
O governador Aecio Neves, o presidente Mauri Torres os deputados
Antônio Coitos Andrada e Ada/clever Lopes e o prefeito

Jose Fernando Aparecido de Ol:ver'a
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Com a presença do governador, Assembléia
debate reivindicações dos prefeitos mineiros

A air Vieira

Com a participação do
governa dor Aécío Neves, de-
putados e prefeitos mineiros
lancarani ontem durante a

mobilização "Em Defesa dos
Municípios", no Plenário da
Assembléia, a Frente Parlamen-
tar Municipalista e a "Carta de
Minas", na qual reivindicam,
entre outros pontos, a trans-
formação de todas as contri-
buições da União em impos-
tos, com o objetivo de incluí-
1,is na base de cálculo do Fun-
do de Participação dos Mu-
nicípios (FPM), e transparên-
cia no cálculo das quotas re-
ferentes ao FPM, além do
acompanhamento, junto aos
órgãos da União, da classifi-
cação das receitas que dão
origem ao fundo.

O presidente Mauri Tor-
res afirmou que o momento
é propício para se melhorar a

distribuição de renda no País,
fazendo-se "justiça aos sofri-
dos municípios" Ele destacou
que a distribuição dos impos-
tos, como e feita hoje, não é
razoável e compreensível. O
governador Aécio Neves vol-
tou a se posicionar favoravel-
mente ao repasse de parcela
da Contribuição sobre Movi-
mentação Financeira (CMF)
para Estados e municípios.
Segundo ele, isso não signifi-
cará perdas para a União, pois
a arrecadação com a Contri-
buição Provisória sobre Mo-
vimentação Financeira (CPMF)
devera superar RS 24 bilhões
neste ano, contra uma estima-
tiva inicial de R 22 bilhões.
Páginas 4 a 8

Comissões têm quatro reuniões com convidados
As comissões da Assem-

bléia Legislativa de Minas
realizam hoje 16 reuniões, sen-
do quatro com convidados.
As 9h30, a Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Natu-
rais vai debater sobre possí-
veis irregularidades na insta-
lação do depósito de lixo no
Município de Juatuba. Entre
os convidados estão o procu-
rador-geral de Justiça,
Nedens Ulisses Freire Vieira,
o prefeito de Juatuba, Pedro
Firmino Magestv, e o presi-
dente da Fundação Estadual
do Meio Ambiente (Feam),
limar Bastos Santos.

As 10h15, as Comissões
de Defesa do Consumidor e
do Contribuinte e de Trans-
porte, Comunicação e Obras

Públicas discutem a delega-
ção, pelo DER-MG, de servi-
ços de transporte coletivo e
rodoviário intermunicipal,
objeto do Projeto de Lei (PL)
712/2003, do deputado Leo-
nardo Moreira (PL). O dire-
tor-geral do DER, Renato
César do Nascimento San-
tana, o secretário executivo do
Procon Estadual, Amauri
Artmos da Mata; e o coorde-
nador-geral do Procon As-
sembléia, Marcelo Rodrigo
Barbosa, entre outros con-
vidados, serão ouvidos pe-
las comissões.

A Comissão Especial da
Expansão do Metrô se reúne
às 14h30 para debater a
estadualização do metrô da
Região Metropolitana dc Belo

Horizonte com o secretário
de Transportes e Obras Públi-
cas, deputado Agostinho
Patrús, a secretária executiva
do Ministério das Cidades,
Ermínia Maricato, e os pre-
feitos de Belo Horizonte,
Contagem e Betim.

O secretário de Planeja-
mento e Gestão, Antônio
Augusto Junho Anastasia, é
um dos convidados para a au-
diência pública que a Comis-
são de Administração Públi-
ca realiza às 15 horas. O obje-
tivo da reunião é debater o
PL 8/2003, que dispõe sobre
a qualificação de pessoas jurí-
dicas de direito privado, sem
fins lucrativos, corno organi-
zações da sociedade civil de
interesse público. Página 12



Ricardo Barbosa

si

O deputado Adaiclever Lapas; o gerente-geral de Projetas Institucionais,
Juscelino Ribeiro; e os deputados Fobia Avelar,

Gustavo Vaiadores e Leonardo Quintão	 Ç

confirmados, após os convi- de Arquitetura da UFMG; e
tes oficiais: Y Mesa: Edésio Ronaldo Guimarães Gouveia,
Fernandes, do Ministério professor da UFMG; 2' Mesa,
das Cidades; Benício de As- José Carlos Carvalho, secreta-
sis Araújo, consultor ide- rio de Estado de Meio Ambi-
pendente, ex-presidente do ente; Osias Baptista Neto; Sér-
Plambel; Marcos Santanna, gio Azevedo, PUC-Minas; Luis
do Instituto Horizontes, ex- Flávio Sapori, subsecretário de
vice-prefeito de Belo Hori- Estado de Defesa Social.
zonte; Jupira Gomes de Men-	Os painéis e temas dos grupos
donça, professor da Faculdade de trabalho aprovados foram:
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10 de novembro - segunda-feira
8h - credenciarnento
8h30- Abertura
V Mesa
9h - Regiões Metropolitanas conceituação e criação (vantagens, dificuldades e perspectivas);

gestão metropolitana; funções públicas de interesse comum metropolitano (implicações
políticas, jurídicas e institucionais); plano diretor e sua estruturação;

14h a 18 h - Grupos de Trabalho
Grupo 1 - Conceïtuação e Criação de Região Metropolitana;
Grupo 2- Gestão Metropolitana e Funções Públicas de Interesse Comum Metropolitano;
Grupo 3 - Plano Diretor.
19h30 - Experiências de Regiões Metropolitanas, coro o relato das e\periéncias de Belo

Horizonte, São Paulo (ABC paulista, Vale do Aço e Recife;

11 de novembro - terça-feira
2 Mesa
8h30 - Aspectos Físicos, Sociais e Econômicos de Regiões Metropolitanas -uso do solo e

do meio ambiente e saneamento básico; transportes e sistemas viários; habitação e segurança;
14h a 18h - Grupos de Trabalho
Grupo 4- Uso do solo, meio ambiente e saneamento básico;
Grupo 5 -Transpot-tes e Sistemas Viários;
Grupo 6- Habitação e Seguranca;

12 de novembro - 8 h
Plenária Final - Apresentação da síntese das propostas dos grupos de trabalho, discus-
são; votacão e apro ação de propostas; eleição da comissão de representação e entrega do
documento final ao presidente da Assembleia de Minas, deputado Alauri Torres (ISDB.

As Comissões Técnicas
Interinstitucionais (CTIs) co-
meçam a se reunir hoje para
elaborar as pautas dos grupos
temáticos do Seminário
Legislativo "Regiões Metro-
politanas". O primeiro en-
contro acontece na Escola do
Legislativo, às 14 horas. Na
última segunda-feira (25),
foram definidos os temas,
convidados e grupo de tra-
balho do evento que a As-
sembléia realiza de 10  12 de
novembro. As discussões fei-
tas pela comissão de represen-
tação foram dirigidas pelo de-
putado Fábio Avelar (PTB) e
contaram com a participação
de representantes de univer-
sidades, associações de muni-
cípios e entidades de classe.
Expositores - Os seguintes
convidados foram sugeridos
para compor as mesas. Os
nomes poderão ser muda-
dos, pois ainda precisam ser
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3°-Secretario
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Alair Vieira

O presidente da Assem-
bléia Legislativa da província
japonesa de Yamanashi,
Tsuyoshi Takano, acompanha-
do de uma comitiva de 11 de-
putados da região, visitou o
Legislativo mineiro ontem.
Ele foi recebido pelo presiden-
te Mauri Torres (PSDB), e por
diversos deputados, além do
subsecretário de Assuntos In-
ternacionais, Luiz Antônio
Athayde, da Secretaria de Es-
tado de Desenvolvimento
Econômico. O deputado japo-
nês foi agraciado com a Me-
dalha do Mérito Legislativo.

O presidente Mauri Tor-
res lembrou que a grande dis-
tância que separa o Estado de
Yamanashi e Minas Gerais
não impediu a troca de expe-
riências culturais e comerciais

produtivas para ambos, citan-
do os 30 anos de assinatura do
acordo de cooperação mútua
entre o Estado e a província.
Tsuyoshi Takano também res-
saltou a importância da coope-	-	':	,,
ração e manifestou a disposicão	 1
daquela localidade em fortale-
cer ainda mais os contatos.
Cooperação - A vinda da co-
mitiva estrangeira a Minas dá
continuidade à visita do go-
vernador da província, Taka-
hiko Yamamoto, à Assembléia,	. - -
realizada no último dia 19.	Jopao, Tsuyoshi Takunu, o presidente Mau TOU&	o subsecretario

de Assuntos Internacionais, Luz Antonio Athayde.
ILiÍ-4-!iI

Participaram o presidente Mauri Torres IPSDB); o 1°-secretário, deputado Antônio Andrade (PMDBI; o
2°-secretário, deputado Luiz Fernando Faria (PSDB); e os deputados Wanderley Ávila (PPS), Doutor
Viana (PFL), Doutor Ronaldo {PDT), Domingos Sávio (PSDB), laudelino Carvalho (PT), Dalmo Ribeiro Silva
(PSDB), Adalclever Lopes (PMDB), Sebastião Helvécio (PDT], Márcio Passos (PLI e Dilzon Melo (PTBI,
além do subsecretário de Estado de Assuntos Internacionais, Luiz Antônio Athayde,
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Comissões técnicas começam a discutir	Aécio Neves anuncia criação da
"Regiões Metropolitanas" hoje	 Codeminas e obras no Expominas

Em solenidade no Palácio incorpora os ativos da extinta	9fl
da Liberdade, na manhã de Codeurb, e passa a formar, 1 14

ontem, o governador Aécio com o mdi e o BDMG, o tripé
Neves (PSDB) anunciou a fu- de suporte aos projetos de de-
são de três empresas públicas senvolvimento do Estado.
mineiras para formar a Com- Aécio Neves assegurou que a
panhia de Desenvolvimento obra do Centro de Feiras e
de Minas Gerais (Codeminas), Exposições "George Norman
e o início das obras do centro Kutowa" será iniciada ainda
de feiras e exposições do este ano e será concluída no
Expominas, ao custo de R$ 60 prazo. Dois módulos com
milhões. Participaram da sole- 13.840 metros abrigarão até 45
nidade o presidente da Assem- mil pessoas. O terceiro mó-
hléia. deputado Mauri Torres dulo terá auditório, salas de
(PSDB); o líder do Governo na convenções, praça de alimen-	 -'-
Assembléia, deputado Alberto tação e anfiteatro. O projeto é	O presidente Mauri Torres; o diretor da Comig, Oswaldo Borges da

Pinto Coelho (PP); e os depu- do arquiteto Gustavo Pena.	Costa Filho; o deputado Fahim Sawan; o secretario de
Desenvolvimento Econômico, Wilson Brumer; o prefeito de Belotados Vanessa Lucas (PSDB), "Em 2006 estaremos sediando	Horizonte, Fernando Pimental; e o governador Aécio Neves observam

Fábio Avelar (PTB), José ali o grande encontro interna-	 maquete das obras do Expaminas
Henrique (PMDB), Zé Maia cional do Banco Interame-
(PSDB), Fahim Sawan (PSDB) ricano de Desenvolvimento, tônio Carlos e nas obras de
e Roberto Carvalho (PT).	e Belo Horizonte se tornará modernização do aeroporto

As três empresas que se a grande capital de eventos da Pampulha, esta em parce-
fundem para formar a da América do Sul", afirmou ria com o Governo Federal.
Codeminas são a Companhia o governador.	 O projeto de criação da
Mineradora de Minas Gerais Ao prefeito Fernando Codeminas, que será presidi-
(Comig), a Companhia de Dis- Pimentel, também presente, o da pelo atual presidente da
fritos Industriais (CDI-MG) e governador garantiu a parti- Comig, Oswaldo Borges da
a Empresa Mineira de Turis- cipação do Governo de Minas Costa Filho, será enviado em
mo (Turminas). A Codeminas na duplicação da avenida An- breve à Assembléia.

Deputados da província japonesa de
Yamanashi visitam a Assembléia



Helena Leão

Pienorio ao Assembleia
	 e

-	,orio	 .	 dos tLunicipios"
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Movimento "Em
Defeso dos
Municípios"

Deputados, prefeitos e vereadores realizam
movimento em defesa dos municípios

"4

Movimento "Em
Defesa dos
Municípios"

(continuação)

Transformação de todas
as contribuições da União em
impostos, a fim de que sejam
incluídas na base de cálculo
do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM), e retorno
do índice conquistado pelos
municípios no bolo tributário,
no início da vigência da Cons-
tituição de 1988. Essas são al-
gumas das reivindicações con-
tidas na "Carta de Minas",
documento dirigido ao gover-
no federal por prefeitos e ve-
readores que participaram
ontem do evento "Em Defesa
dos Municípios", no Plenário
da Assembléia Legislativa.

No evento, promovido
pela Assembléia, foram dis-
cutidas as dificuldades finan-
ceiras das prefeituras minei-
ras e lançada a Frente Parla-
mentar Municipalista, O pre-
sidente Mauri Torres (PSDB)
e o governador Aécio Neves
participaram do lançamento
da Frente, integrada por to-
dos os 77 deputados estadu-
ais. Ela foi proposta pelo de-
putado Adalclever Lopes
(PMDB) e tem por objetivo
lutar pelo reequilíbrio do pac-
to federativo, mediante me-
lhor distribuição de renda
entre os entes federados.

O presidente Mauri Tor-
res avaliou que esse é o mo-
mento de se melhorar a dis-
tribuição de renda no País, fa-
zendo-se "justiça aos sofridos
municípios". Adalciever Lopes
pediu o apoio do governador
à marcha que os prefeitos pre-
tendem fazer a Brasília no pró-
ximo dia 10 de setembro, e dis-
se que o trabalho da Frente
terá sustentação no tripé "co-
ragem, ação e união".

O governador reiterou
sua posição favorável à
destinação de parcela da Con-
tribuição sobre Movimenta-
ção Financeira (CMF) para
Estados e municípios. Para
Aécio Neves, o compartilha-
mento dessa receita não trará

perdas para a União, uma vez
que, mesmo num cenário de
economia desaquecida, a ar-
recadação com a CPMF, em
2003, deverá superar R$ 24
bilhões, contra uma estima-
tiva inicial de R5 22 bilhões.
Segundo o governador,

Aécio Neves defendeu a
importância, para o País, das
reformas propostas pelo pre-
sidente Lula, mas fez ressalvas
ao projeto da reforma tributá-
ria. Frisando o simbolismo de
seu pronunciamento, feito da
Tribuna da Assembléia Le-
gislativa perante dezenas de
prefeitos de todas as regiões do
Estado, ele disse que, se a re-
forma tributária for aprovada
na forma do relatório apresen-
tado pelo deputado Virgílio
Guimarães (PT/MG), ao invés
do reequilíbrio federativo ha-
verá "inaceitável e injusta con-
centração de renda" na União.
Na sua opinião, o que está em
jogo é a governabil idade das
unidades da Federação, muitas
delas, hoje, condenadas à in-
solvência. Aécio Neves de-
fendeu, também, a imunida-
de tributária recíproca entre
União, Estados e municípios,
com a isenção do pagamento
do Pasep, e a divisão de 25%

numa situação de crescimen-
to econômico as receitas
provenientes da CMF que,
de acordo com a proposta
de reforma tributária do
Governo Federal deverá su-
ceder a CPMF, deverão cres-
cer ainda mais.

do Fundo de Compensação à
Desoneração das Exportações
também com os municípios.

A "Carta de Minas" foi
lida pelo prefeito de Concei-
ção do Mato Dentro, José
Fernando Aparecido de Oli-
veira, que também é presiden-
te da Federação Mineira das
Associações Microrregionais
de Municípios (Femam). Os
prefeitos, vereadores e entida-
des representativas dos mu-
nicípios reivindicaram que a
Frente Parlamentar Muni-
cipalista se empenhe para
que haja interlocução mais
efetiva entre governos fe-
deral e estadual e municí-
pios. Também solicitaram
que as propostas da "Car-
ta de Minas", somadas às
da Carta da VI Marcha a
Brasília em Defesa dos Mu-
nicípios, sejam defendidas
pela bancada mineira e de-
mais parlamentares no
Congresso Nacional.

Na justificativa para apre-
sentar a "Carta de Minas", os
prefeitos e vereadores lem-
bram a redução drástica dos
repasses do Fundo de Partici-
pação dos Municípios (FPM),
a principal fonte de recursos da
maioria das cidades, e outros
problemas como: o aumento
dos encargos das prefeituras,
com a municipalização de ser-
viços antes mantidos pelo Es-
tado ou pela União; a depen-
dência excessiva dos repasses
de recursos do Estado e da
União, por insuficiência de ar-
recadação própria; a necessi-
dade de recorrer a convênios
e empréstimos para cumprir
suas atribuições básicas, o que
gera uma situação insustentá-
vel de endividamento; e as li-
mitações impostas pela Lei de
Responsabilidade Fiscal. São
quatro as reivindicações da
"Carta de Minas":

• transformação de todas
as contribuições da União em
impostos: a Contribuição Pro-
visória sobre Movimentação
Financeira (CPMF); a Contri-
buição de Intervenção no Do-
mínio Econômico (Cide); a
Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) e a Con-
tribuição para o Financiamen-
to da Seguridade Social
(Cofins). O objetivo é incluí-Ias
na base de cálculo do FPM;

• transparência no cálculo
das quotas referentes ao FPM
e acompanhamento, junto aos
órgãos da União, da classifica-
ção das receitas que dão ori-
gem ao fundo. O objetivo é fa-
zer com que essa atribuição
não fique restrita ao Tribunal
de Contas da União, assegu-
rando a participação de enti-
dades representativas dos
municípios no monitoramento
e acompanhamento dos dados;

• aumento dos percentuais
de participação dos municípi-

os nos impostos estaduais
que seja compatível com os in-
vestimentos realizados por
estes nas áreas sociais;

Vários prefeitos usaram
a Tribuna do Plenário para
apresentar suas reivindica-
ções. Entre eles, o de Ubá,
Antônio Carlos Jacob, que
sugeriu a apresentação de
emenda ao relatório da pro-
posta de reforma tributária,
em tramitação no Congresso.
Essa emenda incluiria a par-
ticipação de Estados e muni-
cípios na distribuição da
Cide e da CPMF. Defendeu
ainda a ida dos prefeitos a
Brasília para fazer pressão e
combater o que chamou de
"rolo compressor". Já o pre-
feito de Moema, José Geral-
do Costa, cidade de 8 mil
habitantes, defendeu a
autonomia do Congresso
Nacional para mudar as-
pectos da reforma tributá-
ria. Ele citou as dificuldades
financeiras vividas pelo mu-
nicípio que administra,
como a reduzida arrecada-
ção de impostos; a diminui-
ção de R$ 50 mil de FPM em
julho; e a baixa arrecadação
do ICMS, de R$ 45 mil.

• retorno do índice con-
quistado pelos municípios no
bolo tributário, no início da vi-
gência da Constituição de 1988.

O secretário da Fazen-
da de Betim, Raimundo
Gonçalves, enfatizou que
a palavra-chave do even-
to era "atitude". "Não há
no País nenhum municí-
pio que consiga atender
hoje às demandas por
saúde, educação e segu-
rança, seja ele grande ou
pequeno", queixou-se.
Lembrou, por outro lado,
a força que o conjunto
das cidades tem e a im-
portância de ousarem,
cobrando mudanças na
reforma tributária. Para
ele, caso a proposta seja
aprovada pelo Congresso
da forma como está, a eco-
nomia não será reativada
e problemas como o de-
semprego continuarão.
Gonçalves apresentou, ain-
da, dados que apontam a
concentração de recursos
nas mãos da União. Em
1992, a participação dos
municípios no bolo total da
receita era de 19,2%.
Hoje, caiu para 13%.

Municípios querem acompanhar classificação
das receitas que dão origem ao FPM

Ricardo Barbosa

Governador defende reforma

Prefeitos encaminham reivindicações

r

Ata e reprise
na TV
O deputado Antônio
Carlos And roda
(PSDB),
coordenador da
parte da tarde,
informou que a ata
do evento "Em
Defesa dos
Municípios" será
publicada no Minas
Gerais/Diário do
Legislativo no dia
13 de setembro.
Já a reprise do
evento será
transmitida pela TV
Assembléia (canal
11 do sistema a
cabo, em Belo
Horizonte) no dia
1° de setembro. A
parte da manhã
será reprisada às
9 horas e a da
tarde, às 14h30.



O deputado Aae
a importunou do soiiaorie0000
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Movimento "Em
Defesa dos
Municípios"
(continuação)

Deputados oferecem apoio à
causa municipalista

Momento é propício para a busca de soluções

A criação de um órgão de
representação dos municípios
junto à esfera federal para que
eles se coloquem em pé de
igualdade com Estados e a
União. Essa foi a proposta
defendida pelo deputado An-
tônio Carlos Andrada (PSDB),
representando o presidente da
Assembléia, deputado Mauri
Torres (PSDB), na abertura
das exposições dos deputados
no evento "Em defesa dos Mu-
nicípios". Segundo Andrada,
líder do Bloco Parlamentar So-
cial Progressista (BPSP), a
constituição dessa nova ins-
tância de representação se-
ria uma das formas de cor-
rigir deformações do atual
pacto federativo.

Apoiando também a tese
do parlamento municipalista,
o deputado Domingos Sávio
(PSDB) disse que, enquanto
esse novo órgão não for apro-
vado, os municípios têm que
estar juntos lutando por ama
distribuição justa de tudo que é
arrecadado. De acordo com o
parlamentar, o problema histó-
rico da má distribuição de re-
cursos aos municípios tem refle-
xos diretos no atendimento à po-
pulação, que sofre ao deixar de
receber serviços básicos.

Como representante do par-
tido do presidente Lula, o lí-
der do bloco PT/PCdoB, de-
putado Rogério Correia
(PT), ressaltou que todas as
reformas propostas pelo go-
verno federal estão sendo
negociadas. "Assim como
negociamos principalmente
com os governadores a refor-
ma da Previdência, vamos
também negociar a reforma
tributária com os municípi-
os", declarou. Ele ressaltou
que as reformas propostas
objetivam preparar o Brasil
para o crescimento, acrescen-
tando que "se o País não cres-
cer, não crescerão também os
Estados e os municípios".

O líder do PL, deputado
Dinis Pinheiro, aconselhou os
prefeitos a promoverem mo-
bilizações em Minas e no Bra-
sil, reivindicando "uma distri-
buição mais justa e cristã dos
recursos. Ele citou como me-
dida nesse sentido o repasse
aos municípios de parte dos
recursos da Cide, da CPMF e
também do JCMS. Pinheiro
defendeu também a aprova-
ção do Projeto de Lei 23/2003,
de sua autoria, que dispõe so-
bre a distribuição da parcela
da receita do produto da ar-
recadação do ICMS perten-
cente aos municípios e está
pronto para ser incluído na
pauta. Segundo o deputado, o
projeto, caso transformado em
lei, beneficiaria 748 municípi-
os mineiros.

Também o deputado Carlos
Pimenta (PDT), vice-líder do
BPSP, defendeu a aprovação do
PL 23/2003, como meio de dis-
tribuir de modo mais justo o
ICMS. Ele criticou a atuação da
Promotoria de Crimes de Pre-
feitos, que estaria cometendo
absurdos tentando colocar na
cadeia prefeitos, que já são pe-
nalizados pela crise financeira.

Depois de lembrar que os
municípios obtiveram avanços
após a grande marcha de pre-
feitos a Brasília, em 1985, o de-
putado Antônio Júlio (PMDB)
lamentou que, após 1990, todas
as conquistas foram retiradas.
Ele exemplificou com o Fundo

Ricardo Barbosa

O depu':.
mobilização dos prefeitos

de Equilíbrio Financeiro (FEF)
e o Fundo de Manutenção e de
Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização
do Magistério (Fundef), que ti-
veram repasses reduzidos pelo
governo federal.

O líder do PFL, deputado
Elmiro Nascimento, defendeu
a alteração do repasse, não só
do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM), como tam-
bém do IPI, Imposto de Renda,
ICMS e outros tributos e con-
tribuições. Um dos instrumen-
tos dessa mudança, na opinião
dele, seria a emenda constitu-
cional apresentada pelo presi-
dente nacional do PFL, senador
Jorge Bornhausen, que propõe
a divisão entre a União, Esta-
dos e municípios do total da ar-
recadação federal. A emenda
prevê uma nova divisão, inclu-
indo as contribuições sociais,
hoje exclusivas da União.

Segundo o deputado Pau-
lo César (PFL), "o maior
prestador de serviços e tam-
bém o maior empregador do
Brasil são as prefeituras". Por
esse motivo, a União tem que
garantir recursos para elas.
Este é, para o deputado, o
momento de extrair a melhor
solução tributária para o
País. Após qualificar o mo-
mento atual do País como
um tempo de mudanças,
através das reformas da Pre-
vidência, tributária, política,
e também de mudanças cul-
turais, o 2"- vice-presidente
da Assembléia, deputado

"Adelmo Carneiro Leão (PT),
ressaltou que todos querem
mudanças, desde que sejam
em seu favor. "O tempo de
mudanças exige o compro-
misso com a solidariedade
entre municípios, entre eles
e os Estados e destes com a
União", destacou Adelmo.

O deputado Bonifácio
Mourão (PSDB), vice-líder do
governo, condicionou a apro-
vação da reforma tributária a
um planejamento econômico
e social. "Antes de alterarmos
os mais de 15 artigos da
Constituição Federal, temos
que ouvir todos os segmen-
tos, para fazermos uma dis-
tribuição justa", disse. Falan-
do em nome dos integrantes
do Bloco Parlamentar Social
Progressista (BPSP), o vice~
líder do bloco, deputado
Arlen Santiago (PTB), res-
saltou que a lei tem sido uti-
lizada para castigar as pre-
feituras, principalmente com
o poder destinado à União,
que muda impostos para seu
proveito, tirando recursos
dos municípios. Para Arlen
Santiago, a reforma tributá-
ria é a chance real de mu-

1 dança no pacto federativo.
O líder da minoria, depu-

tado Chico Simões (PT), dis-
se que "é um municipalista

convicto" e acredita que cada
um tem seu papel, principal-
mente quando os governos
federal e estadual estão dis-
tantes dos municípios, mas
que não é a hora do "agora
ou nunca". Segundo ele, os
municípios devem continuar
questionando o governo fe-
deral, mas é preciso lembrar
que, para promover o cresci-
mento dos municípios, é ne-
cessário que o País também
cresça. O deputado Dalmo
Ribeiro Silva (PSDB) destacou
que a realização do evento
"Em Defesa dos Municípios"
é um momento histórico na
Alemg e mostra a preocupa-
ção ímpar dos parlamentares,
a solidariedade que vem ao
encontro dos municípios. Ele
lembrou que, dos 853 muni-

Já o vice-líder do PL, de-
putado Alberto Bejani, come-
çou sua fala lembrando que o
então candidato a presiden-
te, Luiz Inácio Lula da Silva,
disse que "em seu governo
nenhum prefeito ficaria com
pires na mão". Segundo
Bejani, na realidade, essa pro-
messa não está sendo cumpri-
da. Afirmou ainda que "se
engana quem acha que as ci-
dades maiores têm problemas
maiores. As cidades pequenas
têm problemas enormes e os
governantes não olham para
os municípios com 3.000 habi-
tantes porque só pensam no
número de eleitores e não ad-
ministrativamente". A depu-
tada Ana Maria Resende
(PSDB) afirmou que no Brasil
o federalismo não ocorre. "Te-

cípios mineiros, 680 depen-
dem dos recursos provenien-
tes do Fundo de Participação
dos Municípios (FPM) e estão
numa situação insustentável.

mos uma União fortalecida,
centralizada, enriquecida e o
município cada vez mais em-
pobrecido", avaliou. Segundo
ela, essa herança vem do Im-
pério e é importante que o
governo federal sinalize
que veio para mudar a rota.

O deputado Laudelino
Augusto (PT) manifestou
solidariedade aos municípi-
os mineiros. Ele disse que a
idéia de política como rela-
ção de poder deve ser mu-
dada, passando para uma
relação de serviço. "Somos
eleitos para sermos servi-
dores", afirmou. Ele aler-
tou também que problemas
na administração pública
devem ser combatidos,
como a corrupção ou licita-
ções fraudulentas.

Distribuição mais justa
dos recursos

Comissões estão na Internet
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.almg.gov.br

Deputado cobra promessa do
presidente Lula

Publicações periódicas, obras de referência, cartilhas e
manuais, além de resultados de eventos institucionais da

Assembléia Legislativo estão disponíveis para consulta na
homepagewww.almg.gov.br. Consulte Serviços/Publicações.

Movimento "Em
Defesa dos
Municípios"

(continuação)
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Movimento "Em
Defesa dos
Municípios"
(continuação)

Prefeitos defendem recuperação
arrecadação

'PL sobre assentos em filas de
banco recebe parecer favorávelde 6% na

Os prefeitos que partici-
param do evento "Em Defe-
sa dos Municípios" pediram
a reformulação do pacto fe-
derativo, com mais participa-
ção dos municípios no bolo
tributário. Eles defenderam a
necessidade de recuperação
de 6"7Ó dos tributos, perdidos
desde a Constituição de 1988,
quando sua participação caiu
de 2000 para 14% da arreca-
dação nacional. Através da
Federação Mineira de Mi-
crorregionais de Municípios
(Femam) e da Associação Mi-
neira dos Municípios (AMM),
vão ser levadas sugestões aos
deputados federais, para que
sejam incluídas emendas ao
texto da reforma tributária,
entre elas: um diálogo mais
equânime entre União e mu-
nicípios e a inclusão de outros
impostos, como Contribuição
Provisória de Movimentação
Financeira (CPMF) e da Cide
(imposto sobre os combustí-
veis) na composição do Fun-
do de Participação dos Mu-
nicípios (FPM), principal fon-
te de arrecadação das peque-
nas e médias cidades.

O presidente da Assem-
bléia, deputado Mauri Torres
(PSDB), destacou que não é
razoável nem compreensível
a distribuição dos impostos,
como é feita hoje. "A realida-
de hoje é de caos, com a que-
da no repasse do FPM e com
o aumento de responsabilida-
de das prefeituras, que tive-
ram de arcar com a muni-
cipalização de serviços como
saúde e educação", disse o
presidente. Ele lembrou que
quase a totalidade das cida-
des mineiras não contam com
outro tipo de arrecadação,
além do FPM. Para ele, a si-
tuação precisa ser invertida,
já que os municípios são a cé-

lula dos Estados e União,
"onde acontecem os proble-
mas, onde devem surgir as
soluções, pois são as instânci-
as concretas das relações soci-
ais", completou Mauri Torres.

Para a prefeita de Três
Pontas e presidente da Asso-
ciação Mineira dos Municípi-
os (AMM), Adriene Barbosa
de Faria, o municipalismo bra-
sileiro está enfrentando sua
pior crise, principalmente em
Minas, onde 80% das cidades
dependem do FPM. Ela
conclamou todos os prefeitos
para a marcha a Brasília, "mes-
mo que o Ministério Público
seja contra". Adriene Barbo-
sa lembrou que os prefeitos
são os maiores prestadores de

O prefeito de Barraco,
Joarez Lima Henrichs, presi-
dente da Associação dos Mu-
nicípios do Paraná, destacou
as dificuldades impostas aos
dirigentes municipais, princi-
palmente nas arcas de saúde
e educação. Ele disse que é
impossível oferecer saúde à
População, com o repasse de
R$ 1,50 por paciente, feitos
pela União. "E igualmente, é
impossível bancar a merenda
escolar, com o repasse de R$
0,13 por aluno", afirmou.
Henrichs informou que pre-
feitos do Paraná pararam por
um dia e já aprovaram uma
moratória de contas estadu-
ais e federais, como as contas
de água e luz e o pagamento
de dívidas fundadas.

Lembrando que o Estado
é a soma dos municípios, o

A presidente da ÀMM,
Adr:ene Barbosa de Faria

serviços públicos da União e
hoje participam com a menor
fatia no bolo tributário. "Que
pacto federativo é esse?",
enfatizou a prefeita.

coordenador da Associação
Paulista de Municípios, ex-
prefeito de Campinas, Carlos
Alberto Cruz Filho, disse
que em São Paulo também
foi feito um movimento das
prefeituras, no último dia 6.
O "SOS Municípios" vai le-
var a Brasília, na marcha do
dia 10, a reivindicação de
elevar o repasse da meren-
da escolar para, pelo menos,
R$ 0,60 por criança, atualizar
os repasses de remédios e
consultas e retomar os con-
vênios com a União, com os
respectivos recursos.

O prefeito de Conceição
do Mato Dentro e presiden-
te da Femam, José Fernando
Aparecido de Oliveira, dis-
se que a arrecadação de sua
cidade, de maio a julho, teve
uma queda de 50°o no FPM.

O Projeto de Lei 119/03, do
deputado Dalmo Ribeiro Silva
(PSDB), recebeu ontem parecer
de 2" turno favorável da Comis-
são do Trabalho, da Previdên-
cia e da Ação Social. O projeto
determina que os estabeleci-
mentos bancários instalem as-
sentos, nas filas especiais desti-
nadas a aposentados, pensio-
nistas, gestantes e deficientes
físicos. O parecer da comissão
foi pela aprovação na forma do
substitutivo n° 1, apresentado
em 10 turno pela Comissão de

' Constituição e Justiça, que fez
pequenos ajustes no texto ori-
ginal para adequá-lo à Lei
10.837, de 1992. A lei estende o
atendimento prioritário a por-
tadores de doenças graves.

O presidente da comissão
e relator da matéria, deputa-
do Célio Moreira (PL), consi-
derou oportuno o projeto, que
também prevê multa de R$
1.000 para os estabelecimentos
que descumprirem a determi-
nação. Pelo texto aprovado, o
Executivo terá 60 dias para re-
gulamentar a lei a partir de sua

- publicação, e os bancos, 90 dias
para se adequarem a ela.

Os deputados Gilberto
Abramo (PMDB) e Gustavo
Valadares (PFL) foram elei-
tos, respectivamente, presi-
dente e vice da Comissão Es-
pecial para emitir parecer so-
bre a Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 8/2003.
Foi designado relator da ma-
téria o deputado Irani Barbo-
sa (PL). A proposta, do de-
putado Leonardo Moreira
(PL) e outros, visa alterar o
artigo 39 da Constituição do
Estado e acrescenta artigo ao

Credenciamento no SUS - A
comissão aprovou, ainda, re-
querimento do deputado
Célio Moreira para que seja
encaminhado ofício ao secre-
tário de Saúde, Marcus Pesta-
na, solicitando credencia-
mento do Centro de Queima-
dos de Santo Antônio do Mon-
te no SUS. Outro requerimen-
to aprovado, do deputado
André Quintão (P1), pede re-
alização de audiência pública,
em conjunto com a Comissão
de Participação Popular, para
discutir o programa Economia

Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias.

A PEC visa determinar pro-
moção por tempo de serviço
conferida ao cabo ou ao solda-
do da ativa em decorrência da
efetiva prestação de serviços
por um período de dez anos.
A alteração também assegura
ao servidor público estadual a
remuneração e as demais van-
tagens do cargo efetivo e os
proventos da aposentadoria.

Para o autor da proposta,
o deputado Leonardo Mo-

Solidaria, e o Projeto de Lei
830/2003, que cria o "Selo
Economia Solidária". Foram
aprovados, ainda, três reque-
rimentos para que se encami-
nhem votos de congratulações
e manifestações de aplauso.

1 3[:1JIlí:.L

Participaram da reunião
os deputados Célio
Moreira (PL), presidente;
Manuha Campos hPfl,
vice-presidente; e
André Quintão (PT).

Especial da
PEC 8/2003

reira (PL), "esta e uma inicia-
tiva que poderá estimular os
militares mineiros, visto que
muitos desses profissionais
dedicam uma vida inteira à
respectiva corporação e, por
diversas razões, não logram
progresso na carreira".

•
Participaram da reunião os deputados Irani
Barbosa (PL), Gilberto Abramo (PMDB), Gustavo
Valadares IPFL) e Leonardo Moreira (PL).

Ricardo BarbosaIi

Os deputados André Quintao e Manha Campos acompanham leitura do
parecer pelo relator, deputado Cehio Moreira (ao centra)

Ricardo Barbosa

Revisão dos repasses para
educação e saúde

Trabalho,
Previdência e

Ação Social

PEC determina benefícios ao
servidor militar



A Mesa Diretora reuniu-se ontem no Salão Nobre

Ricardo Barbosa

Reunião Ordinária (14 horas)
RQN 709/2003

Do deputado Leonardo Quintão, que soli-
cita informações ao presidente da Ambel re-
ferentes ao preenchimento de vagas na frota
de táxi na região metropolitana de Belo Ho-
rizonte. Votação

RQN 729/2003
Da Comissão do Trabalho, da Previdência e
da Ação Social, que solicita ao subsecretário
de Trabalho e Assistência Social e presidente
do Conselho Estadual de Assistência Social,
o envio a esta Casa de cópia do relatório de
gestão do Fundo Estadual de Assistência So-
cial nos anos 2001 e 2002. Votação

RQN 766/2003
Da Comissão de Educação que solicita aos
46 diretores das Superintendências Regionais
de Ensino da Secretaria da Educação infor-
mações sobre as reformas e ampliações em
execução na rede física e as que se fazem
necessários, com as especificações que men-
ciono. Votação

RQN 916/2003
Da Comissão de Direitos Humanos, que soli-
cita ao secretário de Estado da Defesa Social
informações a respeito do instrumento legal
que oficializou a doação de um terreno com
área de 40.000 m 2 , localizado no Município
de Santa Luzia, onde o Governo do Estado
está construindo uma penitenciária. Votação

PL 306/2003
Da Mesa da Assembléia, que dispõe sobre a
rernunercicão do governador do Estado, do
v ice-governador do Estado, de secretário de

Estado e de secretário adjunto de Estado. Vo-
tação em 1° turno

PLC 21/2003
Do procurador-geral de Justiça, que dispõe
sobre o acesso, conferido ao Ministério Públi-
co do Estado de Minas Gerais, a banco de
dados de caráter público ou relativo a serviço
de relevância pública. Discussão em 1° turno

P1 739/2003
Do governador do Estado, que dá a denomi-
nação de Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior à Secretaria de
Estado da Ciência e Tecnologia. Discussão em
1° turno

P1 741/2003
Do governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a reverter à Sociedade de São Vicente
de Paulo, no Município de Frutal, o imóvel que
especifica. Discussão em 1° turno

PL 116/2003,
Do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que
proíbe depósito prévio para internamento
em hospitais públicos e privados e dá ou-
tras providências. Discussão em 2° turno

P1 245/2003
Do deputado Paulo Piou, que proíbe a
comercialização de derivado de leite com adi-
ção de soro de queijo sob a denominação
"leite modificado". Discussão em 2° turno

Reunião Extraordinária (9 horas)
A pauta é a mesma da reunião ordinária,
excetuando-se os requerimentos 709, 729,
766 e 916 de 2003 e o PLC 21/2003

Reunião Extraordinária (20 horas)
A pauto é a mesma da reunião ordinária
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Mesa da Assembléia não vai divulgar 1 Plenário vota quatro requerimentos
nomes de servidores faltosos	 durante reunião extraordinária da noite Reunião

Extraordinária (noiteO presidente da Assem-
bléia Legislativa, deputado
Mauri Torres (PSDB), infor-
mou ontem, em entrevista
coletiva, que a decisão da
Mesa é contrária à divulga-
ção de lista de nomes e salá-
rios de servidores faltosos.
O presidente alegou que a
Constituição assegura o di-
reito à privacidade, e afir-
mou que, pessoalmente, não
gostaria de incorrer em in-
justiça contra qualquer ser-
vidor que porventura tenha
respaldo legal para não com-
parecer ao trabalho.

Como exemplo, citou o
procurador jurídico Marcelo
Leonardo, que está legalmen-
te exercendo a Presidência da
Ordem dos Advogados do
Brasil - Seção Minas Gerais
(OAB-MG), por ato da Mesa
que está em vigência, aprova-
do pelo Judiciário. "Mesmo
assim, marquei uma reunião
da Mesa para terça-feira pró-
xima (2/9), e examinaremos
essa deliberação. Se a Mesa
decidir revê-la, vamos rever",
disse Mauri Torres. Quanto
aos demais casos, o presiden-
te apurou que há entre eles
funcionários que já requere-
ram aposentadoria, outros em
férias regulamentares. "Quan-
do se esgotarem os prazos le-
gais, vamos abrir processo ad-
ministrativo para exonerar os
realmente faltosos, de acordo
com a lei e com amplo direito
de defesa", acrescentou.

Questionado se a socieda-

de não estaria esperando uma
posição mais dura contra tais
funcionários, Torres disse que
"a sociedade espera de sua
Casa Legislativa decisões que
estejam amparadas nas leis.
Não podemos ter a levianda-
de de cortar salários de ser-
vidores e depois ter que
pagá-los por decisão da Jus-
tiça, como aconteceu com a
Assembléia do Rio de Janei-
ro. A sociedade espera que
norteemos nosso trabalho
dentro das normas consti-
tucionais e das leis que re-
gem os direitos de cada ci-
dadão neste país".

Quando à questão dos
altos salários, Mauri Torres
informou que está aguar-
dando um parecer prepara-
do pelos advogados que as-
sessoram o 2" vice-presiden-
te, deputado Adelmo Car-
neiro Leão (PT), para
analisá-lo junto com o pare~

cer do jurista Paulo Neves
de Carvalho, a fim de to-
mar providências. "Parti-
cularmente, eu prefiro to-
mar providências após a
promulgação da emenda
constitucional da Previ-
dência, que está sendo
votada no Congresso Na-
cional, e que vai fixar os
subtetos estaduais".

Mauri .Torres disse ain-
da que o rigor na fiscaliza-
ção da folha de pagamento
está inserido nas medidas
de austeridade tomadas
pela sua gestão, e que a As-
sembléia está fazendo duros
esforços para diminuir tam-
bém o seu custeio, e não
pedir suplementação de or-
çamento ao Governo. "A
Assembléia de Minas é a
que mais economizou no
País, e a que menor reajus-
te de orçamento vai pedir
no próximo ano", revelou.

\i reunião extraordinária
convocada para as 20 horas de
ontem, o Plenário da Assem-
bléia deliberou apenas sobre os
requerimentos numerados
constantes na pauta na 1 fase.
Por falta de quórum, a reunião
foi encerrada pela Presidência,
então ocupada pelo deputado
Rêmolo Aloise (PL), sem apre-
ciar o Projeto de Lei (PL) 306/
2003, que dispõe sobre a remu-
neração do governador do
Estado, do vice-governador,
dos secretários e secretários
adjuntos de Estado.

Foi aprovado o requeri-
mento 422/2003, do deputado
Gil Pereira (PP), que Solicita in-

forrnaçào ao diretor-geral do
DER sobre o andamento das
obras da BR-381. O requeri-
mento havia sido emendado
em Plenário. A Mesa opinou
pela aprovação do substitutivo
n' 1, que foi aprovado com a
emenda n" 2. A emenda n' 1
foi rejeitada.

Do deputado Célio Mo-
reira (PL), foi aprovado na
forma do substitutivo n" 1 o
requerimento 624/2003, que
solicita ao secretário de De-
fesa Social explicações con-
cernentes às medidas toma-
das para desativação da De-
legacia de Furtos e Rou-
bos de Belo Horizonte.

O requerimento 644/2003,
da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária,
que solicita ao presidente do
BDMG a listagem dos deve-
dores, com os referidos valo-
res, dos extintos Bemge,
Credireal e MinasCaixa, tam-
bém foi aprovado.

Na forma do substitutivo
n" 1, foi aprovado o requeri-
mento 671/2003, do deputado
André Quintão (P1), que soli-
cita ao presidente do Ipsemg
informações sobre o convênio
firmado entre o Instituto e a
Prefeitura de Joaíma. Vários
deputados foram ao microfo-
ne para declarar seu voto.

O Administrador do Correio Eletrônico informa que, caso algum servidor
sinta-se ofendido ou prejudicado pela atitude de um colega ao

encaminhar um SPAM, deve formular reclamação formal. Para isso, deve
enviar um e mal/e preencher no campo Para a expressão

Sn,am	Administrador do Correio Eletrônico ou admcor@almg.gov.br
Campanha de Prevenção contra SPAM
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9 horas
Reunião Extraordinária (Plenário)

9h15
• Comissão Especial de Veto Parcial á Proposição de

Lei 15.579 (Auditório) - eleger presidente e vice e
designar o relator da comissão, criada para emitir
parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei
15.579 (ex-PL 715/2003, do governador), que dis-
põe sobre as diretrizes para elaboração da lei orça-
mentária para 2004

9h30
• Comissão de Educação, Cultura, Ciência e

Tecnologia )Plenarinho 1) - discutir e votar parecer
sobre o Pi- 57/2003, do deputado Alencar da
Silveira Jr., que determina que o Estado qualificará
servidores para o atendimento aos deficientes au-
ditivos; discutir e votar proposições que dispensam
apreciação do Plenário

• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
(Plenarinho II) - debater sobre as possíveis irregu-
laridades na instalação do deposito de lixo no mu-
nicipio de Juatuba Convidados procurador-geral
de Justiça, Nedens Ulisses Freire Vieira; prefeito
de Juatuba, Pedro Firmino Magesty; prefeito de
Mateus Leme, Niceu Apolinario Lima; prefeito de
Florestal, Derci Alves Ribeiro Filho; presidente da
Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam), limar
Bastas Santos; e responsável da SG&M - Mafra
Guimarães, Ricardo Alceu Pena Gomes

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) - discu-
tir e votar parecer sobre o PL 223/2003, do depu-
tada Maria José Haueisen, que garante assistência,
exames periciais e transporte a vitimas de violên-
cia sexual

9h45
• Comissão Especial de Veto Parcial à Proposição de

Lei 15.580 (Plenorinho IV) - eleger presidente e
vice e designar o relator da comissão, criada para
emitir parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de
Lei 15.580 )ex-PL 720/2003, do governador), que
autoriza o Poder Executivo a renegociar o paga-
mento de despesa empenhada e reconhecida pelo
Tesouro Estadual, relativa aos exercícios de 2002
e anteriores

• Comissão Especial de Veto à Proposição de Lei
15.592 (Plenarinho III) - eleger presidente e vice e
designar o relator do comissão, criada paro emitir
parecer sobre o Veto a Proposição de Lei n° 15.592
(ex PL 721/2003, do governador), que dispõe sobre
formas de extinção e garantias de crédito tributário,
altera a Lei nv 6.763, de 26/12/75, a Lei n° 13.470,
de 17/1/2000, a Lei n° 14.602, de 20/11/01.

10 horas
• Comissão de Defesa do Consumidor edo Contribu-

inte (Plenarinho III) - discutir e votar proposições
que dispensam apreciação do Plenário

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamenta-
ria (Plenarinho lV - discutir e votar parecer sobre 11
proposições, entre elas o PLC 4/2003, do deputado
Dinis Pinheiro, que dispõe sobre a inclusão de nota-
rios, registradores, escreventes e auxiliares no Regi-
me Proprio de Previdência e Assistência Social; PL
66/2003, da deputada Maria José Haueisen, que
altera dispositivos do Lei 12.812, de 1998, que re-
gulamenta o parágrafo único do artigo 194 da Cons-
tituição do Estado, que dispõe sobre a assistência
social as populações de áreas inundados por reser-
vatórios; e P1 67/2003, também da deputada Mo-
rio Jose Haueisen, que cria o Programa Seguro Agrí-
cola no Estado de Minas Gerais

10h15
• Reunião conjunta das Comissões de Defesa do Con-

sumidor edo Contribuinte e de Transporte, Comu-
nicação e Obras Públicas (Plenarinho III) - discutir

o Projeto de Lei )PL) 712/2003, do deputado Leonardo
Moreira (PL(, que dá nova redação ao artigo 20 da Lei
10.453, de 22 de janeiro de 1991. Essa lei dispõe sobre
a delegação, pelo DER-MG, de serviços de transporte
coletivo e rodoviário intermunicipal. Convidados: dire-
tor-geral do DER, Renato César do Nascimento Santana;
secretario executivo do Procon Estadual, Amauri Arfmos
da Mata; coordenador-geral do Procon Assembléia,
Marcelo Rodrigo Barbosa; presidente do Movimento
das Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais,
Maria do Céo Paixão Kupidlowski; e o presidente do
Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros
do Estado, Antônio Afonso do Silvo

14 horas
• Reunião Ordinária )Plenario
• Comissão Especial do PEC 55/2003 (Plenarinho III) -

eleger presidente e vice e designar o relator da comis-
são, criada para emitir parecer sobre a Proposta de Emen-
da á Constituição (PEC( 55/2003, do deputado Sargento
Rodrigues e outros, que dispõe sobre o adicional
trintenário para os atuais militares estaduais

14h30
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

(Plenarinho II) - discutir e votar proposições que dispen-
sam apreciação do Plenário

• Comissão Especial da Expansão do Metrô (Plenarinho IV)
- debatera estadualização do metrô da Região Metropo-
litana de Belo Horizonte. Convidados: secretario de Trans-
portes e Obras Públicas, deputado Agostinho Patrús; se-
cretaria executiva do Ministério das Cidades, Erminia
Maricato; prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel;
prefeito de Contagem, Ademir Lucas; prefeito de Betim,
Carlaile Pedrosa; diretor do Banco Mundial para o Brasil,
Vinod Thomas e presidente da Companhia Brasileira de
Trens Urbanos )CBTU(, João Luiz da Silva Dias

15 horas
• Comissão de Turismo, Indústria e Comércio

(Plenarinho III) - discutir e votar parecer sobre o Pi-
512/2003, do deputado Chico Rafael, que permite
que a empresa resultante de desmembramento de
outra empresa ou desmembrada até 31/12/2000
participe do Programa Microgeraes

• Comissão de Administração Pública (Auditório) - debater,
em audiência pública, o P1 8/2003, que dispõe sobre a
qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem
fins lucrativos, como organizações da saciedade civil de
interesse público, institui e disciplina o termo de parceri-
as, e da outras providências. Convidados, o secretario de
Planeiamento e Gestão, Antônio Augusto Junho
Anastasia

'
secretario de Gestão do Ministério do Plane-

lamento, Orçamento e Gestão, Humberto Falcão
Martins; professor da Universidade Federal da Bahia,
Paulo Modesto; diretor de Programas do Ministério do
Meio Ambiente, Carlos Antõnio Rocha Vicente; diretora
de Gestão Participativa do Igam, Patricia Souza Lima;
diretor da Coordenação Sindical dos Servidores Públi-
cos, Renato Borras; Representante do Conselho Estadu-
al de Assistência Social, Ronaldo José Senna Camargos;
secretario Executivo da Secretaria do Planejamento do
Acre, Marcus Alexandre Médici Aguiar

• Comissão de Redação (Plenarinho 1) - discutir e votar
parecer sobre proposições em fase de redação final

15h30
• Comissão Especial do Transporte de Automóveis

Plenarinho 1) - eleger presidente e vice e designar o
relator do comissão, criada para apurar a sonegação
de ICMS, cobrança ilegal de seguro e formação de
cartel para transporte de indústria automobilística de
Minas Gerais

16 horas
• Videoconferéncia (Auditório da Escola do Legislativo) -

Seminário "Reforma Tributária em Debate"
20 horas
• Reunião Extraordinorio (Plenário)

7h - Repórter Assem-
bléia (reprise)
7h30 - Horário reservado à
Câmara Municipal de 8H
8h30 - Panorama
Industrial (AO VIVO) -
Destaca os temas: Preserva-
ção do património historico
de uma empresa e Qualida-
dedo ensino
9h - Plenário (AO VIVO)
- Reunião Extraordinária
12h - Comissão de
Transporte (reprise) -
Duplicação da BR- 265
13h - Mundo Político
(reprise)
13h30 - Repórter
Assembléia (reprise)
14h15 - Plenário (AO
VIVO) - Reunião Ordinaria,
com os pronunciamentos,
discussão e votação de
Proposições
18h30 - Hora rio reservado à
Cãmara Municipal de BH
19h30 - Repórter
Assembléia (AO VIVO) -
O que acontece na
Assembléia e repercussão
dos principais fatos
políticos no Estado
20h - Plenário (AO VIVO)
- Reunião Extraordinária
21 h - Sala de Impren-
sa (inédito) - Jornalis-
tas conversam com o
presidente da Femam,
Jose Fernando, sobre a
crise financeira dos
municípios mineiros
22h - Repórter Assem-
bléia (reprise)
22h30 - Mundo Político
(inédito) - Entrevista,
comentários e notas sobre
a movimentação política
no Pais
23h - Plenário (reprise)
1h20 - Repórter Assem-
bléia (reprise)
2h - Encerramento

• Esta grade está sujeita a
alterações-


