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Mensagens de cinco vetos do
governador chegam ao Plenário

Inscrições para o
TelecursO
Estão abertas até a
próxima segunda-
feira (11), das 9 às
17 horas, na
Secretaria da Escola
do Legislativao, as
inscricões para as
disciplinas do
Telecurso do Ensino
Médio (2° grau).
Serão oferecidas duas
turmas: uma pela
manhã, das 7 às 9
horas e outra à noite,
das 1 71h30min às
1 9h3Omin. As aulas
começam no dia 18
de agosto.

Foram lidas na reunião
ordinária de ontem as men-
sagens do governador Aécio
Neves encaminhando vetos a
cinco proposições de lei apro-
vadas no mês de julho pela
Assembléia Legislativa. Uma
proposição, o ex-Projeto de
Lei 71/2003, da deputada
Maria José Haueisen (P1), foi
vetada integralmente. As

O parecer do professor
Paulo Neves de Carvalho so-
bre os salários pagos aos ser-
vidores da Assembléia foi
entregue ontem pelo presi-
dente Mauri Torres (PSDB) ao
1"-vice-presidente da Casa,
deputado Rêmolo Aloie

Presidente

quatro demais, todas de au-
toria do governador, foram
sancionadas com veto parcial
a alguns de seus dispositivos.
Três delas referem-se a pro-
jetos da reforma administra-
tiva, e a outra contem a Lei
de Diretrizes Orçamentárias
para 2004. Páginas 9 a 11
Militares - Também foi lida
na reunião de Plenário de

(PL), que é integrante da co-
missão que analisa a compo-
sição salarial dos servidores,
juntamente com o 2-vice-pre-
sidente, deputado Adelmo
Carneiro Leão (P1), e o 1"-
secretário, deputado Antônio
Andrade (PMDB). Em entre-

ontem a Mensagem 88/2003,
do governador do Estado,
encaminhando à Assembléia
Projeto de Lei Complementar
(PLC) alterando a Lei 5.301,
de 1969, que dispõe sobre o
Estatuto do Pessoal da Polícia
Militar. O projeto dispõe so-
bre as promoções dos praças
da PM - soldados e cabos.
Página 12

\ ista à imprensa, Mauri Tor-
res disse que as decisões so-
bre o assunto serão tomadas
a partir do parecer e afirmou
ainda que a iniciativa de se
contratar um jurista veio da
necessidade de uma opinião
isenta. Leia mais na página 13

Estudo de jurista sobre salários
dos servidores está pronto

recebe representantes
dos servidores do Ipsemg

Marcelo Metzker O presidente da Assembléia de
Minas, deputado Mauri Torres
(PSDB), recebeu, na tarde de

ontem, representantes do
Sindicato dos Servidores do
Instituto de Previdência dos

Servidores do Estado de Minas
Gerais (Sisipsemg). Segundo a

presidente do sindicato, Andréia
Mirra Guimarães Almeida (a 1°
à direita do presidente na foto),
o objetivo da visita foi discutir

com o presidente as
conseqüências do veto parcial
do governador Aécío Neves à

Proposição de Lei 15.585. Essa
proposição, aprovada pela

Assembléia durante a
convocação extraordinária em

julho, acaba com o
apostilamento no serviço
público estadual. Entre os

principais dispositivos vetados,
está o parágrafo 8' do artigo 1

que assegura ao detentor de
função pública o direito ao
apostilamento, desde que

obtenha os requisitas necessários
para obtenção do benefício até

29 de fevereiro de 2004.



Aprovado parecer de l o turno de
projeto sobre reassentamentos

PL obriga shoppings a oferecer
cadeiras de rodas gratuitas

o

Marcelo Meizker

Deputados Ana Maria, Dalmo Ribeiro Silvo, Jà Mames e
Jose Henrique aprovornrn requer inie.'rtas

O primeiro, do deputado ___________________
Doutor Viana (PFL), pede que
a cidade de Curvelo, na região
central de Minas, seja escolhi-	Compareceram à
da para a construção de um	reunião os
centro) administrativo estadu-	deputados Dalmo
ai, O outro requer que o -o- Ribeiro Silva
vernador reveja o corte do	(PSDB) vice-
abono salarial de RS 45 sobre
o segoindo carro, antes 'aran-	presidente; Jo
tido ao) servidor púhlio, na	Moraes (PCdoB);
maioria professor, ocupante	José Henrique
de dois cargos públicos. O re-	(PMDB) e Ana
queriniento é de autoria do	Maria (PSDB).
depUtado Weliton Prado (P1).
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Com um substitutivo, que
amplia as modificações do
projeto, a Comissão do Tra-
balho, da Previdência e da
Ação Social aprovou ontem
parecer de 1" turno do Pro-
jeto de Lei (PL) 66/2003, da
deputada Maria José l-lauei-
sen e do deputado Padre
João, ambos do PT. O proje-
to modifica dispositivos da
Lei 12.812, de 1998, que tra-
ta da assistência social às
populações de áreas inunda-
das por reservatórios. Na
Comissão de Constituição e
Justiça, o PI- também teve
parecer aprovado.

A lei já garante assistên-
cia aos atingidos pelas áreas
inundadas, por meio dos pro-
gramas Pró-Assiste, de ges-
tão estatal, e do Plano de As-
sistência Social (PAS), que é

O substitutivo do deputa-
dc) André Quintão (P1) propõe
algumas mudanças que com-
plementam as propostas do PI-
66/2003 e em alguns itens
acrescenta mais condições, caso
do requisito para concessão da
Licença de Instalação (li), de
apresentação de um cronogra-
ma com as ações sobre a desa-
propriação e reassentamento
das populações atingidas, no
momento da instalação do em-
preendimento.

Enquanto o projeto exige
um cronograma de implanta-
ção das ações do PAS, compa-
tível com o cronograrna de
obras, o substitutivo prevê
que as ações relativas à desa-
propriação e ao reassenta-

mento tem que estar vincula-
das à concessão do licen-
ciamento ambiental, ou seja,
num momento antes. Há ain-
da modificações na técnica
legislativa e na mudança de
nome de órgãos estaduais.

As mudanças propostas
pelo texto original do projeto
e incorporadas pelo subs-
titutivo aperfeiçoam os dois
programas, distribuindo as
responsabilidades entre o Es-
Lado, os atingidos e os empre-
endedores. Uma das principais
alterações 'é a criação de uma
taxa de expediente vinculada
à Secretaria de Desenvolvi-
mento Social e Esportes, para
custear as despesas do Conse-
lho Estadual de Assistência

Social, na atividade de análi-
se e fiscalização do PAS.

O substitutivo acrescenta
à exigência da prestação de
assistência técnica e agrícola
o oferecimento de cursos de
capacitação e aprimoramento
no manejo) e na gestão de ati-
vidades agrícolas, de tons-
mo, hotelaria e piscicultura. E
introduzida a exigência de se
fazer um levantamento do
número de crianças e adoles-
centes envolvidos, informan-
do sobre a necessidade de
remanejamento escolar no
caso de reassentamento em
outra localidade, e a criação
de um Posto de Atendimen-
to de Apoio Social, para aná-
lise do fluxo migratório.

Também na re o iii à o de
ontem, a Comissão do Traba-
lho, da Previdência e da Ação
Social aprovou parecer de 1"
turno do PI- 411/2003, do de-
pu tado Miguel Martini (PSB),
que obriga estabelecimentos
comerciais e siU )ppin a ofe-
recer gratuitamente, em sucis
dependencias cadeiras de ro-
das para idosos e deficientes
físicos- O parecer do relator
André Quintão (P1) foi pela
aprovação na forma do
substitutivo da Comissão de
Constituição e Justiça. ,'\ CCJ
decidiu pela alteração da Lei
estadual 11,666, de 1994, com
o acréscimo dos artigos do P1.
ao seu texto, "evita nd o-se a

A redução no repasse do
Fundo de Participação dos
Municípios (FPM) às prefeitu-
ras deverá ser tema de uma
audiência pública na Assem-
bléia. Requerimento nesse
sentido, do deputado Dalnio
Ribeiro Silva (PSDB), foi
aprovado ontem pela Comis-
são de Administração Públi-
ca. De acordo com o parla-
mentar, ci debate deverá con-
tar com a participação de pre-
feitos, associações m icrorre-
gionais e convidados, além
dos integrantes da Comissão
de Assuntos Municipais e
Regionalização.

Em sua justificativa,
Dalmo Ribeiro) Silva alertou
para a ameaça de falência vi-
vida por diversas prefeitu-
ras e citou a "marcha de pre-
feitos" em Brasília, ontem,
para pressionar O) gOveri'tO)
federal a criar formas de
compensações aos municípi-
os na proposta de reforma
tributária. Segundo o depu-
tado, a audiência pública
poderá colaborar de forma
consistente para que seja

elaboração de urna nova lei".
Ainda na reunião, foram

aprovados três requerimen-
tos da deputada Marília Cam-
pos (P1), O primeiro, em con-
junto com o deputado Adal-
dever Lopes (PMDB), pede
audiência para discutir as co-
operativas de trabalho e a
terceirização, devendo ser
convidados representantes
da Delegacia Regional do
Trabalho, da Federação das
Indústrias e das cooperati-
vas. O segundo, em conjunto
com a Comissão de Turismo,
também pede urna audiência
pública para discutir a mi-
plantação do programa "Pré-
Ernpi-esa", convidando cc-

encontrada unia solução
para ci problema.

A deputada Ana Maria
(PSDB) parabenizou o colega
pela iniciativa e salientou
c3cie, antes da reforma tribo-
tária, o País deveria passai'
Por uma reforma administra-
tiva. Já o deputado José Hen-
rique (PMDB) informou que
visitou diversas cidades do
\Tale do Rio Doce e viu que
muitas prefeituras estão) com
máquinas paradas, outras alte-
riram o calendário escolar por
falta de transporte, e algumas
estão) até demitindo servido-
res. A deputada Jõ Moraes
(PCdoB) também apoiou a ini-
ciativa e disse que a concentra-
ção) de recursos nas mãos do
governo federal já vem sendo
feita há muito tempo, e é bom
que os prefeitos tenham perce-
bido isso e se disponham a dis-
cutir o pacto federativo,
Requerimentos - A Co-
missão de Administração
Pública aprovou ainda o3cia-
tro votos de congratula-
ções e outros dois de ape-
lo) ao) governador.

pi'c'sentantes do movimento
sindical, das universidades e
da Federação das Indústrias.
E o terceiro, a ser encaminha-
do ao Banco Bradesco, pede
ci cie sejam mantidos postos de
trabalho, durante os proces-
sos de fusão de bancos.

Do deputado Célio Mo-
rei ra (PL), foi aprovado  re-
querimento que pede infor-
mações à presidência do
1 psemg sobre o cancelamento)
da pensão de \i'vea Apa-
recida Badaró.

Foram aprova dos ainda
pareceres de turno Único de
19 projetos e quatro requeri-
mc'ntos qi.ie dispensam a apre-
ciaçao do Plenanio.

Trabalho, Previdência
e Ação Social
(continuação)

• :iM-1iIt ---
Participaram da
reunião os
deputados Célio
Moreira IPLI,
presidente; André
Quintão (PT); e as
deputadas Manha
Campos (PT), vice; e
Ana Maria (PSDB).

Administração Pública

1 rcc-1c M"tz ar

-â

Deputado André Quintão lê o substitutivo de suo autoria, observado pelos
deputados Célio Moreira, Ana Maria e Manha Campos

responsabilidade do empre- tológico aos atingidos. O pro-
endedor e pré-requisito para grama deve ainda fornecer
ci concessão do licencia- cesta básica por no mínimo
mento. Segundo a lei, o Pró- um ano, abrir linhas de finan-
Assiste deve prestar assistên- ciarnento para atividades
cia jurídica, psicológica, aten-	produtivas, prestar assistên-
diii coto m édicoco e od on -	cia técnica e agrícola.

Substitutivo complementa texto original

Comissões estão na InternetW	A composição das Comissões Permanentes e Temporárias da Assembléia, as pautas e resultados das
reuniões estão na página da Assembléia na Internet Consulte em

Atividade Parlamentar/Comissões, em www.olmg.gov.br

Assembléia quer debater queda
no repasse do FPM



governador nesta quinta-feira
R roo BarbosaOs deputados integrantes

da Comissão Especial da
Uemg (Universidade Estadu-
ai de Minas Gerais) vão se
reuni; nesta quinta-feira (7),
com o governador Aécio Ne-
\es, às 16h30 (horário a sei

levar
confirinado). A audiência tem
,i ririeta de 	ao Executivo'	•

Es-
pecial e as diretrizes dos tra-
balhos desenvolvidos, bem	

1como a proposta de uma atua-
c ,10-1 visando à efeti-
va implantação da universida-	Deputados Ricardo Duarte, Domingos Sacio e Adolciever Lopes

de no Estado. A informação ência, Tecnologia e Ensino Su- Administração e Finanças da
foi divulgada pelo presidente perioi; deputado Bilac Pinto, e Uemg; e o segundo, com re-
da Comissão Especial, depu- com o reitor da Uerng, profes- presentantes da Procurado-
tado Domingos Sávio (PSDB), sor José Antônio dos Reis, pre- ria-Geral do Estado, da Pro-
durante reunião de ontem.	ferencialmente para a próxima motoria de Defesa do Pa-

0 deputado Ricardo terça-feira (12), com os mes- trimônio Público e da Asses-
Duarte (P1), relator da comis- mos objetivos. soria Jurídica da Uemg. Ou-
são, destacou que é necessá- Requerimentos — A comissão tro requerimento aprovado
rio sair da reunião com uma aprovou ainda dois requeri- e do deputado José Hen-
posição política definitiva do mentos do deputado Ricardo rique (PMDB), que solicita
governador sobre a Uemg. O Duarte. Ambos solicitam reu- reunião para ouvir Marco
presidente da comissão, depu- niões com convidados: o pri- Aurélio Gomes Lobo, ex-co-
tado Domingos Sávio, infor- meiro com representantes das ordenador da arca de Edu-
m011 ainda que será agendada Secretarias de Estado da Fa- cação da Gerência-Geral de
nova audiência, desta vez com zenda e do Planejamento e Consultoria Temática da As-
o secretário de Estado da Ci- Gestão e da Pró-Reitoria de semhléia de Minas.

Politica Agropecuária e Agroindustrial

Presidente da comissão apóia produção
de milho no centro-oeste de Minas

.-,

Servidores ao ho, ao pai cio assistiram o eunioo da comissao na Assembléia

Superintendente diz que não pode
atender reivindicações

Outros
requerimentos
aprovados
• Do deputado Alberto
Bejani, solicitando
visita da comissão a
Juiz de Fora, paro
ouvir os delegados
Antônio Garcia de
Freitas e Eurico da
Cunha Neto. Segundo
o deputado, os dois
delegadas investigam
o possível
envolvimento de
policiais e políticos
influentes da cidade
num esquema de
roubo de carga,
desmanche de
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A produção de milho na
região centro-oeste de Mi-
nas está sendo estimulada
pelo governo do Estado e
apoiada pela Comissão de
Política Agropecuária e
Agroindustrial da Assem-
bléia Legislativa de Minas
Gerais. A informação foi
dada pelo deputado Dou-
tor Viana (PFL), presiden-
te da comissão, durante a
reunião de ontem. Ele co-
municou que esteve pre-
sente, no último final de
semana, em Pará de Minas

no lançamento do progra-
ma estadual "Pró-Milho". Se-
gundo o deputado, a região
Centro-Oeste e uma consumi-
dora em potencial de milho,
sendo que a maioria desse
consumo vem de grãos im-
portados de Goiás e Mato
Grosso. Para o deputado, o
"Pró-Milho" vem atender a
necessidade da região, para
que ela se torne auto-sufi-
ciente na plantação do mi-
lho, evitando, assim, a im-
portação e valorizando a
agricultura local.

Outro assunto abordado
pelo parlamentar foi a sua
participação, representando
a Comissão de Política A-
gropecuária e Agroindus-
trial, na assinatura de convê-
nio entre o Banco de Brasil e
a secretaria de Estado da
Agropecuária para a libera-
ção de recurso na ordem de
RS 2 bilhões para a safra
2003/2004 no Estado.

Também durante a reu-
nião foram aprovadas duas
proposições que dispensam a
apreciação do Plenário.

Com o objetivo de tentar
solucionar a questão dos fun-
cionários ad Iioc (designados)
da Polícia Civil, a Comissão de
Segurança Publica da Assem-
bléia aprovou ontem dois re-
querimentos solicitando pro-
vidências do chefe da Polícia
Civil, Otto Teixeira Filho. Um
deles, de autoria da comissão,
pede que, em caso de concur-
so público da Polícia Civil, o
tempo de serviço dos funcio-
nários designados seja consi-
derado como forma de pon-
tuação. E solicita também que
seja retirada a restrição de ida-
de até 32 anos, para que to-
dos os designados possam fa-
zer o concurso.

O segundo requerimento,
de autoria do deputado Sar-
gento Rodrigues (PDT), presi-
dente da comissão, pede que a
chefia da Polícia Civil esclare-
ça aos delegados regionais que
os servidores cedidos pelas
prefeituras por meio de convê-
nios só podem exercer funções
administrativas. Solicita ainda
à corregedoria da Polícia Civil
que fiscalize o cumprimento
desses convênios. O objetivo
desse requerimento foi evitar
distorções como o exercício de
funções policiais por funcioná-
rios designados, conforme re-
lataram representantes das
entidades de servidores.

Durante a reunião, a presi-
dente da Associação Integra-
da dos Servidores ad /ioc da
Polícia Civil de Minas, Maria
das Mercês Assis Cardoso,
apresentou as reivindicações
da categoria: que a Polícia Ci-
vil estabeleça um contrato com
todos os designados a titulo
precário; que sejam oferecidos
cursos de aperfeiçoamento e
atualização; que seja garanti-
da a participação em concur-
sos da Polícia Civil aos servi-
dores ad hoc com mais de 32
anos; e que seja fornecida car-
teira funcional da corporação
a esses funcionários

Em resposta as reivindica-
ções, o superintendente de
planejamento e gestão de fi-
nanças da Polícia Civil, Sér-
gio Francisco de Freitas, afir-
mou que, apesar de entender
as reivindicações dos servi-
dores designados, a cor-
poração não poderia atendê-
las. Segundo ele, esses fun-
cionários foram cedidos por
prefeituras para exercer ape-
nas funções burocráticas e,
por isso, não podem ter di-
reito aos benefícios concedi-
dos aos servidores de carrei-
ra da corporação. O diretor
do Instituto de Criminalís-
tica, Simeão Lopes, acrescen-
tou que não há como fazer jus
aos benefícios da Polícia Ci-
vil sem o ingresso por meio
de concurso público.

O deputado Alberto
Bejani (PL) se posicionou con-
tra o empréstimo de servido-
res das prefeituras à Polícia
Civil. Em virtude da falta de
funcionários, muitas vezes es-
ses servidores emprestados, e
sem nenhum treinamento, são
obrigados a atuar como poli-
ciais, o que seria ilegal, segun-
do Bejani. Já o deputado Ro-
gério Correia (P1) reivindicou
que o Estado ofereça aos de-

si'mados algum tipo de curso veicuios e aauTeraçao
O	 de 84 caminhõespreparatório para os concur-

roubados na Bahia esos da Policia Civil. Ele ava--	emplacados em Juizliou que a reivindicacao de de Fora;
concurso para os servidores	Da deputada Maria
com mais de 32 anos pode ser Tereza Lara (PT),
atendida pelo governo,	pedindo que o

O deputado Sargento comando da Polícia
Rodrigues (PDT) citou cida-	Militar providencie um
des do interior onde servido-	policiamento melhor
res adliocexercem atividades	no Bairro Lindéia, na
policiais, usando armas e	região do Barreiro.
prendendo pessoas, sem te-
rem amparo legal para isso,
o que caracterizaria uma si-
tuação completamente irre-
gular, na visão dele. Ja o de-
putado Dalmo Ribeiro Silva
(PSDB) disse que a Assem-
bléia precisa encontrar uma
solução para a categoria que,
apesar de não ser reconheci-
da por lei, vem prestando
seus serviços há vários anos
a Policia Civil.

I;3-flhItJ

Compareceram à reunião os deputados Sargento
Rodrigues (PDT), presidente da comissão; Alberto
Bejani (PL), vice; Rogério Correia (P11; e Dalmo
Ribeiro Silva (PSDB). Além dos convidados citados,
compareceram ainda a corregedora da Polícia
Civil, Tânia Darc dos Santos, além de vereadores
da cidade de Brasilõndia de Minas.

tspecial da Uemg

Participaram da
reunião os
deputados
Domingos Sávio
(PSDB), presidente;
Ricardo Duarte (PT),
relator; e Adaiclever
Lopes (PMDB}.

Comissão Especial
da Uemg

Comissão Especial
da Uemg foi criada

para, no prazo de 60
dias, estudar e

propor alternativas
viáveis para a

implementação da
universidade. Os

trabalhos tiveram
início no dia 5 de

junho e a data
prevista inicialmente
para ser término é o
dia 3 de setembro.

Uma Comissão
Especial criada para

estudar matéria
determinada

apresenta relatório
final e tem o prazo de

60 dias para a
conclusão de seus

trabalhos,
prorrogável uma vez,

por até a metade,
mediante

deliberação do
Plenário.

Compareceram à
reunião os
deputados Doutor
Viana (PFL),
presidente;
Gilberto Abramo
(PMDB) e Luiz
Humberto
Carneiro (PSDB).

• Comissão pede solução para servidores
designados da Polícia Civil	

Helena Leão
	Segurança Pública



Deputados
acidentes

discutem causas de
cargas perigosas

1.

Especial dos
Acidentes Ambientais

Ricardo Barbosa

it.

lo prx aia seita te ia as causas do aciaente o orr,o
em Uberada na mês de junha
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Transporte,
Comunicação e
Obras Públicas

Rodoviária deve ter cartaz anunciando
passe livre a idoso e deficiente

Helena Lea

vlf
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DepuToaos Laudelino Augusto Sidinno ao Fer'otaco, Gil Pereira,
Adalclever Lopes e D1alma Diniz

Compareceram à
reunião os
deputados Gil
Pereira )PP),
presidente;
Adalclever Lopes
(PMDB), vice;
Djalma Diniz
(PSDB); Laudejino
Augusto (PT);
Sidinho do
Ferrotaco (PI), e
Leonardo Moreira
(P1).

o

Os terminais rodo ia rios
de passageiros de em ser
obrigados a afixar cartazes
informando sobre o direito
de passe livre nos ônibus in-
terestaduais aos deficientes
físicos, mentais e visuais e a
pessoas com mais de 65 anos.
À Comissão de Transporte.
Comunicação e Obras Públi-
cas aprovou ontem parecer de
V turno do Projeto de Lei
(PI-) 614/2003, do deputado
Celio Moreira (PL), que faz
essa determinação e ainda
prevê penalidades para quem
descumprir a lei.

A gratuidade é prevista
pela Lei 10.419, de 1991, mas
a desinformação sobre o be-
nefício tem feito com que mui-
tos idosos e deficientes não
usufruam dele. O relator da
matéria foi o deputado Si-
dinho do Ferrotaco (PL). Ele
opinou pela aprovação do pro-
jeto na forma do substitutivo
1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça, que

faz alguns ajustes relaciona-
dos à técnica legislativa.

Outro projeto cujo pare-
cer favorável foi aprovado
pela comissão é o PL 361
2003, do deputado Bilac Pin-
to, hoje exercendo o cargo de
secretário de Estado da Ci-
ência e Tecnologia. A propo-
sição determina que (i De-
partamento de Estradas de

o cadastrarnento de usuários de
telefones celulares pré-pagos; o
PL 94/2003, do deputado
Alencar da Silveira Jr. (PDT), que
cria assentos preferenciais nos
Ônibus intermunicipais para pes-
soas com dificuldade de loco-
moção; e o PL 175/2003, do de-
putado Ricardo Duarte (PT),
que cria o Selo de Comunica-
ção Cidadã no Estado.
Requerimentos - A comissão
aprovou ainda nove requeri-
mentos, entre eles:

do deputado Adalclever
Lopes, solicitando uma reu-
nião com convidados para
debater o PL 889/2003, do go-
vernador, que cria as parceri-
as . público-privadas, com
enoq ue na manutenção e am-
pliação do sistema peniten-
ciário do Estado. No requeri-
mento o deputado pede que a
reunião conte com a participa-
ção da Comissão de Direitos

Rodagem do Estado de Mi-
nas Gerais (DER-MG) insta-
le placas nas rodovias esta-
duais indicando os hospitais
mais próximos e suas distân-
cias. Em seu parecer, o
relator, deputado Sidinho do
Ferrotaco, opinou pela apro-
vação na forma do suhs-
tituti o 1 da Comissão de
Constituição e Justiça.

Humanos da Assembleia;
o do deputado Dalmo Ri-

beiro Silva (PSDB), solicitan-
do unia audiência pública para
discutir a implementação do
Programa de Adequação de
Transportes para o Desenvol-
vimento de Setores e Aglome-
rações Produtivas na região
do sul de Minas;

do deputado Laudelino
Augusto (PT), solicitando que
seja realizada audiência públi-
ca para debater o PL 712/2003,
do deputado Leonardo Mo-
reira, que dispõe sobre a de-
legação, pelo DER-MG, de
serviços de transporte coleti-
vo rodoviário interm unicipa 1

o do deputado Gil Pereira
(PP), pedindo uma reunião com
convidados para discutir a Ins-
trução de Serviços do DER-MG,
que dispensa a contratação de
auxiliar de viagem pelas empre-
sas de transporte rodoviário.

O mau estado de conser-
vação da malha rodoviária e
ferroviária é um dos princi-
pais responsáveis pelos de-
sastres ecológicos decorren-
tes do transporte de cargas
perigosas. Essa foi unia das
constatações dos deputados
membros da Comissão Espe-
cial de Acidentes Ambien-
tais, que se reuniu ontem na
Assembléia. A investigação
do acidente ocorrido em
Uberaba, no mês de junho -
quando o descarrilamento dc
dezenas de vagões provocou
a contaminação dos manan-
ciais da cidade com metanol,
octanol e outros venenos -
trouxe à reunião o diretor de
operações da Ferrovia Cen-
tro-Atlântica. Javme Nicolato
prometeu revelar, na próxi-
ma sexta-feira (8), durante
reunião da Comissão de
Meio Ambiente em Uberaba,
as causas desse acidente.

Nicolato fez urna exposi-
ção sobre OS 7.080 km da Rede
Ferroviária Federal que a Cia.
Vale do Rio Doce assumiu e
vem recuperando desde 1997
com o nome de Ferrovia Cen-
tro-Atlântica. Para ele, o auge
do sucateamento da estatal
Ocorreu em 1992, quando os
investimentos caíram a quase
zero e o volume de cargas
transportadas era cerca de
metade do que é hoje. As prin-
cipais cargas transportadas
são fundentes (minérios), pro-
dutos siderúrgicos, cimento,
fosfato, soja e ferro-gusa.

"A Rede usava trilhos IR-
32 e TR 37, quando o míni-
mo recomendados é o IR-
45. Nos trechos que restau-
ramos usamos o TR-68, que
suporta perfeitamente o
peso dos vagões", infor-
mou Nicolato. Novas
tecnologias de segurança
foram introduzidas na fer-
rovia, treinamentos para
maquinistas, automação de
desvios e equipamentos de
segurança individual, den-

tre os investimentos que já
ultrapassam RS 215 milhões
neste ano, segundo o dire-
tor. No entanto, Nicolato

O presidente do Sindie'stra
e dirigente da Fiem ,, , Jose
Fernando Coura, entregou à
presidente da comissão, depu-
tada Maria Jose Haueisen
(P1), um documento conten-
do sugestões para uma políti-
ca nacional de barragens de
rejeitos. O documento resulta
de um encontro de 150 repre-
sentantes da indústria ex-
trativa de sete estados brasi-
leiros, e reivindica que a res-
ponsabilidade por qualquer
acidente ambiental nessas bar-
ragens caiba exclusivamente
ao empreendedor.

Para Angelina Latina de
Moraes, da Feam, essa reivin-
dicação demonstra uma pos-
tura mais adequada dos
mineradores em relação à le-
gislação ambiental. Angelina
falou também sobre a preocu-
pação da Fundação com o trei-
namento de patrulheiros ro-
doviários e corpo de bombei-
ros para agir corretamente em
caso de acidente ambiental.

Esse assunto também foi
abordado pelo diretor-geral
do DER, Renato Santana, que
assegurou que "a única rodo-

admitiu que o acidente de
Uberaba não decorreu da
má conservação do trecho.

via em Minas Gerais que PO-
dera contar com equipes
especializadas de socorro em
acidentes ambientais é a Femão
Dias, e mesmo assim por exi-
gência do financiamento inter-
nacional para a sua construção".
Santana disse que serão insta-
lados cinco postos de bombei-
ros entre Betim e Pouso Alegre,
e que duas turmas de
patrulheiros rodoviários e de
bombeiros militares já foram
treinadas para atender aciden-
tes com cargas, e que inclusi e
terno apoio de helicópteros.

Santana informou ainda
que 30° das rodovias que cor-
tam Minas são federais, mas
que 75° do tráfego ocorre
nelas. A má conservação das
estradas é responsável por
grande parte dos acidentes
rodoviários, e o excesso de
peso dos caminhões é respon-
sável pela destruição da rodo-
vias, segundo o diretor.
Santana insistiu que a solução
começa pela reativação das
balanças fixas, operação de
balanças móveis e também
pela operação das balanças do
DNIT nas rodovias federais.

Dois projetos não ti eram
parecer votado porque o depu-
tado Adalclever Lopes (PMDB)
pediu vista. Ambos têm como
relator o deputado Sidinho do
Ferrotaco O PL 22/2003, do
deputado Pastor George (PL),
Prevê a existência de telefones
celulares em õnihus intei-rnun.i-
cipais para serem usados em
caso de emergência. Ta o PL
712/2003, do deputado Leo-
nardo Moreira (PL), prevê o
prazo de cinco anos para a de-
legação de serviços iços de trans-
porte coletivo rodoviário
intermunicipal de passageiros
pelo DER-MG, ficando veda-
das novas prorrogações.

Outros três projetos não che-
garam a receber parecer. Seus
relatores pediram prazo regi-
mental para analisar melhor as
proposições. Os projetos sã( )o PL
46/2003, do deputado Miguel
Martini (PSB), que dispõe sobre

Deputado pede vista de projetos

Mineradores assumem responsabilidade Presenças

Participaram da
reunião a
deputada Maria
José Haueisen
(PT), presidente; os
deputados Doutor
Ronaldo (PDT),
vice; Fábio Avelar
(PTB); Leonardo
Quintão (PMDB),
Adalciever Lopes
(PMDB); e Adelmo
Carneiro Leão (PT).
Compareceram
também o
secretário de
Transportes e
Obras Públicas,
deputado
Agostinho Patrús;
Tárcio Belém
Barbosa, do CREA,
e outros dirigentes
do DER, do
Sindiextra e da
Ferrovia Centro-
Atlântica.



Deputados Durval Ângelo, Rêmolo Aloise e Gil Pereira compõem o
mesa na reunião ordinária de Plenorio

AL INFORMA /quarta-feira - 8	 AL INFORMA /quarta-feira - 9

ORADORES

)

Municípios
\ cris e financeira dos
muni pio brasileiros foi o

i,sunto
ibordado pelo

putado
ntonio Carlos
ndrada

i'SDB). Para
ele o inOti\ o da falta de
autonomia dos municípios e
do Estado se de e a
concentração do poder pela
União, que deveria
redistribuir melhor os valores
arrecadados em tributos.
"Somente nesse semestre,
houve uma redução de 40
dos repasses do Fundo de
Participação do Municípios
(FPM)", comentou o deputado.
António Carlos Andrada
também ressaltou a
importância de se discutir a
questão, uma vez que Minas
Gerais é o estado com maior
numero de municípios do
País. O parlamentar defendeu
que a Assembléia assuma a
bandeira do municipalismo,
realizando um grande
seminário com a presença de
prefeitos de todo o Estado. Em
aparte, o deputado Neider
Moreira (PPS) falou da
necessidade de se resgatar o
pacto federativo brasileiro. Já
o deputado Dalmo Ribeiro
Silva (PSDB) lembrou a
audiência pública com todos
os representantes das
associações microrregionais
que será realizada na próxima
quarta-feira (13/8).

Radar
O deputado Alberto Bejani
(PL) criticou a deliberação

J núniero38,de
ii de julho

	

j	último, de

	

,	autoria do
presidente do
Conselho

Nacional de Trânsito
(Contran), Ailton Brasiliense,

que desautoriza a
implantação de placas que
identificam a presença de
radares em rodovias. O
parlamentar condenou a
"indústria de multas" e disse
que a atitude de Ailton
Brasiliense foi arbitrária.
Segundo ele, o presidente do
Contran publicou a
deliberação sem autorização
do conselho do órgão, ferindo
a Constituição e o Código de
Trânsito Brasileiro, Alberto
Bejani ressaltou que é
totalmente contra essa
deliberação e parabenizou os
prefeitos de Belo Horizonte,
Contagem, Betim e Juiz de
Fora que não obedeceram à
deliberação. Em apartes, os
deputados Ana Maria (PSDB),
Bi ei Rocha (PT), Domingos
Sávio (PSDB) e Chico Simões
(P1) parabenizaram o
deputado Alberto Bejani pelo
discurso e disseram que as
placas são necessárias, pois
contribuem para a educação
no transito.

Planejamento
deputado André Quintao

'1	itribLiiLi .lcrise do
i'unicipio' não
,in&ntc a alta

distribuição
'	recursos pela

liJO, nas
,inibem a

ausência de planos
específicos decrescimento
local. Segundo ele, o Estado
deveria estabelecer diretrizes
estratégicas que possibilitem a
ação individual de todas as
macrorregiões. De acordo com
o deputado, esse é um
problema que vem
acontecendo desde 1988, mas
que foi agravado a partir do
governo Fernando Henrique
Cardoso. Para André Quintão,
a discussão do PPAG, neste
semestre, será uma
oportunidade para se

enfatizar a importância do
planejamento regional
estratégico. A exemplo da
carência financeira vivida
pelos municípios, o deputado
citou o forte potencial turístico
da cidade de Januária, que
não consegue aumentar sua
arrecadação por falta de
investimento dos governos
federal e estadual. Em aparte,
a deputada Maria Tereza Lara
(P1) ressaltou a importância
de se fiscalizarem os recursos
públicos.

Reforma Agrária
A reforma agrária foi tema do
á]	putdo Rogerio

Loiieia (P1). Ele
talou em nr)me
do bloco PT/
PCdoB sobre a
proposta de se
mobilizarem

todos o', setores da sociedade
para tratar do problema do
latit indio e da necessidade de
implementação da reforma
agrária no Pais. Segundo o
parlamentar, o bloco
partidário quer que a Mesa da
Assembléia Legislativa
convoque e oriente uma força-
tarefa para resolver a questão.
Rogério Correia destacou que
devem participar desse grupo
de trabalho representantes do
Poder Judiciário, movimentos
sociais, Secretaria
Extraordinária da Reforma
Agrária, Instituto Nacional de
Colonização e Reforma
Agrária (Incra), Ministério
Público Estadual, polícias
Militar e Federal e a Ordem
dos Advogados do Brasil
(OAB). O deputado disse,
ainda, que não concorda com
o governador Aécio Neves, que
teria pedido repressão ao MST.
Em apartes, os deputados
Alberto Bejani (PL), Biel Rocha
(P1) e Durval Ângelo (P1)
fizeram coroas palavras do
deputado Rogério Correia.

Mensagens
projeto são

Na reunião ordinária de
Plenário de ontem foram li-
das mensagens do governa-
dor Aécio Neves encami-
nhando vetos a cinco propo-
sições de lei aprovadas no
mês de julho pela Assembléia
Legislativa. Urna proposição,
o ex-Projeto de Lei 71/2003,
da deputada Maria José
Haueisen (PT), foi vetada in-
tegralmente. As quatro de-
mais, todas de autoria do go-
vernados; foram sancionadas
com veto parcial a alguns de
seus dispositivos. Três delas
referem-se a projetos da re-
forma administrativa, e a ou-
tra contém a Lei de Diretri-
zes Orçamentárias para 2004.

O governador vetou total-
mente a Proposição de Lei
15577, que veda a inscrição do
nome de consumidor de servi-
ço público em cadastro de res-
trição ao crédito, em decorrên-
cia de atraso no pagamento da
conta de consumo. A proposi-
ção é fruto do Projeto de Lei
71/2003, da deputada Maria
José Haueisen, aprovado em
redação final pelo Plenário da
Assembléia no dia 4 de julho.

Ao apresentar seu proje-
to, Maria José Haueisen ar-
gumentou que considerava
injustiça impor restrições ao
crédito dos cidadãos que
porventura não conseguem
honrar seus compromissos
para com as empresas públi-
cas ou para com as concessio-
nárias dos serviços públicos
porque, a rigor, esses serviços
deveriam ser gratuitos, uma
vez que decorrem da obriga-
ção do poder público de sa-
tisfazer necessidades conside-
radas comuns a todos.

Nas razões do veto, en-
caminhado à Assembléia por
meio da Mensagem 86/2003,
o governador diz que a ins-
crição do nome de usuários

em atraso no pagamento da
conta referente a serviços pres-
tados pelas empresas presta-
doras e concessionarias dos ser-
viços públicos, em cadastro de
restrição ao crédito, é um dos
instrumentos hoje disponíveis
para combate à inadimplimcia.
De acordo com o chefe do Exe-
cutivo, o impedimento legal de
utilização desse expediente sig-
nificaria uma restrição nas ações
de recuperação dos créditos
existentes, implicando o au-
mento dos custos dessas em-
presas, "o que certamente re-
fletiria na tarifa a ser cobra-
da de todos os usuários".

Outra proposição de lei
que teve veto parcial foi a
15.380, sancionada como Lei
14.683. Fruto do PL 720/
2003, o projeto propõe a ins-
tituição de oferta pública de
recursos, como forma de
renegociação de despesas
empenhadas e reconhecidas
pelo Tesouro Estadual, rela-
tivas aos exercícios de 2002
e anteriores. O objetivo é
reduzir a dívida a ser paga,
mediante a obtenção de
descontos, propostos pelos
credores. O governador
vetou o parágrafo 4 do ar-
tigo 2", que veda ao Esta-
do impedir, por meio de
regulamento, a participação
de qualquer credor na ofer-
ta pública de recursos.

Nas razões do veto, o
Executivo diz que o disposi-
tivo contraria as diretrizes
da proposição, ao autorizar
a participação de credores
independentemente da na-
tureza do crédito, uma vez
que o objetivo é o pagamen-
to de dívidas de relevante
interesse público, como, por
exemplo, o caso de fornece-

dores, (is quais ia se encon-
tram em processo de não-
atendimento às demandas
de bens ou serviços para o
funcionamento da máquina
administrativa estadual.
Ipsemg - O governador
também opus veto parcial à
Proposição de Lei 13.382
(ex-P1_ 723/2003), que dis-
põe sobre as despesas do
Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado
(Ipsemg) com OS prestado-
res de serviços de assistên-
cia à saúde. Foi vetado o
parágrafo único do artigo

mina que o pa-que deter
gamento deverá ser efetu-
ado com a observância da
ordem cronológica do do-
cumento comprobatório da
prestação de serviços ou do
fornecimento dos bens.
Nas razões do veto, o Exe-
cutivo afirma que a imposi-
ção da ordem cronológica
poderá dificultar a adminis-
tração do pagamento das
dívidas da autarquia, rele-
gando a segundo plano o
interesse público na quita-
ção das mesmas.

encaminhando vetos e
recebidas em Plenário

Vetos parciais do governador

Reunião Ordinária
Alar Vieira

Tramitação
De acordo com o
Regimento Interno da
Assembléia, para ser
derrubado um veto
são necessários 39
votos contrários
maioria absoluta dos

deputados). O veto
tramita em turno único
e sua votação é
sempre secreta. Antes
de ser apreciado pelo
Plenário, o veto é
analisado por uma
Comissão Especial. Se
a Assembléia não
votá-lo em 30 dias
contados da data do
recebimento da
comunicação do veto,
ele é incluído na
ordem do dia de
Plenário e tem
prioridade na pauta
sobre as demais
matérias.



NEC""~,
Reunião Ordinária -
(Continuação)

Projeto que prevê fim do apostilamento
é vetado parcialmente

Lei de Diretrizes Orçamentárias
recebe veto parcial Reunião Ordinária

(Continuação)
A proposição da Lei de Di-

retrizes Orçamentárias (LDO
para o ano de 2004— Lei 14.684
- também foi sancionada com
veto parcial. Por meio da Men-
sagem 88/2003 recebida ontem
em Plenário, o governador ve-
tou cinco dispositivos.

A alínea "c" do inciso XII
do artigo 9" obriga o Execu-
tivo a encaminhar à Assem-
bléia, junto com o projeto do
orçamento para 2004, demons-
trativo regionalizado do efei-
to sobre a receita e a despesa
contendo a avaliação das polí-
ticas públicas resultantes das
renúncias de receitas dos três
exercícios anteriores, do exer-
cício atual e a projeção para os
quatro exercícios subseqüen-
tes. A Secretaria de Planeja-
mento e Gestão e a Secretaria
da Fazenda apontam a impos-
sibilidade fático-jurídica do
atendimento dessa exigência.

O parágrafo único do ar-
tigo 12 determina que, no
projeto do orçamento, cada
ação executada mediante par-
cenas público-privadas deve-
rã ser identificada em um
subprojeto específico. Segun-
do a Seplag e a SEF, a planifi-
cação dessas ações para o or-
çamento 2004 não é possível.

Quanto ao veto ao inciso
1 e parágrafo 3" do inciso 11
do artigo 23, o Executivo ar-
gumenta que a centralização
naquele Poder das alterações
dos identificadores de proce-
dência e uso é uma necessi-
dade criada pela integridade
da execução contábil e orça-
mentária da Lei Orcamentá-
ria Anual, exigida por legis-
laçao federal.

Finalmente, foi vetado o
artigo 47, que dispõe que as
dotações orçamentárias à con-
ta das quais correrão as des-
pesas decorrentes de publica-
ção de atos e matérias dos
Poderes Executivo Legisla-
tivo e Judiciário no órgão ofi-
cial dos Poderes do Estado
serão consignadas à Secreta-
ria de Estado da Fazenda.

Depcc,cios vo/tc'o,n os discute os moteros co reumcio ordrscirio de onre::

Indicados membros de três
comissões especiais

• Comissão Especial para vas. Foram designados: depu-
emitir parecer sobre a indicação tados Arlen Sanuago e Sehasti-
de Luiz Guilherme Alves da Sil- ão Helvécio (efetivos) e Miguel
vã para membro do Consello Martiru e VVanderlev Ávila (Sol-

Estadual de Educação: deputa- plentes), pelo Bloco Parlamen-
dos Mauro Lobo e Leonídio tar Social Progressista; Marília
Bouças (efetivos) e A_na Maria e Campos e Roberto Carvalho
Maria Olívia (suplentes), pelo (efetivos) e Chico Simões e Jê
Bloco Parlamentar Democráti- Moraes (suplentes), pelo Bloco
co Progressista; Weliton Prado PT/PCdoB; e Márcio Passos
e Maria Tereza Lara (efetivos)	(efetivo) e José Milton (suplen-
e' aria José Haueisen e Durval	te), pelo PL.
Angelo (suplentes), pelo Bloco • Comissão Especial para
PT/PCdoB; e Alberto Bejani emitir parecer sobre a PEC 54/
(efetivo) e Irani Barbosa (su- 2003, do deputado Gustavo
plente), pelo PL.	 Valadares (PFL), que incentiva

• Comissão Especial para os municípios mineiros a se
emitir parecer sobre a Propos- congregarem em associações
ta de Emenda à Constituição microrregi onais, utilizando-se
(PEC) 53/2003, do deputado da mesma bacia hidrográfica
Elmiro Nascimento, que inclui como unidade territorial de pla-
como competência original do nejamento. Foram designados:
Tribunal de Justiça o pro- deputados Luiz Humberto Car-
cessamento e o julgamento de neiro e Bonifácio Mourão (efe-
mandado de segurança contra ti-vos) e Ermano Batista e Carlos
ato da Presidência da Câmara Pimenta (suplentes), pelo Bloco
Municipal ou de suas comis- Parlamentar Social Progressista;
sões, quando se tratar de pro- Maria José Haueisen e Padre
cesso de perda de mandato de João (efetivos) e Ricardo Duarte
prefeito; dispõe sobre o proces- e Biel Rocha (suplentes), pelo
50 de cassação do mandato de Bloco PT/PCdoB; José
prefeito pela Câmara, por in- Henrique e Adalciever Lopes
frações político-administrati- (efetivos), pelo PMDB.

t.
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Requerimentos
deferidos
Foram deferidos, pela
P residência, quatro
requerimentos:

Do deputado
Leonardo Quintão
(PMDB), solicitando o
retirada de tramitação
dos projetos PI- 10/
2003, de sua autoria,
que cria selo de
segurança para
comerciaJizç 0 de
gás liquefeito de
petróleo; do Pi- 314/
2003, também de sua
autoria, que dispõe
sobre o instalação de
recipientes coletores
de baterias usadas dos
telefones celulares e
sua destinação final; e
do PI- 317/2003, de
sua autoria, que torna
obrigatório o ensino
da língua espanhola
em escolas da rede
estadual;
• Do deputado Céu0
Moreira (PL),
solicitando a inclusão,
na ordem do dia do
Plenário, do
Requerimento 321/
2003, de sua autoria,
que pede ao
secretário de Estado
de Defesa Social
informações sobre a
liberação de presas e
seu retorno às celas
no Natal de 2002.
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Por meio da Mensagem go efetivo ocupado, por ano isso, pretende-se conceder o
87/2003, o governador enca- ou fração igual ou superior a apostilarnento ao servidor efe-
minhou à Assembléia veto seis meses de efetivo exerci- tivo de um Poder que exerce
parcial à Proposição de Lei cio. De acordo com o gover- cargo em comissão em outro
15.585, que acaba com o nador, a Secretaria de Esta- Poder. Nas razões do veto, a
apostilarnento no serviço pú- do de Planejamento e Gestão Sepla g argumenta que a inclu-
hlico estadual. Urna vez que (Seplag) entendeu que o pa- São do artigo no projeto ori-o veto foi parcial, OS disposi- rágrafo vetado pretende au- ginal, durante a tramitação da
tivos não vetados transfor- mentar o número de hene- proposição, traduz "nova ten-
maram-se na Lei 14.683, ficiários do instituto do tativa de se regulamentar si-
publicada no Diário Oficial a postilamento ao contrário tuação que, apesar de ter sido
Minas Gerais da última quin- do objetivo da reforma admi- objeto de diversos projetos de
ta-feira (31). A proposição é nistrativa, que é justamente a	lei, nunca chegou a ser apro-resultado do PI- 719/2003, extin ção do apostilamento	vada pelo próprio Poderaprovado em redação final Função pública - Já o pará- L egislativo". Segundo a
pelo Plenário no dia 14 de ju- grafo 8" do artigo 1", também Seplag, não é possível que um
lho, durante a convocação ex- vetado, assegura ao detentor Poder assuma o ónus de pa-traordinária da Assembléia,	de função pública o direito de gar a remuneração correspon_

O projeto dispõe sobre a continuar percebendo remoi- dente a um cargo que sequer
revogação da legislação que neraçào proporcional ou inte- existe em seus quadros.
trata do direito do servidor gral do cargo em comissão Magistério - O último dispo-
de continuar percebendo a exercido, nos termos da legis- sitivo vetado, o arti go 4", aI-r emuneração do cargo de lação vigente, desde que tera a redação do artigo 16
provimento em comissão implernenteos requisitos para da Lei 13.961, de 2001, dep r oporcional ou integral, a obtenção do benefício até 29 modo a assegurar ao ocupan-
após o seu desligamento, res- de fevereiro do ano que \'em, te do cargo efetivo do ma-
guardando o direito do atu- considerandose para efeito gistério, em exercício no ór-
aI servidor efetivo que de contagem do tempo neces- gão central da Secretaria dei mple-mentar os requisitos sário ao benefício, o tempo Estado da Educação ou nas
para a obtenção do benefício exercido anteriormente à equi- Superintendências Regionais
até 31 de dezembro de 2003. paração a que se refere a de Ensino, o direito de per-Diretores - 

Foram vetados Emenda Constitucional 49/ manecer no quadro do ma-
quatro dispositivos: para gra- 2001. Segundo a Seplag, o pa- gistério, com lotação em ca-
fos 6" e 8" do artigo 1" e arti- rágrafo vetado estende aos ráter excepcional, até com-
gos 3" e 4". O parágrafo 6" do detentores de função pública pletar o tempo necessário
artigo 1" buscava assegurar o direito de apostilar, com para sua a posentadoria. Nasaos diretores de escola o di- efeitos retroativos a junho de razões do veto, a Seplag con-reito de a post j lamento com 2001, mas a legislação vigente sidera tal regra incons-
base em regras especiais an- impõe corno requisito indis- titucional, uma vez que ten-
teriorrnente revogadas, em pensável para fins de ta garantir aos servidores
1999. O dispositivo permite apostilarnento que o servidor que exercem atividades de
que o diretor se apostile com seja ocupante de cargo de pro- natureza administrativa he-
valores integrais em caso de vimento efetivo. nefícios e vantagens exclu-
exercício por dois períodos Outro Poder - O artigo 3", sivos de servidores perten-
completos, concluídos ou a também vetado, dispõe que o centes ao quadro de magis-
serem concluídos até 29 de título declaratório que assegu- tério, em regência de ensi-
fevereiro de 2004; ou com va- re o direito à continuidade de no, os quais recebem trata-
lores correspondentes a um percepção da remuneração do mento diferenciado pelas
sexto da diferença entre a re- cargo de provimento em co- Con stituições Federal e Es-
muneração do cargo em co- missão será expedido pelo tadual, inclusive com redu-
missão exercido até 29/2/ Poder no qual se encontra o cão de idade e tempo de ser-
2004 e o vencimento do car- servidor em exercício. Com

 viço para aposentadoria.
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Reunião Ordinária
(continuação)

Assembléia recebe estatuto de
policiais militares

Presidente entrega parecer de jurista
à comissão que analisa salários

Aa r Vieira

o

Também foi lida, na reu-
nião de Plenário de ontem a
Mensagem 88/2003, do gover-
nador, encaminhando à As-
sembléia Projeto de Lei Com-
plementar (PLC) alterando a
Lei 5.301, de 1969, que dispõe
sobre o Estatuto do Pessoal da
Polícia Militar, O projeto dispõe
sobre as promoções dos praças
da PM - soldados e cabos,

O PLC, que deverá ter o
numero 36/2003, muda três
artigos da lei e o título de um
dos capítulos. A alteração dos
artigos 206 e 207 da Lei 5.301
visa garantir a promoção dos
praças a graduação ou classe
superior, que será concedida
duas vezes por ano pelo co-
mandante-geral da corpora-
cão, em 19 de junho e 25 de
dezembro. A promoção será
concedida por antigüidade,
merecimento, tempo de ser-
viço, necessidade de serviço,
ato de bravura ou post-
mortr'm, respeitando o núme-
ro de vagas existentes.

O projeto altera ainda o
artigo 214, dando-lhe nova
redação. Dessa forma, a
promoção p01' tempo de ser-
viço é devida ao soldado e
cIO cabo que tiver, no míni-
mo, 10 anos de efetivo exer-
cício na mesma graduação,
desde que cumpra os se-
guintes requisitos: estar, no
mínimo, no conceito B-24
ou equivalente e não estar
sub-/udLce. Das vagas para a
graduação de terceiro sar-
gento, até a data da promo-
ção, 50' serão preenchidas
mediante promoção por
tempo de serviço, com pre-
ferência para o policial com
maior tempo de efetivo
exercício na graduação.
Cabo - O militar que preen-
cher os requisitos exigidos
para a promoção a terceiro
sargento por tempo de servi-

co será inscrito automatica-
mente em curso de formação
específico, ficando a promo-
ção condicionada ao seu
aproveitamento no curso. Já
para a promoção à gradua-
ção de cabo não será neces-
sário o curso de formação.
A promoção por antigüida-
de cabe ao soldado mais an-
tigo da graduação.

O artigo 3' do PLC garan-
te a promoção por tempo de
serviço, independentemente
das datas para a promoção

Requerimentos
Ainda na reunião de

ontem foram aprovados,
pelo Plenário, cinco re-
querimentos:

o Do deputado Sargento
Rodrigues (PDT) e outros,
solicitando a retirada de
tramitação da PEC 9/2003,
que dispõe sobre férias-prê-
mio e estende aos servidores
militares o direito ao adicio-
nal trintenário;

o Da Comissão de Trans-
porte, Comunicação e Obras
Públicas, pedindo ao prefei-
to de Poços de Caldas o en-
vio de documentação sobre
obras realizadas nas Ther-
mas Antônio Carlos, naque-
le município;

Do deputado Djalma
Diniz (PSDB), solicitando ao
presidente da Telemar a ins-
talação de telefones residen-

definidas no projeto, desde
que o soldado tenha cumpri-
do os requisitos estabelecidos
no artigo 214, até a data da
publicação da nova lei. O pa-
rágrafo único desse artigo pre-
vê que as instituições milita-
res devem promover as adap-
tações necessárias na quanti-
dade e na agenda anual de
realização dos cursos para
atender à demanda gerada
pela nova proposição. A futu-
ra lei será regulamentada em
90 dias após sua publicação.

aprovados
ciais nas comunidades de
Campinas, Aguas Claras e
Paracatu e de telefone públi-
co na comunidade de Pedras;

• Do deputado Leonardo
Moreira (PL), solicitando ao
prefeito de Rio Acima infor-
mações sobre a empresa
Rumo e Estratégia, sediada
naquele município; e

• Do deputado Leonardo
Moreira, solicitando ao pre-
feito de Nova Lima informa-
ções sobre a empresa ML Di-
nâmica e Negócios Ltda.,
sediada naquele município.
Comunicado - A Presidên-
cia leu comunicado do depu-
tado Dilzon Melo (PTB) in-
formando que estará em \'ia-
gem a Portugal no período
de 4 a 12 de agosto, para
participar de curso de Ciên-
cia Política.

O presidente da Assem-
bléia, deputado Mauri Torres
(PSDB), entregou ontem ao
i"vice-presidente da Casa,
deputado Rêmolo Aloise
(PL), o parecer do professor
Paulo Neves de Carvalho so-
bre os salários pagos aos ser-
vidores da Assembléia. O
deputado Rêmolo Aloise é
integrante da comissão que
analisa a composição salarial
dos servidores, juntamente
com o 2"-vice-presidente, de-
putado Adelmo Carneiro
Leão (PT), e o 1'-secretário,
deputado Antônio Andrade
(PMDB). Os trabalhos de apu-
ração dos salários iniciaram-
se em 5 de abril de 2003.

Em entrevista à imprensa,
Mauri Torres disse que as
decisões sobre o assunto se-
rão tomadas a partir do pa-
recer. Ele afirmou ainda que
a iniciativa de se contratar um
jurista veio da necessidade
de uma opinião isenta.
Responsabilidade - O presi-
dente informou ainda que
toda a documentação sobre a
carreira dos funcionários da
Casa foi encaminhada ao pro-
fessor Paulo Neves de Carva-

A Comissão de Direitos
Humanos e advogados da
Rede Nacional de Advogados
Populares vão auxiliar os fa-
miliares de presos mortos
nas delegacias da Região
Metropolitana de Belo Ho-
rizonte em ações de cobran-
ça de indenização e de pen-
sões alimentícias contra o
Estado. A informação foi
prestada pelo presidente da
comissão, deputado Durval
Angelo (PT), e pelos advo-
gados Roberto Auad e Wil-

lho, para que pudesse subsi-
diar seu parecer. Mauri Tor-
res não quis falar em prazos
para a aplicação de medidas,
porque acredita que o assun-
to deva ser discutido com a
comissão e os membros do
Legislativo antes de uma de-
cisão sobre as medidas a se-
rem tomadas.

"O importante é que a
questão seja tratada com res-
ponsabilidade e serenidade,
sem uma medida pessoal, quer
seja pelo presidente ou por
outro membro desse Poder",
defendeu Mauri Torres. "Nós
que presidimos um Poder te-
mos que nortear nossas ações
pela legislação vigente no País.
O nosso objetivo com esse
trabalho é cumprir a legisla-
ção, a Constituição", concluiu.

O deputado Rêmolo
Aloise informou à imprensa
que irá se reunir com os ou-
tros integrantes da comissão
para uma análise do parecer.
Segundo ele, até hoje, o con-
teúdo do estudo deverá ser
divulgado. "Nós estamos
avaliando o que é legal e o
que não é. A partir de ama-
nhã, essa matéria será mais

liam Santos, que assessoram
a comissão, durante entre-
vista coletiva ontem, na
Sala de Imprensa. O parla-
mentar destacou que é evi-
dente e histórica a omis-
são do Estado no que diz
respeito à segurança públi-
ca e que é necessária uma
mudança de atitude, for-
çada pelas ações.

As famílias interessadas
em impetrar as ações devem
entrar em contato com a Co-
missão de Direitos Humanos,

1

estaCo 50Dm os sotorios aos seroaores Cc, Coso, ooserv000 pato
2secretario , deputado Luiz Fernando Faria

amplamente discutida na
Assembléia", disse.
Jurista - O advogado Paulo
Neves de Carvalho é profes-
sor titular de Direito Admi-
nistrativo da Faculdade de
Direito da UFMG e professor
de Direito Municipal do cur-
so de Doutorado da mesma
faculdade. E doutor em Ad-
ministração Pública pela Uni-
versidade da Califórnia do
Sul (EUA). Foi presidente do
Instituto Brasileiro de Direi-
to Administrativo de 1985 a
1992. O advogado é ainda
professor emérito da Facul-
dade de Direito da UFMG.

Entrevista coletiva

por meio do gabinete do pre-
sidente. Seriam 20 os casos de
presos mortos na Capital este
ano, tanto na Delegacia de
Furtos e Roubos quanto na de
Furtos e Roubos de Veículos
(sendo que dois casos foram
registrados nesta última de-
legacia, ontem. O advogado
William Santos informou
que a campanha abrangerá
também as pessoas que so-
freram maus-tratos ou tor-
tura para confessar crimes,
entre outros casos.

Tramitação do PLC
De acordo com o Regimento Interno, o projeto de lei
complementar será aprovado se obtiver voto favorável
da maioria dos membros da Assembléia (39 votos
favoráveis), aplicando-lhe as normas de tramita ção do
projeto de lei ordinária, salvo quanto aos prazos
regimentais, que são contados em dobro.

Comissão auxiliará familiares de
presos em ações na Justiça
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9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditoria) - discu-

tir e votar parecer de 1 turno sobre o PI- 383/
2003, do deputado Fábio Avelar, que institui a
medalha de honra ao merito Bárbara Heliodora

• Comissão de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia (Plenarinho 1) - discutir e votar parecer
de 1' turno sobre o PL 130/2003, do deputado
Dalmo Ribeiro Silva, que institui nos curriculos es-
colares da rede estadual conteúdos de formação
musical em braile

• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
(Plenarinho II) - discutir e votar proposições que
dispensam apreciação do Plenário

10 horas
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribu-

inte (Plenarinho III) - discutir e votar pareceres de
2 turno sobre o Pi- 116/2003, do deputado
Dalmo Ribeiro Silva, que proíbe depõsito prévio
para internamento em hospitais públicos e priva-
dos; e parecer de 1 °turno sobre a PI- 375/20031
do deputado Durval Angelo, que dispõe sobre ins-
talações sanitárias para uso de passageiros em
estações rodoviarias e pontos de paradas
intermunicipais

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamen-
taria (Plenarinho IV) - discutir e votar parecer de 2
turno sobre o Pi- 33/2003, do deputado Leonardo
Moreira, que autoriza veiculação de publicidade no
encosto de cabeça daspoltronas dos ônibus
intermunicipais; e 12 pareceres de 1 1 turno, entre
eles: PLC 4/2003, do deputado Dinis Pinheiro, que
altera a Lei Complementar 64, de 2002 (institui o
regime próprio de Previdência e Assistência Social
dos servidores públicos do Estado de Minas Ge-
rais); P1 208/203, do deputado Jose Milton, que
define critérios para correção de débitos tributários

PL 104/2003
Da Deputada Lúcia Pacífico, que dispõe sobre a
afixação de tabela de preços dos serviços nas agên-
cias bancárias. Votação em 1 turno

PL 44/2003
Do deputado Miguel Martini, que dispõe sobre a
realização de cirurgia plástico pelos Hospitais do

em atraso no Tesouro estadual; PL 83/2003, do deputado
Alencar da Silveira Jr., que acrescenta dispositivo a Lei 9 944,
de 1989 (concede isenção de ICMS nas operações internas
para aquisição de automovel destinado ao emprego na cate-
goria aluguel-taxi); PI- 339/2003, da deputado Alberto
Be 1 ani, que autoriza o Poder Executivo o reduzir a carga tri-
butaria do ICMS nas operações que especifica; PI-380/2003,
do deputado Ermano Batista, que dispõe sobre o período de
cobrança do IPVA; PI- 384/2003, do deputado Fobia Avelar,
que acrescenta dispositivo à Lei 9.944, de 1989; PI- 426/
2003, do deputado Sebastião Navarro Vieira, que modifica
a Lei 12.735, de 1997, que dispõe sobre o IRVA em caso de
furto, roubo ou extorsão; PI- 511/2003, do deputado Chico
Rafael, que acrescenta artigo á Lei 14.360, de 2002 (esta-
belece que o tratamento fiscal paro o recolhimento de ICMS
dispensado as microempresas e empresas de pequeno por-
te seja aplicado a pessoa jurídica ou firma individual que
fabrique sorvete, bolos, tortas e coberturas); e P1 609/2003,
do deputado Durval Angelo, que define critérios e normas de
fiscalização para a implantação, financiamento e execução
do Programa Novo-Somma, instituído pelo Poder Executivo

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30
• Comissão de Redação (Plenarinho 1)
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

)Plenarinho II) - discutir e votar proposições que dispensam
apreciação do Plenario

• Comissão Especial do Metrõ (Plenarinho IV) - discutir e votar
proposições da comissão, que foi criada para, no prazo de
60 dias, estudar a expansão do metrô de Belo Horizonte e
Contagem, especificamente a implantação do ramal
Calafate/Ba rrei ro

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

III) - discutir e votar proposições que dispensam aprecia-
ção do Plenário

rede pública estadual e dá outras providências. Discussão
em l°turno

PL 174/2003
Do deputado Ricardo Duarte, que dispõe sobre a informa-
ção e a orientação relativas à legislação, ao sistema e aos
procedimentos para transplante de órgãos o serem presta-
das aos pacientes e seus familiares. Discussão em 10 turno

NA TV

7h - Repórter Assembléia (reprise)
7h30 - Horário reservado à Câmara Municipal de
Belo Horizonte
8h30 - Panoramc Industrial (AO VIVO)
9h - Comissão de Agropecuária (reprise) -
Produtos Orgânicos
1 Oh - Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária (AO VIVO)
12h - Assembléia Debate (reprise) - Expecta-
tiva dos Trabalhos 2° semestre
13h - Mundo Político (reprise)
13h30 - Repórter Assembléia (reprise)
14h15 - Plenário (AO VIVO)— Reunião Ordiná-
ria, com pronunciamentos debates e votação de
projetos
18h30 - Horário reservado à Câmara Municipal
de Belo Horizonte
19h30 - Repórter Assembléia (AO VIVO) - a

cobertura dos principais fatos do dia.
20h - Promulgação PEC 20 (reprise) - Unificação das
Procuradorias
20h30 - Panorama Industrial (reprise)
21 h - Sala de Imprensa (INÉDITO) - participação do
cientista político Fabiano Santos
22h - Repórter Assembléia (reprise)
22h30 - Mundo Político (INÉDITO) - entrevistas e
informações sobre os principais fatos da política em Minas
e no Pais.
23h -Plenário (reprise)
0h30 - Palestras sobre o Poder Legislativo: Wladimir R.
Dias
1h30 - Repórter Assembléia (reprise)
2h - Encerramento

• Esta grade está sujeita a alterações


