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Líderes chegam a consenso quanto a
quatro projetos da reforma administrativa

A e r Vieira
Projeto da LDO
está pronto para
Plenário
Esta pronto pa'o se'
discutido e votado
pelo Plenário, em
turno único, o Pi-
715/2003, que
contém a proposta de
Lei de Diretrizes
Orçamentarias ([DO)
para 2004. Na tarde
de ontem, a Comissão
de Fiscalização
Financeira e
Orçamentaria
aprovou o parecer de
turno único sobre o
projeto, com
alterações. O projeto
compreende as
prioridades e metas
da administração
pública estadual para
2004, as diretrizes
gerais para o
orçamento, as
disposições sobre
alterações da
legisla cão tributaria, a
Política de aplicação
da agência financeira
oficial e a
ad ministração da
dívida e das
operações de crédito.

.\ reforma administrativa
no Fstado foi objeto da reu-
mao de ontem entre lideres
do governo e da oposição na
,\ssemhléia Legislativa. Eles
chega ram a um consenso
quanto d votação de quatro
proposições: a Proposta de
Emenda à Constituição 48/
2003, os Projetos de Lei Com-
plementar 26 e 2, de 2003, e
o Projeto de I.ei (1'1-) 71
2001, todos do governador.
Os deputados concordaram
que não havera demissões em
massa de servidores, que a
e 011 tra tação de se r\ i d ores
pela CLI só será teita em caso
de necessidade temporaria
de mão-de-obra e que o pla-
no de carreira do tunciona-
1 ismo público sena enviado

A Comissão de 1 isca 1 iza-
ção Financeira e Or,anlenta-
ria reune-se hoje, às 10 ho-
ras, para analisar seis proje-
tos da reforma administra-
tiva, todos de 200': P1 C 26,

à Àssemhlóia no segundo
semestre, sendo qu&' o do
ma gi sterio será o primeiro.
Segundo o líder do gover-
no, deputado Alberto Pinto

sobre perda de cargo publi-
co por insuficiência de de-
sempenho; PLC 2, sobre
contratação pela CLI; PI-
717, sobre avaliação de de-
sem penho; PL 718, que ins-

Coelho (PP), a e\pecta ti va e
de que os projetos que com-
põem a reforma estejam vo-
tados antes do recesso par-
lamentar de julho.

titi.i i O l d icional de desem-
penho; PI - 719, que extingue
o apostila mento; e IL 720,
que autoriza o governo a
renegocia r dívidas de exer-
cícios anteriores.

Projetos da reforma estão na pauta da FF0

Plenário aprova sete projetos, sendo três da reforma
O Plenário aprovou, nas três reuniões de
ontem, em 1° turno, sete proposições, sendo
três projetos da reforma administrativa: o
Projeto de Lei 722/2003, sobre cargos do
lpsemg; a Proposta de Emenda à Constituição
20/2003, que unifica as Procuradorias-
Gerais da Fazenda e do Estado, criando a
Advocacia-Geral do Estado; e o Pro j eto de Lei
Complementar 24/2003, que trata das
Procuradorias Regionais da Procuradoria-
Geral do Estado. Alem deles, mais quatro PLs

de 2003 foram votados: o 46, sobre
cadastramento de celular pre-pago; o
11 6, que proíbe deposito prévio para
internamento hospitalar; o 25, que trata
do atendimento prioritário em
supermercados e estabelecimentos
congêneres a aposentados, idosos,
portadores de deficiência, gestantes,
lactantes e portadores de doenças graves;
e o 147, que trata do incentivo à adoção
de política de controle ambiental.



Deputados portcipom do reunião qs	c.."oo sobre projetos polèmicos
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Líderes do governo e da
oposição chegaram a um cort-
senso, ontem, quanto a qua-
tro proposições que tratam
da reforma adrninisti-atjva
no Estado. Houve acordo em
relação à Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) 4$/2003,
aos Projetos de Lei Complemen-
tar 26 e 28/2003 e ao Projeto
de Lei (PL) 718/2003, todos
do governador.

Em linhas gerais, os depu-
tados concordaram que não
haverá dernissões em massa
de servidores, a contrata-
ção de servidores via Con-
solidação das Leis do Traba-
lho (CLT) só será feita em
caso de necessidade tempo-
rária de mão-de-obra e que
o plano de carreira do fun-
ctonaltsrno público será en-
viado à Assembléia Legisla-
ti va no segundo semestre,
sendo que o do magistério
será o primeiro.

O deputado Rogério Cor-
reta (P1), líder do Bloco PT/
PCd oB, informou que até
amanhã os termos do acor-
do serão levados às bases
dos dois partidos. lá o líder
do governo, deputado
Alberto Pinto Coelho ( PP),
espera que o consenso esteja
plenamente consolidado até
a próxima sexta-feira (4(. Se-
gundo ele, a expectativa é de
que os projetos discutidos
ontem e outros que compõem
a reforma estejam votados
antes mesmo do recesso par-
lamentar de julho.

Em relação ao PL 71$, que
cria o Adicional de Desempe-
nho na Administração Públi-
ca, os deputados chegaram a
um acordo para que a reda-
ção da proposição seja bas-
tante clara quanto aos crité-
rios utilizados para a conces-
são do benefício. Em relação

Alair •Vieira

CU, prevista pelo PLC 28,
não poderá exceder o perío-
do de dois anos.

Ia mhém será proposto
um substitutivo à PFC 48/
2003, que institui o prêmio
por produtividade e trata
da avaliação de desempe-
nho. O novo texto amplia
o pra'o para o pedido de
conversão de férias-prêmio
em espécie para os servido-
res que já tiverem ou ve-
nhani a ter esse direito até
28/2/2004. Também garan-
te o pagamento de férias-
prêmio em dinheiro aos
servidores de recrutamen-
to amplo que forem demi-
tidos e ainda prevê, para a
mesma categoria, o adicio-
nal de tempo de serviço.

Sargento P\1 Angela
Santana Alves Maia acusou o
Comandante do 2$' Batalhão
da Polícia Militar de L T naí, o
tenente-coronel Eva ndro a-
ques Mendonça, de persegui-
ção a ela e ao seu marido, o
capitão Tarcísio Evangelista
Maia. Depois de receber a
denúncia ontem, antes da reu-
tti0 da Comissão de Segu-
rança Pública, o seu presiden-
te, deputa d o Sargento Ro-
drigues (PDT), apresentou
requerimento pedindo que
ela fosse ouvida pelos demais
membros da comissão.

Angela Santana e seu ma-
rido estariam sofrendo per-
seguições, como ameaças de
morte e ligações anónimas,
desde quando moravam em
Pira pora, motivo pelo qual
foram transferidos para Una t.
em abril de 2002. À partit dai,
de acordo com seu depoimen-
to, ela tem sofrido pressões,
atiseaças verbais e intimida-

o Depu fado .\Iherto
Bciatii (PI- ), pedindo a inves
tigação de denúncias de fal-
sificação de docu tisentos en-
\'olvendo empresas de trans-
porte coletivo urbano, inter-
municipal, interestad ria 1, de
fretamento e de turismo de
luiz de Fora e o sindicato de
trabalhadores da categoria;

' Deputado Sargento
Rodrigues (PDT (, pedi nd o
audiência pública para deba-
ter o Projeto de Lei 7$/2003,
do go\-ernador, que trata da
criaç 0 da Superintendência
de Coordenação Penitenciá-
ria e da Carreira de Agente
Penitenciário, com: o secretá-
rio de Estado de Planejamen-
to e Gestão, António Anas-
tasia o subsecretário de Ad-
fliflistr2ç0 Penitenciária,
--\gílio Nion tei ro Filho; e oP residente do Sindicato dos
\ C r'ntes Penitenciários de

n,l s NI rco Au rélio de

ções pelo comando da P\1 da
cidade À 3" sargento esta,
há mais de Yl) dias, de licença
médica e apresenta problemas
de saúde, resultado das pres-
sões psicológicas que sofreu-
Ela acusa o tenente-coronel
Ev and ro laques Mendonça
de arbitrariedade e descum-
pri men to do seu dever d e
comanda n te do ha hão po
ter contestado os atestado-
de licença médica apresen-
tad os e aberto si nd icància
sem nenhum precedente,
para apurá-los.

0 d ep rita do Sargento
Rodrigues (PDT) manifes-
tou -se contra ri o à atitude
do tenente-coronel e pro-
pós a reali,ação de uma n'u-
nião conjunta das comissões
de Segurança Pública, Sau-
de e Direitos Humanos para
apurar e discutir as demiti-
cias de Angela Santana. Vão
ser chamados o comandan-
te-geral da P\1, coronel .\ 1-

Paul a Terri ii lia: outro  req ue-
rimento sol icita que o gover-
tia dor atenue ou ais ri e a pena -
lidade de e\clusao de 22 poli-
ciais militares de Montes CIa-
rs.Lles teriam denunciado a
arbitrariedade da punição etir
aridiêticia da Comissão de Di-
reitos Huisianos, em 2$ de
tiiaio. O pedido esta de acor-
do com requerimento apro a-
do do deputado Carlos Pitiseti-
ta (01)1), que pede a reabertu-
ra dos processos ad iii i nistra ti -
vos contra esses policiais;

Deputado Célto Moreira
(PI.), pedindo à BHlrans a um-
dança de pontos finais de Ônibus
do transporte coletivo da Capi-
tal, em áreas com elevados índi-
ces de violência e cnniitialidade;
outro requerimento solicita ao
secretario de Estado de Defesa
Social informações sobre o defi-
cit de vagas no sistema prisional
e ,,obre necessidade de pessoal
para a atividade policial tias
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va ri) Rodrigues Ga reta; uni
representa ti te da Diretoria
de Saúde da PNl; o tenen-
te-coronel 1-vais d ro la q ric
Mendonça; e o capitão
Tarcisio Evangelista Maia.

polícias civil e militar; outro
requerimento pede que as in-
fortisações sobre os Conselhos
(..ot'nunitarios de Segurança
Pública (Conseps) sejam iii-
cluídas tias canipanhas pu-
blicitárias do Estado e nas
contas de 111/ e agua

Líderes fecham acordo sobre	Comandante de Batalhão de
projetos da reforma administrativa	Unaí é acusado de perseguição

à avaliação de desempenho,
também ficou acertada a ga-
rantia de transparência no
processo, inclusive com a pos-
sibilidade de acompanhamen-
to pelo sindicato ao qual o
servidor for filiado.

Quanto à perda de cargo
por insu ficiência de desempe-
nho, prevista pelo P1 .0 6/
2003, será apresentado utis
substitutivo ao projeto que
mantém a regu lamentação
mínima necessária constan-
te da Constituição Federal
para a perda do cargo. Com
isso, o servidor ganha um
recurso extra, já que poderá
apelar ao Conselho de Ad-
ministração de Pessoal antes
de ter sua demissão consu -
ma da. lá a contrata çã o via

Como solicitar pesquisas à Biblioteca pela intranet?
Para solicitar pesquisas à Biblioteca, basta consultar,

na página específica do setor (terceiro título do
menu vertical, à esquerda da tela), o item

Apresentação. Clicando no Iink Fale com a
Biblioteca, você pode solicitar pesquisas à coleção

da Biblioteca ou aos bancos de dados. Também é
possível criar ou substituir o seu perfil de usuário e

mandar mensagens.

Presenças

Deputados
Sargento
Rodrigues )PDT(,
presidente;
Alberto Bejani PU,
vice; e Célio
Moreira (P1).

Requerin-tento pede n1 udança de pontos finais em íreas violentas

Os cieputorios Célio Moreira, Sorgeoto Rodrigue:
e Alberto Bejoni



PEC que extingue o qüinqüênio
PEC 48/03	 recebe parecer favoravel

Parecer de projeto sobre dívidaso
passadas vai ser apreciado hoje

a-.

Dopurcroos Arrtánio Ju/io, Morrlicr Campos, AdoJcIeer Lopes e Jose Henrique

ço público. "Essas distorções, concedido apenas aos servi-
além de terem contribuído dores que ingressarem no ser-
para o aumento de gastos no viço público após a publica-
setor público, abriram as por- cão da futura Emenda. Veda
tas para que alguns servido- a concessão de benefícios em
res ganhassem altos salários, razão exclusiva do tempo de
de onde surgiu a expressão serviço, preservando-se os
'marajás do serviço público",	direitos adquiridos. Será, por-

A PEC 48/03 visa à im- tanto, mantida a concessão de
plementação de modelo de quinquênios, trintenário e
gestão baseado na produtivi- biénios para os servidores
dade e desempenho no ser- que ingressarem no serviço
VIÇO público. Introduz o adi- público até a data de publica-
ciona 1 de desempenho, a ser ção da futura Emenda.

Deputados questionam eficácia
da PEC 48/03

Fiscalização
Financeira e

Orçamentária

Prr

AL INFORMA /quarta-feira - 4	 AL INFORMA /quarta-feira - 5

Participaram da
reunião os
deputados Dinis
Pinheiro (PL),
presidente; Neider
Moreira (PPS), vice;
Bonifácio Mourão
(PSDB); Adalciever
Lopes (PMDB);
Manha Campos (PT);
José Henrique
(PMDB); Rogério
Correia (PT); Antônio
Júlio (PMDB); Jô
Moraes (PCdoB(;
Sargento Rodrigues
(PDT); Céhio Moreira
(P1); Wehiton Prado
(PT); e Gilberto
Abramo (PMDB).

A Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 48/2003.
que extingue qüinqüênios,
biênios e apostilamento e cria
o adicional de desempenho
Pára OS futuros servidores
públicos do Estado, está
pronta para ser votada em
Plenário. Ontem, a proposição
do governador Aecio, que
também integra a reforma ad-
ministrativa do Estado, rece-
beu parecer favorável da Co-
missão Especial criada para
analisar a matéria. A discus-
são da proposta provocou po-
lêmica, e foi acompanhada por
representantes dos funcioná-
rios públicos. Apesar das crí-
ticas de deputados, todos vo-
taram a favor do parecer do
deputado Bonifácio Mourão
(PSDB), que apresentou o
substitutivo n 1, com altera-
ções na forma e no conteúdo.

Entre as alterações no con-
teúdo, está a garantia de que
o governo enviara à Assem-
bléia, até 31 de dezembro
deste ano, os p lanos de car-
reira dos servidores públicos
do Estado. Outra novidade é
a possibilidade de o servidor,
tanto civil quanto militar, ao se
aposentar, converter em espécie
as férias-prêmio adquiridas até
28 de fevereiro de 2004 e não
gozadas. O substitutivo também
prevê que o servidor civil e mi-
litar têm direito aos adicionais
por tempo de serviço e férias-
prêmio adquiridos e por adqui-
rir, quando for nomeado para
outro cargo no Estado em ra-
zão de aprovação em concurso
público. Além disso, determina
que o direito de continuar rece-
bendo a remuneração de cargo
de provimento em comissão
será expedido pelo Poder em
que se encontra o servidor em
exercício (e não por aquele no
qual o servidor está lotado).
Parecer - O relator, em seu
parecer, elogia a extinção do
apostílarnento que, para ele,
vai contribuir para corrigir
distorções salariais no servi-

\ lesm o vota n d a favor
da PEC 48/03, o deputado
Antônio Júlio (PMDB) mani-
festou seu descontentamen-
to  com a forma como o gover-
no vem conduzindo as nego-
ciações da reforma adminis-
trativa na Assembléia. "As
pessoas que fazem essa refor-
ma não conhecem o interior
de Minas. O Anastasia é um
sonhador do Estado perfeito,
mas entre sonhar e executar
vai uma distância grande. Não
VOU me furtar o direito de
alertar sobre as conseqüênci-
as dessa reforma", afirmou.

O deputado Rogério
Correia (PT), líder do
bloco de oposição ao go-
\ erno na Assembléia,
também fez críticas à re-
forma, mas assinalou que
as discussões contribuí-
ram para aperfeiçoar os
projetos. Entre as altera-
ções positivas para o aper-
feiçoamento da proposi-
ção, Rogério Correia citou
a inclusão, no texto da
PEC, da garantia de envio
dos planos de carreira do
funcionalismo à Assem-
bléia até o final deste ano.

Na reunião de ontem da
Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária da
Assembléia Legislativa, o de-
nutado José Henrique
(1 1 \1D B) pediu vista do pare-
cer referente ao Projeto de Lei
1 PL) 720/2003, que autoriza o
governo estadual a rene-
gociar dívidas relativas a
exercícios anteriores. O pare-
cer do deputado Ermano Ba-
tista (PSDB) foi pela aprova-
ãc) do projeto, com as emen-

das n 1 a 3 da Comissão de
Constituição e Justiça. A vo-
tação do parecer na Comissão
de Fiscalização Financeira fi-
cou para a reunião de hoje.

O deputado Antonio Júlio
(PMDB) manifestou sua preo-
cupação com o projeto, ale-
gando que ele pode provocar
um "calote" contra fornece-
dores do governo estadual
durante os anos 2002 e ante-

Os dep utados Márcio Pas-
sos (PU e Arlen Santiago
(PTB) foram eleitos, ontem,
P residente e vice, respecti-
amente, da Comissão Espe-

cial criada para emitir pare-
cer sobre a PEC 51/2003. O
deputado Sebastião Helvécio
(PDT) foi designado relator
pelo presidente da comissão.

A proposta, de autoria

A Comissão de Política
Agropecuária e Agroindus-
trial aprovou, Ontem, reque-
rimento do deputado Paulo
Piau (PP), que pede a realiza-
ção de audiência pública para
discutir a aplicação das leis
ambientais, frente à necessi-
dade de desenvolvimento do
setor produtivo. O deputado

r10r1-e. Segundo o paria men-
ta r, quem quiser receber
terá que oferecer descon-
tos, sendo que muitos dos
pequenos prestadores de
serviço não contam com ca-
pital de giro para abrir mao
de receita. Para Antônio
Julio, o governo deveria
pelo menos honrar os con-
tratos assumidos com os pe-
quenos fornecedores.

Opinião contrária tem o
deputado Miguel Martini
(PSB). Alegando que há uma
realidade de falta de caixa para
o Estado e cicie a divida com
os credores passa dos RS 5 bi-
lhões, ele afirmou que o gover-
no está tentando criar um me-
canismo para que seus forne-
cedores possam receber, caso
achem interessante oferecer
um deságio em seus créditos.
"Do contrario, o governo vai
ter que dizer: devo, não nego,

do deputado Roberto Cai--
v,ilho (P1), cria a audito-
ria popular de fiscaliza-
ção e acompanha mento de
gastos públicos dos Pode-
res Executivo, Legislativo
e Judiciário, do Tribunal
de Contas e do Ministé-
rio Público do Estado.
Essa auditoria será com-
posta de nove conselhei-

sugere, ainda, que sejam con-
vid ad os: o procurador-geral de
Justiça, Nedens Ulisses Vieira;
o presidente da Faemg, Gilman
Viana Rodrigues; o presidente
da Fiem,, , Rohson Braga de
Andrade; o secretário de Esta-
cio de Desenvolvimento Eco-
nômico, Wilson Nélio Brumer;
o secretário de Estado de Agri-

pago quando puder', disse
Miguel Martini. Ele ainda pon-
derou que 83'",> dos pequenos
credores lá foram pagos.

Deputados adicto votocoo de parece , ao pra 'o ce cirv,00

Compareceram à reunião os deputados Ermano Batista
(PSDB), presidente; Jayro Lessa (P0; José Henrique
(PMDB(; Sebastião Helvécio (PDT(; Antônio Júlio (PMDB);
Gilberto Abramo (PMDB(; e Miguel Martini IPSBI.

PEC 51

ros e nove suplentes, que
xão exercer mandato du-
rante dois anos, indica-
dos pelas seguintes enti-
dades: Ordem dos Advo-
gados dc) Brasil (OAB),
Conselho Regional de
Economia, Conselho Regi-
onal dos Contadores, se-
tores reli g iosos, trabalha-
dores e setor produtivo.

Política Agropecuária

cultura, Pecuária e Abasteci-
mento, deputado Odelmo Leão
Carneiro Sobrinho; e o secretá-
rio de Estado de Meio Ambi-
ente e Desenvolvimento Sus-
tentável, José Carlos Carvalho.

A comissão aprovou, ain-
da, dois pareceres e requeri-
mento que dispensam a apre-
ciação do Plenário.

Comissão da PEC 51 elege presidente
Presenças
Participaram da
reunião os
deputados
Sebastião Helvécio
(PDT(; Márcio
Passos (PL)e José
Henrique (PMDB).

Aplicação de leis ambientais vai ser
discutida em audiência pública

Participaram da
reunião os
deputados Doutor
Viana (PFL),
presidente; Gilberto
Abramo (PMDB) e
a deputada Ana
Maria (PSDB)



Parecer é favorável à conversão
de férias-prêmio em espécie

Deputados analisam riscos de
barragens de usos múltiplosPEC 9/2003 Acidentes Ambientais
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Transporte,
Comunicação e
Obras Públicas

Foi a p ro\ a do ontem pare-
cer favora cl a PFC 9/2003,
(Inc permite a conversão de
terias-prémio em espécie para
quitacão de débitos do Siste-
ma Financeiro de Habitação,
pela Comissão Especial cria-
da para avaliar essa matéria.
A Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 9/2003,
do deputado Sargento Ro-
drigues (PDT) e outros, dá
nova redação ao inciso 11 do
artigo 31 e também ao pará-
grafo 11 do artigo 39 da Cons-
tituição do Estado.

O relator do projeto, de-
putado Adalclever Lopes
(PMDB), optou pela aprova-
ção por \erificar que eia está

O descarrilamento de um
trem que carregava produtos
químicos, na cidade de
tjberaha, vai ser tema de uma
reunião conjunta das comis-
sões de Transporte, Comuni-
cação e Obras Públicas e a de
Meio Ambiente e Recursos
Naturais. Ainda sem data
marcada, a audiência pública,
destinada a apurar e avaliar
as causas do acidente ecoló-
gico, resulta de requerimen-
to do deputado Roberto Car-
valho (PT), aprovado na reu-
nião de ontem da Comissão de
Transporte, Comunicação e
Obras Públicas. Serão convi-
dados o ministro dos Trans-
portes, Anderson Adauto; os
secretários de Estado de
Transportes e Obras Públicas,
e de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável, res-
pectivamente, Agostinho
Patrús e José Carlos Carvalho;
o diretor da Agência Nacio-

em conformidade com o a rti-
go 31 da Constituição Estadu-
al, determinando que sejam
assegurados ao servidor pú-
blico os direitos que visem à
melhoria de sua condição so-
cial e à produtividade no ser-
viço público. Ele entende que
a possibilidade de conversão
em espécie das férias-prêmio
e uma ação positiva para o fun-
cionalismo, permitindo "que o
servidor solucione pendênci-
as financeiras que repercutem
de forma negativa na sua vida
familiar e profissional"

O relator também conside-
rou oportuna a garantia do
direito ao adicional trintená-
rio aos militares, incluída na

nal de Transporte Terrestre,
Jose Alexandre Nogueira; o
presidente da Feam, flmar
Bastos; o gerente eecu tivo
de Minas do fbania, Roberto
Messias Franco; o procurador
de justiça e coordenador do
CAO-MA, Jarbas Soares Júnior;
o prefeito de Uberaba, Marcos
Montes Cordeiro; e a presiden-
te do Sindicato dos Transpor-
tadores em Empresas Ferrovi-
árias, Edna Ribeiro Bezerra.

À comissão apro oti tam-
bém requerimento de a ud iên-
cia pública para debater a si-
tuação da BR-262, considera-
da pelo autor, deputado Do-
mingos Sávio (PSDB) uma das
mais importantes vias de
acesso do Estado que está em
condição precária. Para esse
encontro, também serão con-
vidados o ministro e o secre-
tário de Estado dos Transpor-
tes e ainda: o diretor do DER,
coronel Renato César Santana,

P 
E 

C 9/2( 1 03, através da nova
redação ao parágrafo ii do
artigo 39 da Constituição Es-
tadual. Esse direito havia sido
suprimido dos militares pela
Emenda à Constituição 40/
2000, ocasionando o tratamen-
to distinto entre policiais mi-
litares e civis. Segundo o pa-
recer, o adicional trintenário
aos militares é previsto no es-
tatuto do pessoal dessa orga-
nização. "A possibilidade de
concessão de índices de rea-
juste diferenciados aos servi-
dores civis e aos militares,
que justificou a supressão do
direito ao adicional trin-
tenário, não nos parece razoá-
vel", conclui.

e o do Dnit, no Estado; o chefe
da Polícia Rodoviária Federal em
Minas, e o presidente do Progra-
ma de Desenvolvimento da Re-
gião Centro-Oeste de Minas Ge-
rais (Prodescom).

Outra solicitação foi feita
pelo deputado Sebastião
Navarro Vieira (PFL), através
de requerimento aprovado pela
comissão. O parlamentar pede
que a comissão proceda visita
técnica às Thermas Antônio
Carlos e à sede própria da
LT n imed em Poços de Caldas.

[Presenças

Participaram da
reunião os deputados
Gil Pereira (PP),
Adoiclever Lopes
(PMDB(, Laudelino
Augusto (PT) e Sidinho
do Ferrotaco PU.

Por negligência e respon-
sabilidade da Emesa, uma
empresa de mineração que já
encerrou atividades, uma
adutora do sistema Rio Man-
so da Copasa corre o risco de
rompimento, o que poderá
deixar parte da Região Me-
tropolitana de Belo Horizon-
te sem abastecimento de
água. Essa foi a principal de-
núncia surgida na reunião da
Comissão Especial de Aci-
dentes Ambientais da Assem-
bléia realizada ontem. Pelos
relatos das dez entidades re-
presentadas na reunião, não
há risco imediato ou previsto
de acidentes ambientais em

1... m risco ambiental surgi-
do de algumas barragens de
usos múltiplos, apontado pela
superintendente de fiscaliza-
ção da ANA, Gisela Forattini,
foi a constatação da prolife-
ração dos caramujos hospe-
deiros da esquistossomose
nas barragens de Samambaia
e Machado Mineiro, no Nor-
te do Estado. Doutor Ro-
naldo relatou igualmente que
há queixa de aumento dos
casos de leishmaniose na lo-
calidade de Capim Branco, no
Triângulo Mineiro. No entan-
to, os técnicos cuidaram de
re lativizar a gravidade do
problema, argumentando
que os benefícios do acúmulo
de água nas regiões mais se-
cas São superiores à incidên-
cia de endemias

Marcos António dos San-
tos, a gronomo da Roralminas,
intormo i que a empresa as-
sumiu a a dministração das
barragens de uso múltiplo
cons truídas pela Cemig du-
rante o governo Newton Car-
doso e que vem executando

nenhuma das dezenas de bar-
ragens de uso múltiplo ou ex-
clusivas para o abastecimento
de água em Minas Gerais.

Participaram da reunião
autoridades e técnicos da Se-
cretaria de Desenvolvimento
Econômico, da Ruralminas,
da Copasa, da Ernater, da
Codevasf, do Idene, do Crea-
MG, da Agência Nacional das
Aguas (ANA), do Sindiextra
e da Feam. A discussão da
adutora da Copasa foi pro-
vocada pelo deputado Doutor
Ronaldo (PDT), que esteve
inspecionando uma voçoroca
em Brumadinho, após o rom-
pimento de urna barragem de

projetos de irrigação e drena-
gem nas terras ao redor das
represas do Bananal, Salinas
C Calhauzinho. Antônio
Carlos Carvalho Marques, da
Codevasf, informou que a
companhia tem nove barra-
gens de porte médio para ir-
rigação, com cerca de 3 mi-
lhões de metros cúbicos cada,
e uma grande, no Rio Go-
rutuba, em Janaúba, que se
chama Bico da Pedra. Essa
seria de uso múltiplo, inclu-
indo piscicultura, lazer, irri-
gação e abastecimento de
água para a Copasa.
Parceiros do MAB Gisela,
da ANA, denunciou que os
pequenos agricultores ao re-
dor da barragem de Bico da
Pedra não têm acesso à água,
e que esse problema terá que
ser encarado pelo Comitê de
Bacia do Gorutuba, que come-
ça a ser formado. Alice Soa-
res, da Fundação Estadual do
Meio Ambiente (Feam), dis-
se que a fundação é Fio rigo-
rosa na questão do licen-
ciamento ambiental das bar-

gchiões que, segundo o)
 estaria provocando o

assoreamento do Rio Parao-
peba e colocando em risco a
rodovia MG-040.

O superintendente de re-
cursos hídricos e meio ambi-
ente da Copasa, \ Talter Vilela
Cunha, revelou que o Ministé-
rio Público está acionando os res-
ponsáveis pela Emesa para as-
sumirem os custos pelas obras
de proteção da adutora. Cunha
revelou ainda que a Copasa
teve que lidar com riscos de
rompimento de barragens de
rejeitos de onze rn moradoras
acima das captações de Serra
Azul e Rio Manso.

ragens que tem sido acusada
pejorativamente pelos empre-
sários de ser "parceira do
Movimento dos Atingidos
por Barragens".

A deputada Maria José
Haueisen (P1), presidente da
reunião, criticou duramente a
política de reassentarnento
dos atingidos por barragens,
em casas indignas de alojar
quem perdeu suas terras, ago-
ra confinados em moradias
de 20 metros quadrados. Cri-
ticou até mesmo os arquite-
tos que criam casas mais es-
paçosas, mas sem respeitar
as tradições habitacionais
do povo das regiões atingi-
das. Haueisen explicou aos
participantes que já houve
três reuniões anteriores para
tratar das barragens de
rejeitos corri resíduos po-
luentes, barragens de rejei-
tos das mineradoras e bar-
ragens das usinas hidrelétri-
cas. A próxima reunião,
marcada para o dia 8, será para
discutir os acidentes com tra os-
porte de cargas perigosas.

Presenças

Compareceram à
reunião os
deputados
Sebastião Navarro
Vieira (PFL),
presidente;
Adaiclever Lopes
(PMDB);
Célio Moreira (P1);
e Sargento
Rodrigues IPDT),

Acidente de trem em Uberaba vai
ser discutido por comissões

Proliferação de esquistossomose e leishmaniose

Marcelo Metzker

Deputado Doutor Ronaldo
oenuncio risco de

rompimento de adutora

Marcelo Meizker

j

'

G elo O	 00 ANA
disse que no pro/Omo o
esquistossomose no Norte

de Minas

1 Presenças
Participaram da
reunião a
deputada Maria
José Haueisen (PT)
presidente; os
deputados
Leonardo Moreira
(PLL e Doutor
Ronaldo (PDT(.
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Fiscalização
Financeira e

Orçamentária (LDO)\	n: :sào Fpecial de
1 id iccição do Titular do Insti-
tuto de Pesos e Medidas de
Minas Gerais (Ipem /MG)
cl provou parecer favorável à
indicação do ad ogado Au-

tôn o Barbosa da Costa pa ra
i direção geral do órgão. O
relator foi o deputado Ivai r
\ogueira (PMDB). A indica-
cão, enca iii nliad a na Niensa-
4eni do governador n o4/
2003, sera ciora votada em
Plena ri o. Costa havia sido
designado diretor técnico do
órgão em 22 de março e, em
9 de maio, foi designado di-
retor-gera 1. Seguiido ele, a
principal dificuldade do Ipeni
e a deficiáncia de servidores,
que Poderá ser saticidci com
cihertriia de concurso publi-
co, a pos a prova çã o do Pro-
jeto de Lei (PIO -' 1_,/2003), do
governador. O projeto cria o
Acordo de Resultados, pos-
sibi li tci nd o à instituição pri-
bOca que cumprir metas
institucionais maior autono-
iii ia a diu iii i stra tiva.

'O) Ipem tem 320 funcio-
na ri os, sendo 98 efetivos, u7
terceiriicido e h5 estagiários.
\ mõdia de idade e alta: 47

Dua o preposições forani
aprovadas na reunião da
Comissão de Administra -
ção Publica onteni. São elas:

Requerimento ( RQN ( 81)4/
2003, do deputado Dalmo
Ribeiro Si Iva (PSDB 1, enca ni i-
ii lia nd o con g ra t ulações ciO
ri iz Celso Niaciel Pereira por
sua posse como desenibar-
gidor do Tribunal de justi -
ça de Nlinas Gerais; e o RQ\
$89 /2003, do deputado Luiz
Fernando Faria (PSDB), que
solicita ao secretá rio de Es-
tcido de Planejamento e Ges-

alios, ci firmou o indicado.
Ele lembrou que o órgão pos-
sui autonomia financeira, já que
cl maioria de seus recursos são
tederais, liberados pelo Insti-
tuto \acionci 1 de Metrologia,
\orniatização e Qualidade

1 iid ri stria 1 (lii metro ( Costa
disse cijtidci que o fcitrir
mente mensal do instituto vai
de Rt 1 milhão a RS 1, 2 mi-
lhão, enquanto a despesa meti-
sal O fi\ada em RS 700 mil.
Questionado pelo relator so-
bre ci atuação do instituto na
defesa dos direitos do consu-
niidoi-, o ind icado afirmou que
dcii ri ncias podem ser feitas
pelo serviço Disque-Cidadão
(0800-335335) e pelo site. Se-
gundo ele, o órgão firma rã,
nos pro\i 11105 djci, uma par-
ceria coni o Procon Estadual.
Produtos apreendidos - O
relator perguntou ci inda so-
bre o destitio dado ciOS pro-
dutos, inclusive alimentícios,
que são a preend dos duran-
te a fiscalização feita pelo
1 pem Antóniototi o lia rbosa da
CO5tc1 informou que a quan-
tidade apreendida para ci
ci mostra gem O e\pressi va e
q ue iii u i tci5 \ r'/es, ciO

tão que tome pro idenci-
as para que seja forniula-
da resolução que regula-
niente e estabeleça o eu-
q ri a d r ci ni eu t o lega 1 d os
ser\ idores desipnados do

[senças

O ad cicctc Âatof ao Borbosa teve
seu nome aprovado pelo

ComssAo Especol

SciS não se uiteressa iii por re-
tirar o nia teria 1 no prazo es-
tabelecido; e que os produtos
são doados a entidades filan-
trópicas cadastradas. Os ali-
mentos sem condições de uso
são destruidos.. \ deputada
Maria  Tereza 1-ira (PT( suge-
riu que a d istrihriição fosse fei-
ta por um conselho paritàrio do
governo coiii a sociedade - no
que foi apoiada pelo relator,

deputado vai r N ogueirci - e
que fosse verificada a possibi-
lidade de a distribuição desses
ali nien tos ser i nseri da no pro--
gra eia Fome Zero.

Estado, que estão preli-
niitiarniente atcistcidos
aguardando cipose'ntcido
ria por invalidez, nos ter-
mos do Regime Geral de
Previd/'iicja Horici 1

Ç_) proleto da lei de Di re-

tI- 11 es Orçametitciricls (lIX))
para o atio de 2004 está pronto
para ser apreciado pelo Plená-
rio, eni turno rinico ..\ Coniis-
ão de Fiscalização Financeira e
t:çarnentaria, ampliada coiii a

a: rtiCipaç 'io de deputados re-
::esentando outras cotiiissões
eerrnanentes da Assembléia,
aurovou onteni parecer sobre

Projeto de Lei (P1) 715j21)03,
O governador; que conteni a
a:oposta de LDO para o exer-
::ci o de 2004- Em re u nião rea -
l izada na niatihiã de onteni, o
relator, deputado Sehastião
Helvécio (PDT), apresen-
tou seu parecer, di st ri h ri
do em avulso para os de-
putados. Na reuniclo da
tarde, fora ni apresentados
alguns poucos destaques e
propostas de subemendas
ao parecer, e todos aque-
les que forani acatados
pelo relator ta ni bOm fora m

aprovados pela comissão.
No parecer original, das

255 emetidas apresetitadas
pelos deputados, 19 foram
acatadas integralniente e ou-
tras seis na forma de sub-
eniendas O relator apresen-
tou, ainda, nove emendas de
sua autoria. Fui seu pi recer,
Sebastião HeI vec i o opinou
pela aprovação do 1 , 1 715
21)113 com as enietidas us 14,
lu, 18, 19, 21 a 27, 35, 54, 5,

74 a 75, 222 e 233; com as
emendas n's 12, 13, 15, 17, 39
e 237, tia forma das subenieti-
das n s 1; com as etiiendas lis
26 a 264, que apresentou; e
Pela rejeição das eniendas n's
1 a 11, 20,' 28, 29, 1W  34, 3$ a

55 a 5$, 60 a 70, 72, 73, 76
a 208 2 10a 7 1 231 230 234

235, 236 e 239 a 255. Ficaram
P rejudicadas as emendas n's

30, 33, 34, 46, 47, 57, 621
u3, 64, 67, 77, 7$, 79, $1, $2,
53, 87, 88 e $9, 20$, 209, 229,
230, 236 e 23$.

Durante a fase de discus-
a o, foram apresenta dos aI-
rili d5ta cj lies e propostas

de subeniendas. Apõs ']pro-
vação do parecer, por unani-
midade, IS emendas foram

votadas eni destaque. Man-
tendo-se a opinião original do
relator, fora ei rejeitadas as
eniendas 38, 39, 61, 66 e 255.
Com a a qu iescõncia do
relator, face às a rgu mentações
apresentadas pelos deputa-
dos que solicitaram desta-

ques, foram a provadas as
emendas 31, 90, 44 e 5$, sen-
do as duas riltinias na fornia
de subemendas. Foram rejei-
tadas as eniendas 16 e 71os
pareceres pela aprovação fo-
rani reconsid era d os pelo
relator. Final nien te, fora ni

aprovadas subemendas apre-

sentadas às emendas 21, 51t e

Fui seu parecer, o ielator
destaca que o projeto não es-
tabelece as metas e priorida-
des para a administração pu-
blica estadual para 2004, re-
nietendo a tarefa de fixá-las
para o projeto de lei do ll,i-
no Plurianual de Ação (o-
vertia mental (PP\(' ) p,11-,1 O
Período de 2004 ci 2007. Isso
porque, de acordo com a le-
gislação, a lei orça metità ria
para o e'aercfcio de 2004, a

ser vota da no se-Lindo se-
mestre, devera ser elabora-
da con forni e as diretrizes,
metas e prioridades estabe-
lecidas tio projeto de lei do
PPAG, que ainda não foi en-
caminhado à Assetiiblóia. O

prazo para o governador
enviar o projeto do PP.\G ao
Legislativo, hetii como o Pla-
no Mineiro de Desetivolvi-
metito Integrado 1PM 1)1), vai
até 30 de setenibro.

Essa situação ocorre seni-
pre no primeiro ano de man-
dato dos go\ crua do res,e tu
virtude da incotisistõncia
temporal relati\ a ciO5 prazos
de encatiiitihatuietito das leis

237, todas com pci recer favo-
rà vel do relator; e rejei Lida
subemenda à enienda 257.

orçatiientrias fi\ados tio ar-
tigo 6$ do Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitó-
rias (ADCT). Etii virtude da
inexistência do plano plu-
rianual para orientar a elabo-
ração da lei de diretrizes or-
çamentárias, o projeto acaba
não cunipritido a sua princi-
pal função constitucional que
O a de constituir rim elo entre
o PPAG e a lei orçamentaria
anual. A função da IDO se-
ria a de selecionar, entre os
programas do PPAG, a que-
les considerados pri ori tà rios
para e\ecuço no exercido
subsequente, especialtiiente
as despesas de capital e os
programas de d ri ração con-
tinuada. Para resolver essa
situação, o relator acatori a
emenda n" 233 e apresentou
a enietida i ' 256. "E impor-
tante salientar que a análise
do PPAG 2004-2007 fi ci
acrescida de especial impor-
tância, urna vez que este es-
tará suprindo o papel desti-
nado à LDO para o exercicio
de 2004", ressaltou Sebasti-
ão Helvécio.

Presenças

Participaram da
reunião os
deputados
Sidinho do
Ferrotaco (PL),
presidente, Maria
Tereza Lara (PT),
Ivair Nogueira
(PMDB), Diniz
Pinheiro (PL) e
Fábio Avelar (PTB).

Administração Pública

Titular do Ipem recebe parecer	Projeto da LDO está pronto para
Indicado do lpem favorável à sua indicação	votação em Plenário

AO í VO.ís

Deputado pedepede enquadrameiito de servidores designados

Compareceram à reunião os deputados Domingos
Sávio (PSDB), presidente; Dalmo Ribeiro Silva (PSDB);
Carlos Pimenta (PDT) e Leonardo Quíntão IPMDB).

l^ 

Você já abriu seu correio eletrônico hoje? 

j]

Compatibilização com o PPAG

Ricardo Barbosa



Analisada isenção
moto-táxi e crédito

de ICMS para
a jovens do campo
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Fiscalização
Financeira e
Orçamentária (LDO)
(continuação)

Projeto sobre dívidas do Ipserng

'i0,io Helvécio desta-
C( u também, no parecer, que
o projeto da [DC) encaniinha-
do pelo governa dor Aéci o
Neves apresenta unia inova-
ç) sigflificati\a, ao eliminar
o equilíbrio artificial entre
receitas e despesas baseado
na superestimativa da rubri-
ca "outras receitas de capi-
tal " , explicitando a situação
crítica das finanças estaduais
e conferindo maior realismo
ao orçamento. Assim, o de-
monstrativo das metas de
superavit primário estima
uma receita total de RS 244
bilhões e uma despesa total
de Rs 21 ,K bilhões para o exer-

Em seu parecer, o relator
dii que, em função das res-
trições orçanien Crias, o aten-
dimento integral dos pleitos
contidos tias emendas apre-
sentadas pelos parlamentares
inviabilizaria,  a final idade
constitucional da [DO de
priori zar tão-somente as
ações mais relevantes. Assim,
ele adotou alguns critérios
para a rejeição das emendas

Na mesma reunião tam-
bém foi aprovado, por unani-
midade, parecer de turno úni-
co sobre o PE 723/2003, do
governador, que dispõe sobre
as despesas do Instituto de
Previdência dos Servidores do
Estado (Ipsenig) cena
prestadores de serviços de as-
sistência ã saúde. O projeto
autoriza o Executivo a abrir
credito especial em favor do
Ipsemg no montante de RS 30,5
milhões, visando acobertar as
despesas de exercícios anteri-
ores reali7adas sem a devida
cobertura orçamentária. A pro-
posição estabelece ainda que os
recursos para atender o objeti-
vo proposto são oriundos da
dívida do Tesouro para com o

cicio de 201)4, e\ idenc and o
UM déficit potencial de RS 14
bilhão. Considerando o supe-
rávit priniario previsto de R
379,2 milhões, o déficit nomi-
nal estimado é de RS 1,1 bi-
lhão para 2004.

De acordo com o relator,
o mesmo descompasso entre
receitas e despesas deverá
ocorrer nos anos seguintes,
culminando com um resulta-
do nominal negativo de R
329 milhões em 200o, conse-
quência das estratégias para
se atingir o reequilibrio fis-
cal, a saber: implementação
do Programa de Gestão da
.-\rreca dação, estorço para

que continham metass não
mensuráveis, a saber: estabe-
lecimento de metas genéricas
e iniprecisas, que prejudicam
sua inclusão no orçamento do
Estado; investimentos já de-
finidos como prioritários
pelo artigo WS da Constitui-
ção do Estado e alocação es-
pecífica de recursos, matéria
mais apropriada para a lei
orçamentaria. Nesse sentido,

instituto, decorrente do aI rã -
so tio recolhimento das contri-
buições previdenciarias e das
consignaçixs facultativas.

O relator do P1 72312003,
deputado Sebastião Helvecio
)PDTopinou pela apro ação do
projeto tia forma do substitutivo

real ia çã o dos creditosi
critos em dívida ativa; incen-
tivo para o alimento  de rc-
cursos direta tu ente arrecada.
dos (-].as  entidades e empre-
sa s d epend etu tes; revisão
dos processos de gestão e
redução e ractotialização de
despesas, entre outras. O
deputado lembra também,
no parecer, que o projeto
prevê, para 2004, uma re-
núnciancia de receita da ordem
de R3,$ bilhões, o que re-
presenta 27,$" da receita
tributária do exercício; além
da ine\istência de margem para
e\paflsãO das despesas obriga-
tõrias de carãter cotutinuado.

ele optou por nau acolher a
maioria das emndas apre-
sentadas. Outra emetud as
fora nu rejeitadas por trata -
rena de assuntos não perti-
nentes ã 1 [X), por ferirem
a lei de Responsabilidade
Fiscal ou outros dispositi-
os legais, por vícios de

inconstituciotualidade ou
por te retiu sido cotu si de rã -
da i nu própria

« 2, que apresentou, e pela re-
jeição do substitutivo n 1 e da
etuietuda li' 1. No parecer, o
reitor esclarece que o subs-
titutivo ii 2 aprimora a reda-
ção da proposição e promo-
ve adequações no tocante à
técnica orçamentária.

Das 27 proposiçoes ('iii
pauta na reuniao de onteni da
Comissão de Cotistituiçuo e
Justiça (CCJ), 14 tiveram pa-
receres votados, sendo lO
pela incotistituciotia li dade
dos projetos. Entre os quatro
projetos cena pareceres pela
constitucionalidade aprova-
dos, estão os PLs 384/2003,
do deputado Fábio Avelar
)PTB), que concede isenção de
ICNIS às operações internas
para aquisição de motocicle-
ta destinada a emprego tia
categoria de aluguel (moto-
táxi); e 767/2003, do deputa-
do Leonardo Moreira (1'1.),
que cria o Programa Primei-
ro Crédito para a Iu entude
Rural do Estado.

O P[ 384/2003, relatado
pelo deputado Ernuano Batis-
ta (PSDB), recebeu o
substitutivo ti' 1 e segue para
a Fiscalização Financeira e
Orçamentária, antes de ser
discutido e votado pelo Ple-
nário, enu 1" turno. O
substitutivo autoriza o Fxecu -
ttvo a conceder isetuçao do
ICMS, incidente sobre a saí-
da, Lm operações internas,
Pa ra a aquisição de motocicle-
tas para a categoria de alu-
guel, tia forma, prazo, condi-
ções e disciplitua de controle
estabelecidos eni regulamen-
to. Segundo o parecer, a apre-
sentação do substitutivo visa
fazer com que o governo
im p lemente o benefício fiscal
tão logo se crie uni quadro
que realmente atenda às li-

flu itaçõ 5 impostas pela lei de
Respons abilidade Fiscal".

J uventude rural - Já o 1,1
2003 do deputado l.eo-

tuardiu Moreira (1)1), foi rela-

tido pelo deputado Paulo
Piau (PP), autor do substi-
tutivo tu" 1 que, enu vez de
criar uni programa (compe-
tência do governador) dispõe
sobre a política de i ncetutivo
à j ti ventude rumL O objeti -
vo é criar condições para de-
setivolver atividades tio meio
rural por ]O\'c'ns de 1$ a 32
anos. A prioridade será quetiu
explorar a terra como possei-
ro, meeiro, arrenda ta rio, par-
cci ro ou assa la riad o; assenta -
dos por progrania nacional ou

O deputado 1 rnuano Ba-
tista ( P$DB) foi designado o
novo relator do P1. 00 / 2003,
do deputado DaI nuo Ribeiro
Silva (PSDB), que cria o [riu-
do Estadual de Combate e
Erradicação da Pobreza. An-
teriortuuente, o deputado
Gustavo Validares (PFL) ti-
nha opinado pela ituconstitu-
ci otua 1 tdad e da nua léria e o
deputado Gilberto Ahratuuo
(PMDB) tinha pedido vista
do parecer. Na reunião, o au-
tor do projeto apresentou três
emendas, para corrigir os pro-
blemas apontados. \ eruueuuda
ii' 1 diz 90t' o órgão gestor é a
Secretaria de Desenvolviiuietu-
tu Social e Esportes; a « 2 sri-
priuuue o inciso 1 do artigo 2',
que trata das receitas do fun-
do; e a tu'' 3, que o agente fi-
nanceiro e o I3DMG. Posto em
votaçao, oparecer de Chistivo
Valadares foi rejeitado. Ago-

estad tia 1 de retorma agra ria;
trabalhadores da agricuitura
familiar; remanescentes de
quilombos e indígenas; e fanuíli-
as com renda bruta anual até 30
nuil. Corno itucutuibências do Es-
tado estão: cadastrar ituteressa-
dos; criar linhas de crédito conu
cotidiçoesespeciais; prestar assis-
tência técnica e extensão rural
gratuitas e destinar terra públi-
ca e de\ oluta para assentamen-
to de trabalhadores rurais, e
agilizara regulaniação fundiária
das posses nessas terias.

ra, o deputado Eriuiaiuo Bati —
ti fará novo relatório.
Comércio de cigarros - O de-
putado Frmano Batista
(PSDB) pediu vista do pare-
cer do deputado \\elitotu Pra-
do (P1) sobre o P[ 010/2003.
Esse projeto, do deputado
Gilberto Abranuo (PMDB),
estabelece cotud içã o para o
comercio de cigarros, charu-
tos e derivados do tabaco no
Estado. O parecer lido foi
pela inconstituciotualidade da
matéria, sob a alegação de
que a competência é da
1nião. Mas após a defesa do
P[ pelo autor, o deputado
\Veliton Prado disse que vo-
taria contra o próprio parecer
e, ao finu da reunião, disse que
poderia mudar o relatório,
devido ao mérito do projeto;
e que um parecer pode ser Ice-

tuico, tuas o posicionamento e,
às vezes, político.

Déficit orçamentário é de R$ 1,4 bilhão

Emendas dos deputados

Compareceram ã reunião os deputados Ermano Batista PSDB) -
presidente da Comissão de Fiscalização Financeira, Jayro Lessa
(PL), Gil Pereira IPPI, lrani Barbosa (PL), José Henrique (PMDB),
Sebastião Helvécio (PDT), Rogério Correia (PT), Manha Campos
(PP, Ricardo Duarte IPTL Adaldever Lopes )PMDB), Ana Maria
(PSDBL Elmiro Nascimento )PFLL Maria José Haueisen (PT),
Sargento Rodrigues PDT), Sebastião Navarro Vieira (PFL), Carlos
Pimenta (PDT), Rêmolo Aloise (PL), Alberto Bejani )PL), André
Quintão (PT), Laudelino Augusto IPT), Dilzon Meio (PTB) e o
líder do Governo, Alberto Pinto Coelho (PP).

Designado novo relator para PL
sobre fundo de combate à pobreza

Constituição e
Justiça



ZárOMISSõES Aprovados dez pareceres pela
Constituição e Justiça inconstitucionalidade(continuação)

Projetos têm pedidos
para órgãos públicos

de diligência

We/Oon Prado, Paulo Piou, Sebossõo Navarro Vieira
e G4berto ,Abramo

(PSDB) e tinha sido conce- çãc) do Sistema Integrado de
dida vista do parecer ao de- Administração Financeira do
putado Gilberto Abri mo Estado de Minas Gerais (Siafi)
(PM DB).	 pela Assembléia. O parecer do

o PL 705/2003, do deputa- relator, deputado Gilberto
do Chico Simões (P1), que dis- Abrarno (PMDB), pondera
põe sobre divulgação de dê- que a matéria é objeto de re-
hitos tributários. O parecer é solução e não de lei; e que não
do deputa do Seha sti ão há como a Alem, , integrar o
Navarro Vieira (PFL) e o de- Siafi-MG, sistema do Executi-
putado Vvehiton Prado (P1)	vo, pois quebraria o princípio
também tinha pedido vista do da tripartição dos Poderes.
parecer, anteriormente	 • P1. 528/2003, da deputa-

P1.. 328/2003, do depu-	da Maria Olivia (PSDB), auto-
ta do Leonardo  Qu i ntã o rizando o Executivo a conce-
(PMDB), criando o Programa	der benefício fiscal a pessoa
Férias na Escola na rede esta- jurídica que ofereça programa
dual. O relator, deputado 	habitacional para seus funcio-
\\ehiton Prado (P1), disse que nários. Segundo o relator, de-
a criação de programa é com- putado Ermano Batista (PSDB),
petência do Executivo, 1cm- é necessária autorização do
brando também as restrições da Conselho de Política Fazen-
Lei de Responsabilidade Fiscal.	dária (Confaz) para a con-

P1.. 413/2003, do deputa- cessão e é vedada a vifl-
dc) Miguel Martini (PSB), que	culação de receita decorren-
trata da implantação e utiliza-	te de impostos.

Projetos recebem emenda e substitutivo
Outro pro i eto analisado foi o PI- 61 1/2003, do deputado
Gustavo Vaiadores (PFL), que assegura o acesso gratuito de
cidadãos da terceira idade a eventos culturais e desportivos.
O relator, deputado Ermano Batista (PSDB), apresentou uma
emenda, que muda a idade de 60 para 65 anos. Também
foi analisado o PL 410/2003, do deputado Miguei Martini
(PSB), que inclui na grade do ensino médio e fundamental a
disciplina Educação Ambiental. O relatar, deputado Paulo
Piou (PP), apresentou o substitutivo	1 , que substitui
"disciplina" por "conteúdo" de educação ambiental.

abh
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Constituição e
Justiça

(continuação)• PI.,C 13/2003, do deputa-
do Miguel Martini (PSB), que
estabelece penalidades para o
servidor publico que praticar
ciS5CdiO moral no âmbito da
administração pública estadual.

• I'J_C 30/2003, dos depu-
tados Leonardo Moreira (PL)
e Sargento Rodrigues (PDT),
que, ao alterar o Estatuto do
Pessoal da PMMG, procura
agilizar o processo de promo-
ção dos militares. No parecer,
o deputado Ermano Batista
(PSDB) alegou que a matéria é
de competência do Executivo;

• PL 72/2003, da deputada
Maria José Haueisen (PT), que
disciplina o funcionamento de
radares em rodovias no Esta-
do. Segundo o parecer do de-
putado Gustavo Valadares
(PFL), emitido em 26/6, o as-
sunto é de competência fede-
ri l. O parecer foi aprovado
ontem porque o deputado
\eliton Prado (P1) havia pe-

dido vista do parecer.
• PL 317/2003, do deputado

leonar(-lo Quintão (PNÍDB), que
toma obrigatório o ensino da
língua espanhola em escola
da rede estadual de ensino.
O parecer é do deputado
Weliton Prado (PT) e tinha
sido concedida vista, anteri-
ormente, ao deputado Gil-
berto Abramo (PMDB).

• P1. 374/2003, do deputa-
do Durval Angelo (P1), sobre
incentivo fiscal para pessoas
jurídicas que empreguem tra-
balhadores presos e egressos.
O parecer é do deputado
Ermano Batista (PSDB). Anteri-
ormente, tinha sido concedida
vista ao deputado Weliton Pra-
do, que votou contra o parecei-.

• P1. 686/2003, da deputa-
da Manha Campos (PT), que
define piso salarial proporci-
onal à extensão e complexida-
de do trabalho. O relator é o
deputado Ermano Batista

Secretaria de Estado
Jo \leio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável e ao
IEF: PI- 129/2003, do deputa-
do Dalmo Ribeiro Silva
(PSDB), que institui o Códi-
co Estadual de Proteção aos
\nimais, no afl]hitc) do Esta-
co. O relator é o deputado

eilo Piau (PP);
• às Secretarias de Esta-

do da Fazenda e de Educação
L, Cultura: PI- 606/2003, do de-
putado Dalmo Ribeiro Silva
(PSDB), que trata da quitação,
coni desconto, de débito tri-
butário de contribuinte que
apóie financeiramente projeto
cultural. O relator é o deputa-
do Gilberto Abramo (PMDB);

• ao DER e à Secretaria
Extraordinária para Assuntos
de Reforma Agrária: PI- 640/
2003, do deputado Leonardo
Moreira (PL), que trata de
arca desapropriada pelos go-
'emos estadual e federal, no
Estado, para fins de assenta-
mentos de sem-terra. O
relator é o deputado Weliton
Prado (P1).

• à Secretaria de Planeja-
mento e Gestão: PL 680/2(103,
do deputado Leonardo Mo-
reira (PL), relatado pelo depu-
tado Wehiton Prado (P1), extin-
çuindo a gratificação natalina
ontida na Lei 8.701, de19$4, e

criando 013" salário previsto na
carta Nlaa para servidor es-
t,:dual civil e militar.

Também foram solicitadas
gências aos autores de cm-
projetos que dispensam a

lprec1açã0 do Plenário e que
tratam de declaração de uti-
lidade pública. Também foi
,,provado  Outro projeto, que
' ,',ta de denominação de tre-

ro de rodovia
R etirada de pauta - Foram
retirados de pauta os seguin-

)]etos, d vi dc) a com U -

nicações de seus autores so-
bre requerimentos a serem
apresentados por eles própri-
os, em Plenário, para a reti-
rada de tramitação: PLs 184,
332, 480 e 483, todos de 2003.
(Detalhes no site da ALMG)
Discussão prorrogada - A

CC] também aprovou reque-
rimento do deputado Gil-
berto Abrarno (PMDB) para
prorrogar a discussão do PI-
221 /2003, do deputado Leo-
nardo Moreira (P1.).
Votação adiada - Também foi
aprovado requerimento do
deputado  Gilberto Abra mo
de adiamento de votação do
PI- 479/2003, do deputado
António Júlio (PMDB).
Prazo para parecer - O depu-
tado Paulo Piau (PP) solicitou
prazo para dar parecer sobre
o PI- 82/2003, do deputado
Alencar da Silveira Jr. (PDT).
Utilidade pública - Os de-
putados debateram a neces-
sidade de instituir critérios

A CC] aprovou parecer
pela constitucionalidade do
PI- 720/2003, do governador,
que autoriza o Executivo a
renegociar o pagamento das
despesas empenhadas e reco-
nhecidas pelo Tesouro, dos
exercícios de 2002 e anterio-
res. O P1., em 1" turno, que
Integra a reforma adminis-
trativa, recebeu três emen-
das do relator, deputado Gil-
bento Abramo (PMDB). Oni-
ginalmente, o projeto propõe
a criação de leilões públicos
de recursos, para que sejam
obtidos descontos, propos-
tos pelos credores em seus

mak claros para apro acão de
declarações de utilidade pú-
blica. A pedido do presiden-
te da comissão, deputado Se-
bastião Navarro Vieira (PFL),
o deputado Paulo Piau (PP)
retirou de pauta requerimen-
to para incluir, em ordem do
dia, o P1.. 247/2003, de sua
autoria. Esse PI- declara de
utilidade pública o Sindicato
dos Produtores Rurais de Li-
meira do Oeste, nesta cida-
de. O presidente informou
que, em breve, a CC] promo-
verá debate sobre o terna
para aprimorar as normas de
análise desses projetos. O
deputado Paulo Piau cobrou
agilidade nessa definição.
Foi também aprovado reque-
rimento do deputado Gus-
tavo Valadares (PEI.), inclu-
indo outros convidados à
reunião de debates, visando
orientar os futuros pareceres
sobre projetos que criam re-
giões metropolitanas.

lances no leilão. Pela mensa-
gem do governador, a apro-
vação justifica-se pela 'eleva-
da dívida flutuante, penden-
te ele equacionamentc) devi-
do à falta de recursos, e à si-
tuação advinda de exercíci-
os anteriores, quando e)
atraso de pagamentos pre-
judicou a credibilidade do
Estado, contribuindo para
a majoração de preços de
compras e obras". A dívi-
da flutuante, em que estão
os restos a pagar, é estima-
da em ES 5,175 bilhões. O
déficit estimado em 2004 é
de RS 1,4 bilhão.

PL que renegocia dívidas do
Estado passa pela CCJ
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O p aaos D c si 1 1	 1	Ramos
conterem ate ntoaos cii tn2e n du

encontraram em Baldim con- por dia. O presidente da co-
tirma os depoimentos. Ele missão disse ainda que con-
aciedita na e\istencia de um tia na acão do Ministério Pú-
"esquadi ao da morte" em Mi- hlico que tem uni inquérito
nas Gerais, de um grupo de aberto sobre o assunto. "Só
extermínio dentro da policia conseguiremos um fortaleci-
civil. "Não sou eu que estou mento da instituição policial
dizendo isso. O próprio di- se a Coi iegedoi ia agir com
retor do Sindicato dos Ser- fir meza. Querem os que a
vidoies da Policia Civil do	Coi i eged oi ia peça pi isco
Estado de Minas Gerais	preventiva dos policiais en-
(Sindipol), Roberi A illian,	volvidos nessa ação, assim
disse que, paia cada policial	que toreni identiticados",
que mor resse, eles matariam afi i niou. O deputado Roberto
outros dez cr iminosos " .	Ramos defendeu a retirada

Segundo o deputado, na dos maus policiais da
Região Metropolitana de corporacão. "Esses policiais
Belo Horizonte morrem, em jogam na lama o nome de toda
media, de lO a 1 pessoas	a Policia L i\ ii', ressaltou.

ação foz parte da primeira
etapa do Programa de

Adequação da Infra-Estrutura
de Transportes para o

Desenvolvimento de Setores e
Aglomerações Produtivas do

governo mineiro.
O ministro dos Transportes,
Anderson Adauto, autorizou

dez obras, a cargo do governo
federal, também no Triângulo
Mineiro, com investimentos
totais de R$ 192 milhões.

Participaram ainda do evento
diversos deputados estaduais.

V 
Affi^
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:•ii.— Relator avalia que a
Constituição e Justiça pagamento de dívida(continuação)

solução para
é novação

Deputado s visitam fazenda que
sofreu depredações em Baldim Direitos Humanos

(1) artigo 1 ,i utoriza o Exe-
cutivo, autarquias e funda-
ções a renegociar os débitos
decorrentes das despesas
empenhadas e liquidadas, re-
lativas aos exercícios de 2002
e anteriores, por novação de
dívidas. Novação é a conver-
são de uma dívida em outra
para extinguir a primeira,
quer mudando o objeto dc
prestação (novação objetiva),
quer substituindo o credor ou
o devedor por terceiros
(novação subjetiva). No pare-
cer, o relator ressalta que a
novação é o caminho que pos-
sibilitará o pagamento da dí-
vida inscrita, relativa aos res-
tos a pagar dos exercícios an-
teriores, ainda que haja con-
sideráveis descontos. Have-
ria razão, portanto, para o
não-atendimento do artigo 5
da Lei 5.666, de 1903, (que
determina que o pagamento
das obrigações obedecerá à
ordem cronológica das datas
de suas exigibilidades): o re-
levante interesse público e a
justificativa do poder público.
Emenda - A emenda n' 1
acrescenta ao artigo 2" do pro-
jeto o parágrafo 2, determi-
nando que a dívida novada
será paga no prazo máximo
de 30 dias após a oferta pú-
blica, sob pena de nulidade
da novação. A emenda n 2
substitui, no artigo 2', os ter-
mos "leilão" e 'leilões" por
"oferta pública de recursos"
e "leiloados" por "oferta-
dos". Esse artigo determina
que a novação será feita com
proposta do credor subme-
tida a leilão específico a ser
realizado pela Secretaria da
Fazenda, nos termos de ins-
trução que deverá contei-
várias informações, en tre
elas exigências para habili-
tação do credor, valor má-
ximo de recursos a serem lei-
loados e valor rncxirno a ser
novado pelo credor.

He era L51

Os deputados Durvc 1 An-
'elo (PT) e Roberto Ramos
PL) respeCtivamente presi-
lente e vice da Comissão de
Direitos Humanos da Assem-

eia de Minas, visitaram on-
m uma fazenda na cidade de

'cldin, destruída após a mor-
L1	(•	letetive da Policia Ci-

Marcelo Ferreira, enterra-
na última quarta-feira (25).

1	 donos da propriedade
r	m policiais civis de serem os
1ponsa\ eis pela destruição da

cisa e dizem que podem reco-
nhecer os envolvidos no ato. As

`^ou, Weliton Prado O	 te'temunhas são os irmãos do
Soa is Qo Na ar o Vieiro e Gilberto Abramo	 homem acusado de matar o de-

tetive. "Isso foi vingança. Meu

Emenda traz condições para	i-mão não matou o detetivee ja
declarou quem matou , disse

habilitação em ofertas públicas	um dos irmãos do acusado.
Segundo o irmão do acu-

A emenda ii 3 dá nova e liqUidadas nos exercícios de ido, que permaneceu
redação ao artigo 3', deternii-	2002 e anteriores.	 encapuzado durante toda a
nindo que o cessionário de	Projeto original - Scundo o \ i'iti da comissão, cerca de 1

-	 .	. . 	-	aturas da polícia teriam iri-créditos contra os oraos da	projeto original, a novacao d via
vadido a fazenda e os polici-ad mi nistraca o direta au ta r-	ohroracao do Estado exti1irue- 	

- es do Estado	a interior, e todas as garanti-
.	 ais quebrado os moveis equias e tundaço	

lueimado máquinas, 12 lio-poderão se habilitar para par- as eventualmente prestadas ns depois da morte do de-ticipaçao na Oferta pública,	No caso de débitos instru- tcti ve. Também foram cri-
desde que verificadas as se- mentalizados em títulos da contrados cartuchos de balas
guintes condições. a cessão dívida publica, o projeto pre- local. "Só escapamos por-
seja registrada em sistema ele- vê que a oferta pública de re- ue corremos para o mato",
trónico de controle de débi- cursos poderá ser feita por disse um dos irmãos.
tos mantido pelo Estado; o instituição financeira ou bolsa	O deputado Durval Ãnge-
cedente esteja registrado no	de valores mobiliários autori- . disse que a situação que
sistema corno titular do cré- zada a operar pela autorida-
dito respectivo; a cessão se de competente. 'Oartigo4'do Assinados convênios para asfalto no Triânguloformalize por formulário pró- projeto estabelece que os cré-
prio em três 'ias, obtido na	ditos entre o Estado e as enti-	O presidente da Assembléia
Secretaria de Estado da Fazen-	dades da administração mdi-	Legislativa , deputado Mauri
da, assinado pelo cedente e reta, bem corno entre essas, Torres (PSDB), participou ontem,
cessionário ou seus represen- poderão ser cedidos entre si,	no Palácio da Liberdade, detantes legais, não sendo admi- desde que inexistam restrições	solenidade em que otida procuração, sendo uma na Lei de Diretri7es Orçamen-	

governador Aécio Nevesdas vias arquivada na repar- tárias, na execução orcamen-
• -	 . •	 •	 •	 •	 .	 •	assinou contratos de parceriaticao; os crédi tos tenham ori-	taria e na Lei de Responsabi- 	-

geni em despesas empenhadas lidade Fiscal.	
-om rês grupos produtores de

Compareceram à reunião os deputados Sebastião Navarro Vieira
(PFL), presidente; Ermano Batista (PSDB), Weliton Prado (PT), Gilberto
Abramo (PMDB), Paula Piou (PP), Antônio Júlio (PMDB), Pastor
George PU, Doutor Viana IPFLI e Dalmo Ribeiro Silva (PSDB).

açucQr e álcool que irão realizar
as obras necessárias para o

asfaltamento de 225,5 km de
rodovias no Triângulo Mineiro,

até 2006, somando
Investimentos privados da

rde de RS 74,6 milhões. Essa

Helena Leão

&*.
4
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Reunião
Extraordinária

Projeto auxilia no combate ao crime organizado

A \ enihleia apro ou cm
1 turno, na reunido e\traor-
dma ria de Plenário de ontem,
cinco das seis matérias da
pauta. Duas proposições inte-
mra a retorma adrninistrc-
ti\ a apresentada pelo go ei-
nador: o Projeto de Lei (PL
722/2003, sobre cargos do
lpsemg, com as emendas n' 1
e 2 e a suhmenda n' 1 a emen-
da n 2; e a Proposta de
Emenda a Constituição (PFC(
20/2003, que unifica as Pro-
curadorias-Gerais-ais da Fazen-
da e do Estado, criando a
Advocacia-Geral do Estado,
na forma do substitutivo ri"
2. A criação da Advocacia-
Geral do Estado estava pre-
vista na PEC 40, do governa-
dor, que foi anexada à PFC
20. Também foi aprovado o
11 4u 2003, sobre cadastra-
mento de celular pre-pa go,
na torma do substitutivo ri'
2. O Projeto de Lei Comple-
mentar (P1 C) -1 4/2003, que
ta mbem integra a reforma
administrativa e trata das
Procuradorias Regionais da
Procuradoria-Geral do Fsta-
do, recebeu a emenda li" 2 e
o] Ia, agora, a Cornissio de

.\dmmnistraç2o Publica para
receber parecer.

.\ Proposta de Emenda a
Constituição ( PEC( -10,/2003),
do deputado Dali-rio Ribeiro
Hl a (PDB (, toi aprovada
em 1 turno, na forma do
substitutivo n' 2, da Cornis-
s3o Especial. O suhstituti\ o
ri 2 aprimora o n' 1, anexan-
do as emendas n s 1, 2 e 4 -
três das cinco que ha\ iam
sido apresentadas em Plena-
rio, na lase de discuso.
Com a aprovação do
substitutivo li " 2, ficaram pre-
judicados o suhstituti\ o n"l,
a proposta original e as
em cri das incorporadas ao
substitu ti\ o ri 2. As outras
duas emendas apresentadas
em Plenário (n's 3 e 3) foram
rejeitadas, segui nd o parecer
da Comissão Especial.

Nu 'L '	 depL

O substitutivo n' 2 altera
o artigo 128 da Constituição,
criando a Advocacia-Geral do
Estado, subordinada ao go-
vernador, para representar o
Estado judicial e extraju-
dicialmente. Estabelece,
corno cliete do orgão, o ad-
vogad o-gera] do Estado, de
li\ re nomeação, e acresce ar-
tigo ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias,
integrando a estrutura da
Procuradoria-Geral da Fa-
zenda e os cargos das Pro-
cu radorias-Gerais a Ad voca-
cia-Gera 1, ate edição de lei
complementar. O te\to trans-

o Uadr() de cargos d
Ia 1111) e mv t  i ao ro i  o

em 1 turno o P1 722 2003,
que relaciona os cargos efe-
ti\ os dl) Ipsemg e estabe-
lece que seu regi me jurídi-
co e unico e tem natureza
de direito publico, com as
emendas ris 1 e 2, da Co-
inissão de (on sti tu i çã o e
Justiça, e a subemenda n 1
a emenda li" 2, da Comis-
são de Fiscalmzacõo Finan-
ceira . O projeto também
reintrod uz, na estrutura iii-
terrned iria do instituto, 23
cargos de provimento em
comissão, quatro funções
gratificadas de gerente e 25
de coordenador, que lia vi-

Foi aprovado ciii 1 turno
etO de 1.em (PL ( 40 201)3,

Jeputado Nliguel \lartini
iU, que prcve O cadas-
nento de usuarios de co-

pré-pago para conter o
' dos aparelhos cri ação

O projeto foi a pro-
o na fornia dl) substitu-
n" 2, apresentado pela

4rÇ,	.issão de Segurança Publi-
e será analisado agora, em
turno, pela Comissõo de
iiporte. Da forma apro a-
o PL 46 obriga is pres-

'oras de serviço de telefo-
móvel a manter cadastro
convocar usuários para

todos se . eter os dados exigidos, como
fere i Ad ocacia (era] uni- riLirneros de identidade e de
d ad es e dotações do orça- registro no cadastro do Minis-
menti) da Proc cira d ori a -Ge- teno da Fazenda, no caso de
ra 1 dl) Estadoo e parcelas de pessoa física. Os deputados
créditos orçamentarmos da Se- \liguel Ma rti iii, Sa rgen to
cretaria da Faienda e dispõe Rodrigues (PDT( e Ze Maia
que os ser idores que presta- 1SDB) declararam \ oto fa\ o-
reni serv ci) ai) orga o não 0-
carõo prejudicados em direi- ravel, ressaltando a importan-
tos e \ anIagens. Para inserir cia da medida no combate ai)
o termo "advogado-geral do crime organizado.
Estado" nos dispositivos O PL 46/2003 pre\ € muI-
afins, alteia tanihem os inciso ta de 1 mil a 10 mil Unidades
\\' do artigo h2, () in isi) X\\'l Fiscais do Estado de Minas
do art. 00, as almneas 	e "c" Gerais (Uferngs) por infração
do inciso 1 do artigo 10h e O ometida pelas empresas e
paragrato 3' do artigo 155 d '1 	os estabelecimentos deontitc: ftao do 1 utado.	\ elida dos aparelhos a infor-

mar aos prestadores de ser-o I p sen (	\ ci), em 24 horas após a ven-
da, os dados exigidos. Os

am sido c'\tInl0. .\ materi usuários de telefones querecebera parecer de 2 tur- não fornecerem as informa-mil) da Comissão de ,\dmvi-
cc ces ou não comunicaremnistraçao Publica.

cubo, furto ou e\ tra \ iO dl)\ emenda ri 1 cria 100 car-
coa relho se s ujeita rã o a ni ul -gos para provimento do comi-

curso publico a que se refere ta de até 10 Ufenigs e ao hlo-
o Edital ri ,, 1 , de 2000, para qLieIo do sinal. ,.\ Secretaria
fins de convalidação. A emen- de Estado de Defesa Social
da n' 2 da nova redacco ciO também manterá cadastro
artigo ' , suprimindo os artm- : nformatizado de celulares
gos 0' e 7 , modificando a re- Icirtados e roubados
dação do artigo 5(1 da Lei Depósito prévio - O P1 116/0.350, de 1 1)80, que dispõe 2003, do deputado Dalmo Ri-
sobre o lpsemg, estabelecem

beiro Silva (PSDB), que prom-do a possibilidade de o mm
d mco e	 d he depósito p rev mo paracm ru rgiã o-dentista o rno corriInternamento hospitalar, foiquadro de pessoal do orgãO 

a p rovado em1 tum asserem cred enciados.

emendas ri 1, da LL1, e 2.
da Comissão de Defesa do
Consumidor. Pelo projeto
que agora recebera parecei
de -2 `  tcirno na C omisao do
Defesa do Consumidor, si'
comiiprovada a e\mgencia de
deposito, o hospital devem
devolver em dobro  o \ aio:
depositado ao responsa\ cl
pelo internamento. .\ emend
ri 1 substitui a expressão "em
hospitais da rede publica ou
privada' por "em hospitais cia
rede privada". .\ li'' 2 dispõe
como multa ao hospital infra-
tor Pagar O \ alor da devolci-
çcio ao Fundo Estadual de
Defesa do Consumidor e, ciii

Tambem em 1 turno, foi
apro\ ado o P1 `;/ 2 00 ,>, do
deputado Javro l..essa (PL),
que trata do atetidiiiicnto
prioritário em Superiliercados
e estabelecimentos congê-
neres a aposentados, idosos,
portadores de deficiência,
gestantes, lactantes e porta-
dores de doenças, considera-
das graves. O P1. 2 foi a pro-
ado com a emenda n 1, da

Comissão de \d mmn itração
Publica, que estabelece que os
estabelecimentos nia miterco,
junto a cada caixa, fumic iona-
rio encarregado de embalar
as mercadorias. - O P1. 147
2003, do deputado Carlos Pi-
menta (PDT), foi a pro cdii
em Y turno, mia forma do
substitutivo ii '  1, da (. otiiis-
são de Constituição e justiça.
O projeto trata do incentivo
à adoção de politica de con-
trole ambiental. O substi-
tutivo aprovado altera inclu-
sive a ementa do projeto, ao
dispor sobre a Politmca Esta-
dual de Apoio e lmicentivo aos
Serviços \lcmnicipams de (,es-
tão Ambiental, estabelecendo
seus fins e nie aiim smos de

75

-' \O	que' cq.e a
a j ude o identificof

ue!uïores usados par bonddos

caso de reincidência, pagar
q Lia tro vezes esse valor-

formulação e aplicação.
Pelo scmhstitcmtivo, a Pol iti-

ca Estadual objetiva criar comi-
dições necessarias ao desemi-
o] imiiento de infra-estrutu-

ra administrativa e de pesso-
al necessária a gestão de ma-
terias a mhicnta is, v m sa id o
preservar, melhorar e recupe-
rar a qualidade amnhiental.
gestão compreenderá, entre
outras ações, estaheiecimemi-
to de legislação ambiental e
criação e estruturação de or-
gãos niunicipais, fiscalização
de atividades potencial nien-
te poluidoras e proteção de
ecossistemas e recuperaçao
de arcas degradadas. Por
sua vez, o Estado de era aju-
dar os municipios - priorita-
riamente aqueles com piores
condições socioeconõnimc as e
com população inferiorfcrmor a 30
mil pessoas, toniando medi-
das como capacitar agemites
públicos, realizar obras dc
imitra-estrutura e oferecer
equipamentos, ceder agen-
tes estaduais por tempo de-
terminado e reservar recu r-
sl)S financeiros para o ccms-
temo das açoes.

Plenário aprova projetos sobre
Procuradoria e Ipsemg

PI, determina atendimento prioritário

Reunião
Extraordinária
(continuação)



Reunião Ordinária (14 horas)
Indicação

António Barbosa da Costa paro diretor-geral do Insti-
1,00 de Pesas e Medidas de Minas Gerais- Ipem.

PEC 48/2003
Do governador do Estado, que implementa novo
modelo de gestão da administaçõo pública esta-
dual (altera a redação do inciso III do art. 25, do
art. 31, do § 11 do art. 39, da alínea 'e' do inciso
1 do art. 125 e dos incisos 1 e II do art. 290; revo-
go os incisos 1, II, III, IV, V e VI do art. 31, os §
2° e 3° do art. 32, acrescenta inciso V ao § 1 1 do
art. 14, parágrafo único ao art. 32 da Constitui-
ção e acrescenta os artigos 113 a 117 ao Ato das
D isposições Constitucionais Transitórias). Discus-
são em 1" turno

PLC 2/2003

Do deputad .o CeHo Mo 'ei a. coe cocc.rde 1 20 dias ae
licença remuneraaa o servidora que adotar ou oative'
guarda judicial de criança. (Altera o artigo 70 do Regi-
me Próprio de Previdência e Assistência Social dos Ser-

vidores Públicos do Estado de Minas Gerais - Lei Com-
plementar n° 64, de 25/3/2002). Discussão em 2° turno

PL 723/2003

Do governador do Estado, que dispõe sobre as despesas
do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais - lpsemg com os prestadores de serviços
de assistência a saude. Discussão em turno único

Reunião Extraordinária (9 horas)
Constam da pauta a PEC 48/2003 e  PL 723/2003,

Reunião Extraordinária (20 horas)
A pauta é a mesma da Reunião Ordinária
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Deputados comunicam filiação ao PFL
Reunião Ordinária

t deputados Gustavo
\alcidares e Paulo César co-
lunicarani ontem, d u cante a
reunião ord ini ria do Plena-
rio, a deshhaçao do PRTB e a
filiaco ao PFL. Com a entra-
da deles no partido, o 1E1

ol ta a Constituir ha ncad ci,

com cinco deputados. Os ou-
tros trés são Sehastiéo
Na\i rio \ieirci Doutor Via nci
e E iii i co Na sci monto.

Foi apro ad o a noite, na
reunião extraordinária, em 1
turno, o Projeto de lei Com-
plementa r (PI-0 24/2003, do
governador, que cria seis
Procuradorias Regionais da
Procuradoria-Geral do Esta-
do - sendo uma delas em
Brasília -, altera a d enom i -
ilaÇciO de cargos e a compo-
sição do Conselho doOrgao
e (-'1à outras pros idéncias. O
projeto recebeu a emenda n
2 apresenta da pelo depu ta -

Uma comissão de servidores do

área de Educação do Estado,

representando várias cidades,

foi recebida no início da noite

de ontem pelo presidente do

Assembléia, deputado Mau ri

Torres (PSDB), no Salão Nobre

da Casa. Os servidores

ressaltaram estar preocupados

com a reforma administrativa
do Governo Estadual e trataram

de outros assuntos específicos

do setor educacional. Mauri

Ia mbem foi lida com uni-
caço do deputado Dinis Pi-
n hei ro (PL) indicando o depu-
tado Paulo Piau (PP) para subs-
tituir o deputado Irani Barbo-
sa (PL) como membro efetivo
da Comissão Especial da
Lemg. Durante a reunião, foi
deferido ainda requerimento
do deputado Antônio Carlos
Andrada (PSDB) solicitando a
retirada de traniitaç5o da

do Antônio Carlos And rada
(PSDB), que depois foi reti-
rada a pedido do autor, na
reunião da tarde.

O texto prev' que os car-
gos de procurador regional
serão de provimento em co -
missão e de recruta niento li-
iii i ta do, com excecã oexceção do cor-
respondente é Procu rad oria
Regional do Distrito Federal,
que será de provimento em
comissão e de recruta mento
itii pIo. O projeto ta mhe iii

emenda 11 2 que apresentou cii

Projeto de lei (._ omplementar
(1 1 1 f 1 24/2003.
Mensagem - Durante a reu-
ii ié o foi lida ai nd a mensa-
gem do governador Aécio
Neves encaminha l ido a in-
dicação do nome do profes-
sor Luiz Guilherme A Ives
da Silva para ocupar vaga
aberta no Conselho Esta-
dual de Educacdo.

transforma uni cargo de
corregedor em cargo de
corregedor-geral; seis cargos
de consultor-técnico em car-
go de assistente do procura-
dor-geral do Estado; uni car-
go de consu 1 tor-tecn ico em
cargo de subprocurador re-
gi ona 1 no Distrito Federal; e
um cargo de p rocu ra dor re-
gional do Estado de Minas
Gerais em Brasília em cargo
de procurador regional no
Distrito Fedei-,il.

ALiir V o

Refor11
Ad iii i fl s tra ti v a

ii deputad o Doutor \icmna
PFL) clicimou a tenCio para

a reunião realizada pela
Comissão Especial que
analisa a PEC 45/2003, que
classificou como proveitosa.
O parlamentar destacou
duas emendas de sua
autoria, urna delas referente
ao apostilamento O
deputado falou sobre o
interesse do secretario de
E5tado de Planejamento e
[,estão, Antônio .\ua isto
.\nastasia, na melhoria do
Estado. Segundo Doutor
Viana, o secretario mostrou
que o governo nao quer
prejudicar o funcionalismo
público. Doutor \ ia na
também falou sobre a
reunião que aconteceu na
segunda-feira (30) com o
senador e líder do P1]. Jorge
Bornhausen e destacou a
filiação dos deputados
Gustavo Valadares e Paulo
Cesar io pii-tido.

LDO
tú deputado ,\nd rI' Quintão
( U) solicitou o empenho
dos deputados ao
analisarem as emendas
a presentadas à lei de
Diretrizes Orçairien ta rias
[DO). Ele pediu que os

deputados tenham muita
a tenção, em especial coni

duas emendas apresentadas.
Uma referente ao Fundo
Estadual para o Direito das
Crianças e Adolescentes,
emenda proposta por vários
Órgãos da sociedade. O
deputado disse que essa
emenda é suprapartidária. De
acordo com ele, 41 deputados
estao envolvidos. A outra
emenda destacada pelo
pa rlanien ta r trata da
possibilidade de a Loteria
Mineira destinar seus
recursos para fundos
públicos. Fim aparte as
deputadas Maria Tereza Lara
e Marília Campos, ambas do
PT, mostraram-se solidarias
ao pedido do deputado
André Quintao.

Desacato
C) deputado Sargento
Rodrigues (EDIl ia ou sobre o
desrespeito do promotor de
justiÇa. Rodrigo de Souza
Albuquerque, com policiais,
em especial com osargento
Gera Ido \lagela Gonzaga ao
negar-se a ser fiscalizado em
uma L)I/t/de transito. O
parlamentar falou que o
promotor teria que ser a
primeira pessoa a zelar pelo
código de transito, mas
segundo ele, o servidor não
aceitou a abordagem dos
policiais. O deputado disse
que está indignado com a
atitude do promotor. tini

aparte o deputado Sebastião
Navarro (PFL) falou que esse
episodio é unta caracteristica
do atraso cultural do Brasil.
Ele afirmou ainda que não
concorda que as bhtzen de
trânsito resolva iii os
problemas de roubo de carros.

Segurança
A falta de segurança em Belo
Horizonte foi o tema abordado
pelo deputado Celio Moreira
(PL). Ele citou uma noticia
veiculada em j ornal da
Capital sobre a Escola
Estadual Celso Machado, que
foi atacada por vândalos pela

vez neste ano. Segundo o
parlamentar, a diretora da
escola fez vario ,, apelos à
Secretaria de Estado da
Educação, mas não foi
atendida. O parlamentar disse
que 22 alunos estão sem aulas
por falta de segura nca. Ele
ressaltou que esse problema
também vem ocorrendo em
outras partes da Cidade.
Moreira destacou que (5

Barreiro é rima das regiões
mais violentas da cidade,
onde e\isteni menos de 200
policiais para atender a
local idade. uni aparte o
deputado Dalnio Ribeiro Silva
1 PSDIú) filou que as rondas
nas escolas devem ser
regulamentadas para
diminuir o numero de
d ep red ações.

Reunião	 Projeto sobre criação de procuradorias
Extraordinária (noite)	'e aprovado à noite

Mauri Torres recebe comissão de
servidores da Educação

Torres disse que todos os	e que os casos especificos deveriam ser encaminhados a ele por

projetos serão debatidos	escrito para que possam ser tratados diretamente com a

intensamente pelos deputados	 Secretaria de Estado da Educação.
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9 horas
• Reunião Extraordinária (Plenaria)
9h30
• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

(Plenarinho II) - discutir e votar proposições que
dispensam a apreciação do Plenário

• Comissão de Direitos Humanos (Auditoria) - discu-
tir e votar proposições da Comissão

10 horas
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribu-
inte (Plenarinho III) - discutir e votar parecer sobre
os PLs 104/2003, da deputada Lúcia Pacifico, que
dispõe sobre a afixação de tabela de preços dos
serviços nas agências bancarias; 101/2003, do
deputado Durval Angelo, que torna obrigatoria a
afixação de cartazes com informações sobre a quan-
tidade media de calarias das porções dos alimentos
comercializados e de tabela explicativa sobre a quan-
tidade ideal de calorias que deve ser ingerida diari-
amente; 477/2003, do deputado Antônio Genaro,
que dispõe sobre informações sabre consultas reali-
zadas em banco de dados e cadastros de consumi-
dores; 679/2003, do deputado Leonardo Moreira,
que obriga as distribuidoras de combustíveis a colo-
car lacres eletrônicos nos tanques de postos de com-
bustiveis
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamen-
taria (Plenarinho IV) - discutir e votar, entre outros,
pareceres das proposições do governador: PLC
26/2003, que disciplina o perda de cargo publico e
de função publica por insuficiência de desempenho
de servidor publico estavel ocupante de cargo de
provimento efetivo ou detentor de função pública na
Administração Publica direta, autarquica e
fundacional do Poder Executivo; PLC 28/2003, que
disciplina o regime de emprega publico do pessoal
da Administração direta, autarquica e fundacional
do Poder Executivo; Pi- 717/2003, da governador,
que disciplino a avaliação de desempenho
institucional, o acordo de resultados, a autonomia
gerencial, orçamentaria e financeira, a aplicação de
recursos orçamentários provenientes de economias
com despesas correntes; PI- 718/2003, que institui
o adicional de desempenho - ADE, no âmbito da
Administração publica direta, autárquica e
fundacional; 719/2003, que revoga o art. 22 da Lei
5.945 de 1972; a Lei 6.565, de 1975; o art. 12 da
Lei 8.019 de 1981; a Lei Delegada 35 de 1985; a
Lei 13.434 de 1999; a Lei 13.533 de 2000;
Comissão de Administração Pública (Plenarinho II)
- discutir e votar, entre outros, pareceres das pro-
posições do governador: Pi- 722/2003, que dis-
põe sobre o quadro de cargos do lpsemg, altero
dispositivos da Lei Delegada 109 de 2003; PLC
24/2003, que fixa o numero de Procuradorias Re-
gionais da Procuradoria-Geral do Estado e altera

denominação de cargos; PLC 26/2003, que disciplina
perda de cargo publico e de função publica por insufi ciên-
cia de desempenho do servidor publico estavel;

11 horas
• Comissão de Saude (Plenarinho ]li)- discutir e votar pareceres

de proposições que dispensam o apreciação do Plenário
14 horas
• Reunião Ordinario (Plenario)
14h15
• Comissão Especial do Uemg ( Plenorinho 1) - discutir e

votar pareceres da comissão
14h30
• Comissão de Redação (Plenoririho 1) - discutir e votar pare-

ceres de redação final
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

(Plenorinho II) - discutir e votar pareceres que dispensam
a apreciação do Plenario

• Comissão Especial do Metrô (Plenarinho III) - discutir e
votar proposições da comissão

15 horas
• Comissão de Turismo, Indústria e Comércio (Plenarinho

III) - discutir e votar proposições que dispensam a apreci-
ação do Plenarro

• Comissão de Politica Agropecuoria e Agroindustrial (Audito-
rio) - discutira produção e certificação de orgânicos. Convi-
dados: diretor de Recursos Tecnologicos Seapa, Lucas Rocha
Carneiro; coordenadora do Colegiado de Agricultura Orgâ-
nica de Minas Gerais do Ministério da Agricultura, Minam
Ester Soares; coordenador tecnico da Emater, Leonardo
Fernandes Moreira; diretor técnico do IMA, Pedro hartung;
presidente da Associação Minas Orgânico, Luiz Gomes Cor-
reia; e o presidente da Unidade Certificadora de Produtos
Sapucai, Sergio Pedini

16h30
• Comissão Especial da PEC 23/2003 )Plenarinho II) -

criada para emitir parecer sobre o PEC 23/2003, do
deputado Chico Simões, que estabelece que os Pode-
res Executivo, Legislativo e Judiciario, suas adminis-
trações indiretas, o Tribunal de Contas e o Ministenio
Publico publicarão no orgão oficial e divulgarão por
meio eletrônico suas despesas com o remuneração
dos servidores e subsídios dos membros dos Poderes
e demais agentes políticos

• Comissão Especial do PEC 20/2003 ) Plenarinho 1) - criada
poro emitir parecer sobre o PEC 20/2003, do deputado
Dalmo Ribeiro Silvo, que altera o estruturado Procuradoria-
Geral do Estado e extingue a Procuradoria-Geral do Fazenda

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenorinho III) - discu-
tir e votar parecer das proposições do governador: PLC
27/2003, que institui o Afastamento Voluntário Incenti-
vado - AVI no Administração Pública; PI- 716/2003; que
altero redação do art. 9 da Lei 10.363 de 1990, alterado
pelo art. 11 do Lei n° 10.745, de 25 de maio de 1992

20 horas
• Reunião Extroordinario (Plenário)

1
7h - Repórter Assembléia (reprise)
7h30 - Horario reservado o Câmara Municipal
de Belo Horizonte
8h30 - Panorama Industrial (AO VIVO) - O
secretario-geral do Conselho de Cidadania da
Fiemg, Fernando Alves, fala sobre ética no
desenvolvimento de empresas
9h15 - Plenário (AO VIVO) - Reunião
Exfraordinarja
12h - Assembléia Debate (reprise) - Plano de
Segurança Nacional
13h - Mundo Político (reprise)
13h30 - Repórter Assembléia (reprise)
14h15 - Plenário (AO VIVO) - Reunião
Ordinária, com os pronunciamentos, discussão e
votação de proposições
18h30 - Horário reservado à Câmara Municipal de
Belo Horizonte

19h30 - Repórter Assembléia (AO VIVO) - O que
acontece na Assembléia e repercussão dos principais
fatos políticos no Estado
20h15— Plenário (AO VIVO) - Reunião Extraordinária
22h - Repórter Assembléia (reprise)
22h30 - Mundo Político (inédito) - Entrevistas,
comentários e notas sobre a movimentação política
no Pais
23h - Sala de Imprensa (inédito) - O secretario de
Estado de Reformo Agraria, Marcelo Gonçalves,
conversa com lornolistas sobre terras devolutas
Oh - Panorama Industrial (reprise)
0h30 - Via Justiça (reprise) - Violência policial e o
Tribunal de Justiça Militar
1h20 - Repórter Assembléia (reprise)
2h - Encerramento

*Esta grade está sujeita a alterações.


