dispositivos estabelecem
que a remuneração do cargo
de auditor e de procurador
terá o subsídio fixado em R$
10.148. Agora, o PLC segue
para a Comissão de Adminis-
tração Pública para receber
parecer de 2 1 turno.

O PLC 38/03 prevê, ain-
da, a alteração dos artigos 22
e 23 da Lei Orgãnica do TCE,
que dispõem sobre o Minis-
tério Público junto ao Tribu-
nal de Contas, para adequar
a forma de ingresso e a com-
posição desse MP especial às
decisões do STF sobre o as-
sunto. O relator do projeto
pela Comissão de Fiscalização,
deputado Antônio Carlos
Andrada (PSDB), frisa que,
além de seguir o modelo fe-
deral, o projeto reduz subs-
tancialmente os gastos públi-
cos com pessoal ao diminuir
quatro cargos de auditor e
três cargos de procurador do
Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas. De acor-
do com o TCE, a redução de
sete para três auditores re-
presenta uma economia anu-
al de R$ 786 mil. A diminui-
ção de três cargos de procu-
rador significa uma econo-
mia de R$ 589 mil.

No parecer da Comissão
de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, foi destaca-
do, ainda, que o Projeto de
Lei Complementar 38/03
vem ao encontro das con-
clusões da Comissão Espe-
cial instalada na Assem-
bléia em março de 2003,
para promover um amplo
estudo sobre a atuação do
Tribunal de Contas da
União. Aquela comissão
concluiu, em seu relatório
final, que "a implantação
do Ministério Público Espe-
cial junto do Tribunal tor-
na-se um imperativo com a
decisão do Supremo Tribu-
nal Federal que considerou
inconstitucional a forma
como é organizado atual-
mente o Ministério Público
junto àquela Casa".

No que se refere ao car-
go de auditor, a comissão
concluiu ser "premente a
necessidade de realização

)flClusões
especial

de concurso para auditor
do TCE, visto que o auditor
do Tribunal é um servidor
público e não um agente
político, devendo sujeitar-
se às regras instituídas no
artigo 37 da Constituição
Federal, que prescreve con-
curso público para ingres-
so na carreira".

A emenda n° 1, aprova-
da, altera a redação do
caput do artigo 22 da lei
orgânica a que se refere o
artigo 1 0 do projeto. A
nova redação passa a ser: "O
Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas compõe-
se de quatro procuradores,
nomeados pelo governador
do Estado, entre brasileiros,
advogados, admitidos por
intermédio de concurso pú-
blico de provas e títulos". A
redação original determina-
va que o nomeado deveria
estar na faixa de idade en-
tre 35 e 65 anos de idade.

Na Reunião Extraordinária volvimento Tecnológico des-
de ontem, seis projetos foram tinada a servidor público es-
aprovados em 2 0 turno, en- tadual. O projeto foi apro-
tre eles os seguintes:	vado na forma do vencido em

• PL 574/03, do deputa- 1 1 turno; foi rejeitada a
do Luiz Humberto Carneiro emenda n° 1, da Comissão de
(PSDB), que condiciona os Educação, Cultura, Ciência e
repasses de recursos pelo Es- Tecnologia. Ela estendia o
tado aos municípios, para fins acesso à bolsa aos profissio-
de urbanização, à comprova- nais contratados, incorpo-
ção, no respectivo projeto, rando sugestão do deputado
de pleno acesso de pessoas Weliton Prado (PT). O proje-
portadoras de deficiência, to visa estimular o desenvol-
obedecendo às normas da As- vimento de pesquisas que se-
sociação Brasileira de Normas jam do interesse da adminis-
Técnicas (ABTN). O cumpri- tração pública estadual, por
mento da futura lei deverá meio da concessão, pela Fun-
contar com a participação dação de Amparo à Pesquisa
do Conselho Estadual de De- do Estado de Minas Gerais
fesa dos Direitos da Pessoa (Fapemig), de bolsas de pes-
Portadora de Deficiência. Na quisa individuais a servido-
justificativa para apresentar res lotados nas universida-
o projeto, o autor lembra des estaduais e entidades de
que, no Brasil, cerca de 15% pesquisa. A bolsa benefici-
da população é portadora de ará, em maior ou menor
algum tipo de deficiência, grau, o Instituto de Pesos e
mas a grande maioria das es- Medidas (Ipem), o Instituto
truturas urbanas - ruas, pra- de Geociências Aplicadas
ças e pontes, por exemplo - (IGA), o Cetec, a Funed, a
não está adaptada para rece- Epamig, a Fundação João
ber esse segmento. O depu- Pinheiro, a Uemg e a Uni-
tado Márcio Kangussu (PPS), montes. Ela não integra a
relator designado em Plená- base para o cálculo de ne-
rio, opinou por sua aprova- r-ihuma parcela ou vantagem
ção na forma proposta.	remuneratória, não se in-

• PL 1.908/04, do gover- corporando, para nenhum
nador, que cria Bolsa de In- efeito, à remuneração ou
centivo à Pesquisa e Desen- aos proventos do servidor.

Proposição
O Plenário também apro-	A proposição foi aprova-

vou, em 1 1 turno, o PI, da na forma do substitutivo
1.931/04, do governador,	n° 1, que visa corrigir proble-
que dispõe sobre a trans- mas técnicos que, no projeto
formação de cargos do Qua- original, indicavam a criação
dro Especial de provimen- de cargos e depois os extin-
to em comissão da admi- guia. Os cargos que eram de
nistração direta do Execu- provimento efetivo passaram
tivo, de que trata a Lei De- a ser de recrutamento amplo.
legada 108, de janeiro de A CCJ propós a transforma-
2003. O objetivo é trans- ção dos mesmos, além de se-
formar 22 cargos da classe guir legislação que determi-
de Assessor II, integrantes na que 70% dos cargos em
do quadro da Polícia Mili- comissão devem ser preenchi-
tar, em 22 cargos da classe dos com servidores efetivos e
de Assessor Jurídico, de o restante, com servidores de
recrutamento amplo.	recrutamento amplo.

Entre os requisitos neces-
sários para obter a bolsa,
além dos estabelecidos em
regulamento, está a apresen-
tação de diploma de pós-gra-
duação stricto sensu e de pro-
jeto de pesquisa aprovado
pela Fapemig. E no regula-
mento que estarão, entre ou-
tios dispositivos, as hipóte-
ses de renovação e de suspen-
são e o valor da bolsa.

Ao discutir o projeto, o
deputado Weliton Prado fez
críticas ao governo, afir-
mando que o Executivo não
destina à Fapemig os recur-
sos previstos em lei para a
fundação. Também criticou
os gastos com publicidade
pelo Executivo, excessivos,
na sua opinião.

o PL 1.188/03, do depu-
tado Doutor Viana (PFL),
que dispõe sobre a proibi-
ção de veiculação de men-
sagens de conteúdo impró-
prio ou inadequado em em-
balagem de produtos desti-
nados à comercialização
para crianças e adolescentes
no Estado. O projeto foi
aprovado na forma do pre-
visto em 1 0 turno. Ele alte-
ra o cczput do artigo 1 0 da
Lei 12.171, de1996, que pro-
íbe a venda de cigarro e be-
bida alcoólica nas escolas

Dois projetos receberam
emendas ou substitutivos e
retornaram às comissões
para receberem parecer, an-
tes de serem votados em 111

turno pelo Plenário. São
eles:' PI, 12/03, do deputado
Ricardo Duarte (PT), que dis-
põe sobre o estabelecimento
de normas de segurança e
mecanismos de fiscalização
no uso das técnicas de en-
genharia genética e libera-
ção no meio ambiente de
organismos geneticamente
modificados (OGM) no Esta-
do (recebeu as emendas nos

públicas do 1 1 e 2 0 graus da
rede estadual de ensino e nas
conveniadas. A nova reda-
ção proíbe, nas escolas de
ensinos fundamental e mé-
dio da rede estadual de en-
sino e nas conveniadas, a
venda de cigarro e bebida
alcoólica, bem como de pro-
duto cuja embalagem con-
tenha ilustração, fotografia,
legenda ou anúncio de: be-
bida alcoólica; tabaco; jogo
de azar; produtos impró-
prios para crianças e adoles-
centes. Inclui-se, ainda, a
proibição da venda durante
festa realizada nas dependên-
cias das escolas, qualquer que
seja o promotor do evento.

PL 1.207/03, do depu-
tado Padre João (PT), que
dispõe sobre a Política Es-
tadual de Incentivo às
Micro destilarias de Álcool e
Beneficiamento de Produtos
Derivados da Cana-de-Açú-
car. O projeto foi aprovado
na forma do vencido em 1°
turno. Entre os instrumentos
da política de incentivo, es-
tão o crédito rural; o incen-
tivo fiscal e tributário; a
promoção e a comercializa-
ção dos produtos; e o certi-
ficado de origem e qualida-
de dos produtos destinados
à comercialização.

4 e 5, do deputado Paulo
Piau, do (PFL); e PL 625/03,
dos deputados Adalclever
Lopes (PMDB) e Luiz Fer-
nando Faria (PP), que de-
termina a inclusão de con-
teúdo referente à cidada-
nia nos currículos do en-
sino fundamental (recebeu
o substitutivo n° 1, dos
autores). O primeiro proje-
to voltou à Comissão de Meio
Ambiente e o segundo, à Co-
missão de Educação.
(Leia a reportagem comple-
ta no site da Assembléia -
(www.almg.gov.br ).

altera cargos na Polícia Militar



Encontro de parLamentares do Mercosui

A Assembléia sedia, a
partir de hoje, às 16 horas,
a audiência pública da Co-
missão do Mercosul e da Co-
missão Parlamentar Conjun-
ta do Mercosul (CPCM), do
Congresso Nacional. A audi-
ência abordará o tema "O
Processo de Integração do
Mercosul". Amanhã e quinta-
feira será realizada a XXIV Reu-
nião Plenária da CPCM, tam-
bém na Assembléia. Partici-
pam da reunião parlamenta-
res federais e estaduais, além
de delegações da Argentina,
do Paraguai, Uruguai, Chile e
da Venezuela. Os encontros se-
rão realizados no Auditório.

O evento na Assembléia
é parte da XXVII Reunião
do Grupo Mercado Comum
e da Cúpula dos Presiden-
tes do Mercosul, encontros
que estão sendo realizados
desde ontem, em Belo Ho-
rizonte e Ouro Preto. Para
a Cúpula, estão sendo es-
perados 13 chefes de es-
tado, além do presidente
Luiz Inácio Lula da Silva e
dos ex-presidentes Fernan-
do Henrique Cardoso e
Itamar Franco. O encontro
marca os 10 anos da Cúpula
de Ouro Preto, quando foi

criado o bloco econômico
do Mercosul.

A abertura da audiência
pública está marcada para
hoje, às 16 horas, pelo pre-
sidente da Assembléia, de-
putado Mauri Torres (PSDB),
e pelos presidentes da Co-
missão do Mercosul da As-
sembléia, deputado Weli-
ton Prado (PT), e da CPCM,
deputado federal Dr. Rosi-
nha (PT/PR). Em seguida
acontecem as seguintes
palestras: "Mercosul Polí-
tico - Dr Rosinha; "Merco-
sul Institucional" - Maria
Cláudia Drumond, consul-
tora do Senado Federal; "A
experiência do Estado do
Paraná no Mercosul" - San-
tiago Martin Gallo, coordena-
dor para Assuntos do Mer-
cosul do Paraná.

Amanhã (15), a Assem-
bléia cede espaço para a reu-
nião da Comissão Parlamen-
tar Conjunta do Congresso
Nacional, com a seguinte
agenda: 9 horas: abertura da
XXIV Reunião Plenária da
CPCM, pelos presidentes da
seção brasileira, deputado Dr
Rosinha; da seção argentina,
deputado Alfredo Atanasof;
da seção paraguaia, senador

Alfonso Gonzalez; e da se-
ção uruguaia, deputado Wa-
shington Abdala. A reunião
da comissão acontece a
cada seis meses em um dos
países membros do bloco. As
10 horas: "Aqüífero Guara-
ni", encontro com movi-
mentos sociais; 15 horas,
análises das negociações en-
tre o Mercosul e a União Eu-
ropéia. Mercosul

No dia 16, às 9h30: dis-
cussão dos projetos apresen-
tados na plenária; 15 horas:
continuação das discussões
dos projetos; 17h30: encer-
ramento com a aprovação
dos projetos e assinatura da
ata de transferência da pre-
sidência da comissão.

A Comissão Parlamentar
Conjunta do Mercosul é com-
posta de deputados federais
e senadores, tendo como pre-
sidente de honra o senador
José Sarney. A mesa direto-
ra é composta de: presiden-
te pro tempore, deputado Dr.
Rosinha (PT/PR); vice-presi-
dente, senador Pedro Simon
(PMDB/RS); secretário-geral,
senador Rodolpho Tourinho
(PFL/BA); e secretário geral-
adjunto, deputado Roberto
Jefferson (PTB/RJ).

na ALMG
Consolidação
do Mercosul é

prioridade
A Comissão do Mercosul

da Assembléia é uma comis-
são de apoio às atividades do
Mercosul, composta de um
presidente e um vice, e foi
constituída por meio de De-
liberação da Mesa, em 2003,
para, no prazo de dois anos,
assessorar a Comissão de Tu-
rismo, Indústria e Comércio,
proceder a estudos sobre a
contribuição da Assembléia
Legislativa à consolidação e
ampliação das atividades do
Mercosul. E presidida pelo
deputado Weliton Prado (PT)
e tem como vice-presidente a
deputada Jô Moraes (PCd0B).

Para o deputado Weliton
Prado, a reunião da CPCM re-
presenta um marco para a
Assembléia, "em um mo-
mento em que se pensa
numa América Latina forte,
integrada não só econômi-
ca, mas também social e cul-
turalmente' O deputado dis-
se que o fortalecimento do
Mercosul é uma das priori-
dades do governo Lula e o
público mineiro terá a
oportunidade de se inteirar
melhor sobre o assunto,
com a realização da reunião.

Weliton Prado destacou
também a importância da
reunião em Minas, como
fortalecimento da represen-
tação mineira na formação
do futuro Parlamento do
Mercosul. Uma das verten-
tes mais fortes de discussão
entre os integrantes do blo-
co económico é a criação
desse parlamento nos mol-
des do Parlamento Europeu
"que nem todos acreditavam,
mas que é hoje uma realida-
de", segundo Weliton prado.

começa hoje e vai até quinta
Alai, Vieira

A comissão da Assembléia é presidida pelo deputado Weliton Prado; a deputada 36 Moraes é a vice-p residente
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Reunião Extraordinária (9 horas)
Mesma pauta da Reunião Ordinária

Reunião Ordinária (14 horas)
PEC 83/2004

Do deputado Sargento Rodrigues e outros, que altera o § 1 1 do art. 36 da
Constituição do Estado (Inclui os policiais civis do Estado no regime de
aposentadoria especial instituído pela Lei Complementar Federal n o 51.
Discussão em 1 0 turno

PI. 1.893/2004
Do governador do Estado, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual
de Ação Governamental (PPAG) para o período 2005/2007 e dá outras
providências. Prosseguimento da discussão em turno único

PLC 54/2004
Do governador do Estado, que dispõe sobre a estrutura orgânica da Advo-
cacia-Geral do Estado e dá outras providências. Discussão em 2° turno

PLC 56/2004
Do governador do Estado, que dá nova redação ao art. 4 0 da Lei
Complementar n° 78, de 9 de julho de 2004, que dispõe sobre a
elaboração, a alteração e a Consolidação das Leis do Estado, confor-
me o previsto no parágrafo único do artigo 63 da Constituição do
Estado. Discussão em 2 0 turno

PI. 1.168/2003
Do deputado Biel Rocha, que cria o Projeto Núcleos Esportivos de Treina-
mento e Pesquisa. Discussão em 1 0 turno

PI, 1.595/2004
Do deputado Chico Simões, que dispõe sobre a interrupção no abasteci-
mento de água e coleta de esgoto por falta de pagamento da conta de
consumo. Discussão em 1 1 turno

PI. 1.611/2004
Da deputada Manha Campos, que proíbe o uso, a fabricação, a
comercialização, a locação, a cessão, o empréstimo e a transferência, a
qualquer título, de prensa mecânica excêntrica com mecanismo de enga-
te por chaveta e de prensa mecânica de fricção no Estado de Minas Gerais
e dá outras providências. Discussão em 1 1 turno

PI. 982/2003
Do deputado Rémolo Aloise, que estabelece normas para a realização de
promoções em estabelecimentos comerciais e dá outras providências.
Discussão em 2 0 turno

PI. 1.068/2003
Do deputado Paulo Piau, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter os
imóveis que especifica ao município de Itulutaba. Discussão em 2 0 turno

PI. 1.084/2003
Da deputada Ana Maria Resende, que estabelece normas para o cumpri-
mento do disposto no inciso VIII da Lei Federal n o 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, e dá outras providências. Discussão em 2 1 turno

PI. 1.336/2003
Do governador do Estado, que institui e estrutura as carreiras do Sistema
Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e dá outras
providências. Discussão em 2 1 turno

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

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

federal Sérgio Miranda (PCd0B) e do jornalista José
Maria Rabello

8h30 Panorama (ao vivo) - Mulheres no Mercosul
9h Plenário (ao vivo) - Reunião Extraordinária

12h Mídia no Espelho (reprise) - O editor-geral do jornal O
Tempo, José Negreiros, fala sobre suas estratégias para
atrair maior número de leitores

13h Mundo Político (reprise) - Participação do deputado federal
Sérgio Miranda (PCd0B) e do jornalista José Maria Rabello

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

14h Visão Parlamentar (ao vivo)
14h15 Plenário (ao vivo) - Reunião Ordinária, com os pronun-

ciamentos, a discussão e votação de proposições

PL 1.339/2003
Do governador do Estado, que institui e estrutura as carreiras de Educa-
ção Superior do Estado de Minas Gerais no âmbito do Poder Executivo
Estadual. Discussão em 2 1 turno

PL 1.340/2003
Do governador do Estado, que institui e estrutura as carreiras de Auxiliar
em Atividades de Ciência e Tecnologia, Técnico em Atividades de Ciência
e Tecnologia, Gestor em Ciência e Tecnologia e Pesquisador em Ciência e
Tecnologia, no âmbito dos órgãos que compõem o Grupo de Atividades
de Ciência e Tecnologia. Discussão em 2 1 turno

PL 1.34 1/2003
Do governador do Estado, que institui e estrutura as carreiras do Quadro
de Pessoal do Grupo de Atividades de Cultura. Discussão em 2 1 turno

PL 1.342/2003
Do governador do Estado, que institui e estrutura as carreiras do Quadro de
Pessoal do Grupo de Atividades de Desenvolvimento Económico e Social e da
Secretaria de Estado de Agricultura,Pecuária e Abastecimento (Seapa), inte-
grante do Grupo de Atividades de Agricultura e Pecuária. Discussão em 2 0 turno

PL 1.345/2003
Do governador do Estado, que institui e estrutura as carreiras da Secretaria
de Estado de Transportes e Obras Públicas (Setop), do Departamento de
Estradas e Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER) e do Departamento de
Obras Públicas do Estado de Minas Gerais (Deop) . Discussão em 2 0 turno

PL 1.455/2004
Do deputado Gilberto Abramo, que acrescenta parágrafo ao art. 3 1 da Lei n°
12.903, de 23/6/98, que define medidas para combater o tabagismo no
Estado e similares nos locais que menciona (Proíbe a prática do tabagismo a
docentes e pessoas que desenvolverem trabalho com alunos nas dependências
das escolas públicas estaduais de educação básica). Discussão em 2 0 turno

PI. 1.597/2004
Do deputado Fábio Avelar, que autoriza a reversão de imóvel ao patrimônio
do município de Felizburgo. Discussão em 2 1 turno

PL 1.833/2004
Do governador do Estado, que cria estabelecimento penitenciário na estru-
tura da Secretaria de Estado de Defesa Social, com a denominação de Colônia
Penal Irmãos Naves, no município de Araguari. Discussão em 2 1 turno

P1,31.884/2004
Do governador do Estado, que institui o Adicional por Titulação Acadê-
mica (ATA). Discussão em 2 1 turno

PL 1.931/2004
Do governador do Estado, que dispõe sobre a transformação de cargos do
Quadro Especial de cargos de provimento em comissão da Administração
Direta do Poder Executivo, de que trata a Lei Delegada n° 108, de 29 de
janeiro de 2003. Discussão em 2 0 turno

PL 1.981/2004
Do governador do Estado, que dispõe sobre a concessão de reajuste aos
servidores policiais civis, militares, bombeiros militares e aos ocupantes
de cargos de Agente de Segurança Penitenciário, bem como de adicional
de periculosidade aos ocupantes dos cargos que menciona, e dá outras
providências. Discussão em 2 0 turno

18h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte
19h Panorama (reprise) - Mulheres no Mercosul

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

20h Compacto Pinga-Fogo (reprise)
20h15 Reunião Especial (reprise) - Comemoração dos 8 anos do

jornal " O Tempo"
21h Assembléia Debate (inédito) - Crescimento econômico e a

falta de infra-estrutura
22h Repórter Assembléia (reprise) - O que acontece na Assem-

bléia e as principais notícias do Estado
22h30 Mundo Político (Inédito) - Entrevistas, comentários e notas

sobre a movimentação política no País
23h Plenário (reprise)
1h Panorama (reprise) - Mulheres no Mercosul

1h30 Repórter Assembléia (reprise) - O que acontece na Assem-
bléia e as principais notícias do Estado

2h Encerramento
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• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho 1) - discutir e votar
parecer sobre o PL 605/03, do deputado Dalmo Ribeiro Silva,
que altera dispositivos da Lei 13.188, de 1999, e o PL 1.509/04,
do deputado Rogério Correia, que dá nova redação aos artigos
30, 5 1 e 6 1 da Lei 13.448, de 2000, que cria o Memorial de
Direitos Humanos
• Videoconferéncia (Escola do Legislativo) - tema: II Conferên-
cia Infanto-juvenil do Meio Ambiente com Diversidade, do Minis-
tério da Educação

• Comissão Especial da PEC 80/04 (Plenarinho IV) - discutir e votar
parecer sobre a PEC 80/04, que altera a Seção III do Capítulo II da
Constituição do Estado de Minas Gerais, modificando o critério de
acesso de juízes de direito ao Tribunal de Justiça
• CPI do Café (Plenarinho III) - discutir e votar o relatório final da
comissão

10 horas
• Comissão de Redação (Plenarinho II) - discutir e votar parecer
sobre proposições em fase de redação final
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho III) - discutir e votar
parecer sobre o PL 1.809/04, do deputado Doutor Viana, que cria o
Cadastro Estadual de Presos e Foragidos
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ampliada
(Plenarinho IV) - discutir e votar parecer sobre o PI- 1.892/04, do
governador, que estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento
Fiscal do Estado para o exercício de 2005
• Comissão de Administração Pública (Auditório) - debater o
enquadramento dos servidores estaduais aposentados nos respec-
tivos planos de carreira, bem como o pagamento de verba retida a
inativos do Estado. Convidados: secretário de Estado de Planeja-
mento e Gestão, António Augusto Anastasia; secretária de Estado
de Educação, Vanessa Guimarães Pinto; presidente do Sind-UTE,
Maria Inez Camargos; e representante dos funcionários aposenta-
dos, Terezinha Aparecida de Castro; discutir e votar parecer sobre
diversas proposições, entre elas , PL 1.333/03, do governador, que
institui e estrutura as carreiras do Quadro de Pessoal do Grupo de
Atividades de Gestão, Planejamento, Tesouraria, Auditoria e Polí-
tico-Institucionais; PL 1.337/03, do governador, que institui e
estrutura as carreiras do Sistema Estadual de Saúde de Minas Ge-
rais; e PL 1.338/03, do governador, que institui e estrutura as
carreiras do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais (Ipsemg) e do Instituto de Previdência dos Servidores
Militares do Estado de Minas Gerais (IPSM)

10h30
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho
IV) - discutir e votar parecer sobre diversas proposições, entre elas,
PL 233/03, do deputado Leonardo Quintão, que estabelece normas
para a realização da transação de crédito tributário estadual; e PL
1.346/03, do governador, que institui e estrutura as carreiras de
auditor fiscal da Receita Estadual (AFRE) e de especialista em tribu-
tação e arrecadação (ETA), do quadro de pessoal do Grupo de Ativi-
dades de Tributação, Fiscalização e Arrecadação da Secretaria de
Estado de Fazenda; além de diversos projetos que tratam da doação
de imóveis
• Comissão de Saúde (Plenarinho II) - discutir e votar parecer sobre
o PL 1.530/04, do deputado George Hilton, que dispõe sobre a
doação do cordão umbilical dos recém-nascidos; e PL 1.760/04, da
deputada Ana Maria Resende, que dispõe sobre procedimentos a
serem adotados pelos fornecedores de produtos ou serviços consi-
derados nocivos à saúde

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho
1) - discutir e votar proposições que dispensam a apreciação do
Plenário
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho

II) - discutir e votar proposições que dispensam a apreciação do
Plenário
• Comissão de Redação (Plenarinho III) - discutir e votar pare-

cer sobre proposições em fase de redação final
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
(Plenarinho IV) - discutir e votar proposições que dispensam a
apreciação do Plenário

• Comissão da PEC 57/03 (Plenarinho 1) - discutir e votar parecer
sobre a PEC 57/03, da Comissão Especial do Tribunal de Contas, que
modifica o artigo 124 da Constituição Estadual, que dispõe sobre o
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e acrescenta dispo-
sitivo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

15 horas
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho
II) - discutir e votar parecer sobre o PL 1.253/03, do deputado
Gilberto Abramo, que dispõe sobre o pagamento com cheque nos
estabelecimentos comerciais; P1. 1.484/04, do deputado Chico
Simões, que dispõe sobre a qualidade do atendimento em estabe-
lecimento comercial; PL 1.573/04, do deputado Célio Moreira,
que dispõe sobre a restrição à entrada de consumidores em estabe-
lecimentos comerciais; PI- 1.651/04, do deputado Padre João,
que modifica e acrescenta dispositivos à Lei 14.790, de 2003, que
proíbe, em situação de urgência e emergência, a exigência de
depósito prévio para o internamento em hospital da rede privada;
PL 1.652/04, do deputado Rémolo Aloise, que estabelece normas
para a realização de promoções em estabelecimentos destinados à
venda de fármacos e derivados; e PL 1.914/04, do deputado Paulo
Piau e do Colégio de Líderes, que institui o Dia do Cliente no
Calendário Oficial do Estado de Minas Gerais
• Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial (Plenarinho
III) - discutir e votar proposições que dispensam a apreciação
do Plenário

15h30
• Comissão de Administração Pública (Auditório) - discutir e votar
parecer sobre diversas proposições, entre elas, o P1. 1.333/03, do
governador, que institui e estrutura as carreiras do Quadro de Pes-
soal do Grupo de Atividades de Gestão, Planejamento, Tesouraria,
Auditoria e Político-Institucionais; P1. 1.337/03, do governador,
que institui e estrutura as carreiras do Sistema Estadual de Saúde
de Minas Gerais; e P1. 1.338/03, do governador, que institui e
estrutura as carreiras do Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) e do Instituto de Previdência
dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais (IPSM)

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho
IV) - discutir e votar parecer sobre diversas proposições, entre
elas, o PL 233/03, do deputado Leonardo Quintão, que estabe-
lece normas para a realização da transação de crédito tributário
estadual; e P1. 1.346/03, do governador, que institui e estrutura
as carreiras de auditor fiscal da Receita Estadual (AFRE) e de
especialista em tributação e arrecadação (ETA), do quadro de
pessoal do Grupo de Atividades de Tributação, Fiscalização e Ar-
recadação da Secretaria de Estado de Fazenda; além de diversos
projetos que tratam da doação de imóveis
• Audiência Pública da Comissão do Mercosul da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais e da Comissão Parlamentar Conjunta do
Mercosul (Auditório). Palestrantes: presidente da Comissão Parla-
mentar Conjunta do Mercosul, deputado Dr. Rosinha; consultora do
Senado Federal, Maria Cláudia Orummond; e coordenador para As-
suntos do Mercosul do Estado do Paraná, Santiago Martin Galio

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ampliada
(Plenarinho IV) - discutir e votar parecer sobre o PL 1.892/04, do
governador, que estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento
Fiscal do Estado para o exercício de 2005

20 horas
• Reunião Especial (Plenário) - comemoração dos oito anos do
jornal "O Tempo"
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