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Dtputados visitam obras do metrô de
Belo Horizonte e Contagem

Helena Leão

Os deputados Celio
Moreira (PL) e Ivair Noguei-
ra (PMDB), da. Comissão Es-
pecial da Expansão do Metrô,
visitaram ontem as linhas de
BH e Contagem. Eles afirma-
ram que vão mobilizar as li-
deranças mineiras para rei-
vindicar, junto ao Ministério
das Cidades e ao presidente
Lula, a liberação de R$42 mi-
lhões previstos no orçamen-
to do governo federal de
2003 para as obras do metrô
de Belo Horizonte. Os depu-
tados pretendem ainda ga-
rantir recursos no próximo
orçamento para,] continuida-
de das obras do trecho
Calafate Barreiro. Página 11

Anastasia debate veto a apostilamento
O secretario de Estado de

Planejamento e Gestão, Antô-
nio Anastasia, participa hoje,
às 10 horas, no Plenarinho IV,
de debate sobre o veto par-
cial do governador à Propo-
sição de Lei 1	que aca-

bou com o apostilamento no
serviço público estadual. Um
dos itens vetados concede o
apostilamento a servidores
que exerçam função pública,
com efeitos retroativos a ju-
nho de 2001. A reunião acon-

tece a requerimento do depu-
tado Dalmo Ribeiro Silva
(PSDB). O debate vai subsi-
diar o parecer do relator do
veto na Comissão Especial,
deputado Antônio Carlos
Andrada (PSDB).

Presidente concede entrevista à imprensa

0 presidente falou o impreoso após o reunião oe P;enario

Em entrevista coletiva à
imprensa, na tarde de on-
tem, o presidente da As-
sembléia Legislativa, de-
puta do Ma uri Torres
(PSDB), disse que, se a ins-
tituição for acionada judi-
cialmente para reparar
possíveis constrangirnen-
tos causados a servidores
que tiveram seus nomes
divulgados como " funcio-
nários fantasmas " , vai res-

ponder que, oficialmente,
ele jamais declarou que
existiam tais servidores.
Na entrevista, ele também
falou que vai aguardar a
aprovação da reforma da
Previdência para se posi-
cionar sobre a questão do
subteto salarial e destacou a
busca de consenso na recorri-
posição dos integrantes das
comissões permanentes.
Página 14



Parecer pede rejeição de veto à proposição	Aprovados requerimentos que pedem
sobre cadastro de devedores realização de audiências públicas

F cardo Barbosa	 Ricardo Barbosa

A deputada Ceciho Ferramenta foi o relatora do veto a propo51000 au	ar
do deputada Maria Jose Houeisen
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Deputados Mouro Lobo, Durval Ângelo e Roberto Ramos no reunião de ontem
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A comissão especial encar-
regada de analisar o veto to-
tal à Proposição de Lei 15.577,
que veda a inscrição do nome
do consumidor de serviço pú-
blico em cadastro de restrição
ao credito, aprovou ontem,
em turno unico, parecer pela
rejeição do veto. Segundo a
relatora, deputada Cecília Fer-
ramenta (PT), a inclusão de
nomes nesses cadastros de-
nigre a imagem dos consumi-
dores, causando-lhes incal-
culáveis prejuízos. Ela ale-
gou, também, que as falhas
nos sistemas de levantamen-
tos das empresas muitas ve-
zes punem inocentes. O pa-
recer está pronto para vota-
ção em Plenário.

A Proposição de Lei 15.577/
é fruto do Projeto de Lei (PL)
71/2003, da deputada Maria
José Haueisen (PT), aprovado
em redação final pelo Plená-
rio da Assembléia em 4 de ju-
lho. Na justificativa do proje-
to, a deputada argumentou
que considerava injustiça im-
por restrições ao crédito dos
cidadãos que porventura não
conseguem honrar seus com-
promissos para com as empre-
sas públicas ou concessioná-
rias dos serviços públicos por-
que, 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.
Razões - O governador vetou
totalmente a proposição, ale-
gando, nas razões do veto
encaminhado à Assembléia
por meio da Mensagem 86/
2003, que a inscrição do
nome de usuários em atraso
no pagamento da conta refe-
rente a serviços prestados
pelas empresas prestadoras e
concessionárias dos serviços
públicos é um dos instrurnen-

tos disponíveis para com-
bate à inadimplência. O im-
pedimento legal de utiliza-
ção desse expediente signi-
ficaria urna restrição nas
ações de recuperação dos

Para a relatora Cecilia Fer-
ramenta, às empresas presta-
doras de serviços públicos,
conto fornecimento de água
e luz, têm outros instrumen-
tos legais, "mais eficientes",
para a recuperação de crédi-
tos, como juros, multas e cor-
reção monetária, que vêm na
fatura mensal seguinte. Se-
gundo ela, a inscrição em
um cadastro de devedores é
mais urna penalidade que vai
ser acrescida ao contrato da
prestação de serviço, o que
configura uma alteração uni-
lateral de contrato. "Essa si-
tuação não é tolerada pelo
Código de Defesa do Con-
sumidor (Lei 8.078/1990)",
afirmou.

A relatora argumentou
ainda que o cancelamento do
cadastro dos inadimplentes
não vai provocar o repasse de
custos aos demais usuários,
"já que os valores das tarifas

créditos existentes, impli-
cando o aumento dos cus-
tos dessas empresas, "o que
certamente refletiria na ta-
rifa a ser cobrada de todos
os usuários".

San uniformemente fixados
em todo o País e independem
da eficiência da empresa na
recuperação de crédito". Ce-
cilia Ferramenta apontou os
problemas com telefones,
vendidos muitas vezes com
documentação fraudulenta,
ou com as contas de luz,
quando o imóvel é alugado e
a conta ainda continua no
nome do antigo proprietário,
"o que pode levar à punição
de inocentes", concluiu

Presenças _______

Participaram da
reunião as deputadas
Maria José Haueisen
(PT), que a presidiu, e
Cecilia Ferramenta
(PT) e o deputado
Roberto Ramos PL).

Em reunião realizada na
manhã de ontem, a Comissão
de Direitos Humanos apro-
vou seis requerimentos. O
primeiro deles, do deputado
Durval Angelo (P1), propu-
nha que os deputados da co-
missão acompanhassem, no
início da tarde, a transferên-
cia de 50 presos, já conde-
nados, da Delegacia de Fur-
tos e Roubos para peniten-
ciárias do Estado. A trans-
ferência resulta de um acor-
do firmado com a Chefia da
Polícia Civil, prevendo que,
a partir do dia 1' de setem-
bro, os presos começariam a
ser transferidos.

Os demais requerimentos
pedem a realização de audi-
ências públicas, reunião com
a Mesa da Assembléia e en-
vio de ofício. Do deputado
Mauro Lobo (PSB), foi apro-
vado requerimento solicitan-
do audiência pública da co-
missão para discutir a atua-
ção do Núcleo de Atendi-
mento às Vítimas de Crimes
Violentos (NAVCV), com os
seguintes convidados: a co-
ordenadora do NAVCV,
Vânia Valadão; o secretário
de Desenvolvimento Soci-
al e Esportes, deputado
João Leite; o subsecretário
de Direitos Humanos da
Sedese, João Batista de Oli-
veira; o superintendente da
Criança e Adolescente,
Túlio Lamounier; o presi-
dente da Associação Na-
cional de Assistência Judi-
ciária/Rede SOS Racismo,
José Antônio Carlos Pi-
menta; e um representante
da Coordenadoria de Di-
reitos Humanos da Prefei-
tura de Belo Horizonte.

Também foi aprovado re-
querimento do deputado
Gustavo Valadares (PFL),
propondo audiência pública

da comissão com a presença
do corregedor-geral da PM e
de um representante do Mi-
nistério Público, para avaliar
a conduta do sargento PM

A comissão aprovou, ain-
da, requerimento da deputa-
da Marília Campos (PT) soli-
citando reunião com a Mesa
Diretora da Assembléia, para
encaminhar o pedido da Co-
missão de Direitos Humanos
e das entidades de represen-
tação das vítimas de tortura
e perseguição política na di-
tadura militar. O objetivo é
reivindicar a celebração de
convênio da Casa com o Con-
selho Estadual de Direitos
Humanos (Conedh) e outras
entidades ligadas ao tema,
visando à recuperação, orga-
nização e publicação do
acervo documental recolhi-
do pelo conselho. A propos-
ta é produzir, a partir desse
instrumento, material de di-
vulgação impresso, audio-
visual e eletrônico, o que
implicará, segundo o reque-
rimento, no aporte de recur-
sos financeiros, materiais e
humanos da Assembléia.

José Orlando de Oliveira, des-
tacado em Caeté, que, segun-
do o requerimento estaria
tendo atitudes incompatíveis
com a atividade de policial.

Finalmente, foram apro-
vado dois requerimento
do deputado Durval Ange-
lo (P1). Um deles soiic)ti
audiência pública da co-
missão para debater a situ-
ação de cinco presos cuba-
nos em Miami, nos Estados
Unidos, desde 1998. Segun-
do o deputado, eles foram
condenados, sem apresen-
tação de provas, pela Jus-
tiça norte-americana, su-
postamente por terem co-
metido crime de espiona-
gem nos EUA. O outro re-
querimento solicita o envio
de oficio ao presidente da
República, ao ministro da
Justiça e ao secretário na-
cional de Direitos Huma-
nos, manifestando o apoio
integral da comissão à
abertura e divulgação dos
arquivos militares envol-
vendo atividades políticas
no País no período da di-
tadura militar.

Direitos Humanos

Campos
oeteiiOe co , rve%o do Alemg
com o Conselho Estadual de

Direitos Humanos

Presenças

Compareceram à
reunião os
deputados Durval
Ângelo (PT), que a
presidiu, Roberto
Ramos (PI) e
Mauro Lobo (PSB).

Mudança unilateral de contrato
Vítimas da ditadura militar
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1 Comissão aprova parecer a nove projetos de lei
Fiscalização
Financeira e
Orçamentária

Superávit de R$ 500 milhões do10 quadrimestre não se repetirá
A arrecadação provenien-

te do Imposto sobre Proprie-
dade de Veículos Automo-
tores (IPVA) e a política de
contenção de gastos adotada
nos primeiros 100 dias do go-
verno Aécio Neves fizeram
com que as receitas do Esta-
do superassem as despesas
em R$ 500 milhões no primei-
ro quadrimestre deste ano. A
informação foi prestada on-
tem pela diretora da Superin-
tendência Central de Plane-
jamento da Secretaria de Es-
tado de Planejamento e Ges-
tão, Luzia Soraia Silva Gha-
der, aos integrantes da Co-
missão de Fiscalização Finan-
ceira e Orçamentária da As-
sembléia Legislativa.

A reunião foi realizada em
cumprimento ao que deter-

mina a Lei de Responsabili-
dade Fiscal, que prevê
prestação de contas, por par-
te do Poder Executivo, do
cumprimento das metas fis-
cais estabelecidas para o Es-
tado, referentes ao primeiro
quadrimestre de 2003. Re-
presentando o secretário An-
tônio Augusto Anastasia,
Soraia apresentou números
sobre a arrecadação e as des-
pesas do governo estadual.
Segundo ela, o superávit re-
gistrado no primeiro
quadrimestre não deve se re-
petir nos próximos, pois o go-
verno não contará com receitas
do IPVA, que é pago no início
do ano. Além disso, os gastos
governamentais estarão mais
próximos da realidade a partir
de agora, afirmou.
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A diretora da Secretario de Estado de
Planejamento e Gestão, Luzia Soraia

Silva Ghader, fez a prestação de
contas do Executivo referente
ao jO quadrimestre de 2003

Na segunda parte da reu-
niáo da Comissão de Fiscali-
zação Financeira e Orçamen-
taria, os deputados aprecia-
ram nove proposições. Todas
elas receberam parecer pela
aprovação. O PI- 225/2003,
do deputado Pastor George
(PL), estabelece que os ôni-
bus intermunicipais devem
contar com equipamentos de
rádio ou aparelhos celulares
para serem utilizados em
caso de emergência. Em seu
parecer, o deputado José
Henrique (PMDB) sugeriu
uma subemenda à emenda n0
3, apresentada pela Comissão
de Constituição e Justiça, que
suprime artigo que trata da
aplicação de multa em caso de
descumprimento da futura
lei. Pela subemenda, quem
não respeitar a lei estará su-
jeito a multa de mil Unida-

dês Fiscais do Estado de Mi-
nas Gerais (Ufemgs).

Outro projeto que teve o
deputado José Henrique como
relator foi o PI- 545/2003, do
deputado Chico Simões (PT).
Pela proposição, a Secretaria
de Estado da Saúde oferecerá

apoio técnico e financeiro aos
municípios, além de prestar
serviços suplementares de
saúde. O parecer do relator
foi pela aprovação na forma
do substitutivo ri" 1, apresen-
tado pela Comissão de Cons-
tituição e Justiça.

Ricardo Barbosa

rse
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Deputados Chico Simões, Sebastião Helvécio, Ermano Batista,
Dalmo Ribeiro Silva, Gil Pereira, Jose Henrique e Manha Campos

P -2.rdc Barbosa

Fiscalização
Financeira e

Orçamentária
(continuação)

Segurança é uma das prioridades
	PL combate superlotação em presídios

A diretora apresentou
também os projetos prio-
ritários do governo estadual
para este ano, atendendo a
um questionamento do depu-
tado Ermano Batista (PSDB),
presidente da comissão. Um
dos principais projetos é o pla-
no de segurança, que contará
com R$ 50 milhões do gover-
no federal, R$ 15 milhões de
contrapartida do Estado e ou-
tros R$ 31 milhões proveni-
entes de receitas ordinárias
previstas pelo Orçamento
2003. A maior parte desses
recursos será usada na cons-
trução e reforma de peniten-
ciárias e centros de recupera-
ção de menores infratores.

Os outros projetos lis-
tados pela diretora são: Pro-
grama Viva Vida; Farmácia
de Minas; Atenção Especial
ao Bolsa-Escola; Moderniza-
ção e Gestão Ambiental;
Monitoramento, Controle e
Fiscalização Ambiental; e

Conservação da Biodiver-
sidade e Desenvolvimento
Florestal Sustentável do Es-
tado. Como ela não especifi-
cou as fontes de financiamen-
to nem o volume de recursos
que serão destinados a cada
um desses projetos, a depu-
tada Manha Campos (PT)
apresentou um requerimento
- aprovado - para que a Se-
cretaria de Estado de Plane-
jamento e Gestão preste es-
sas informações.

Respondendo a questiona-
mento da deputada sobre os
motivos que fizeram o gover-
no gastar 0,21° do orçamen-
to na assistência social, quan-
do o previsto era 0,3000,
Soraia disse que isso se deve
à política de corte de gastos
do governo, que tem atingi-
do todas as áreas. Ela lem-
brou que a situação nos de-
mais estados da Federação
não é muito diferente. A di-
retora deu a mesma justifica-

tiva para explicar por que o
governo gastou, no primeiro
quadrimestre, aproximada-
mente a metade do que de-
veria, ou seja, 10,75°0 do or-
çamento. Ainda segundo ela,
as despesas corri pessoal re-
presentam 75°o da arrecada-
ção total do Estado.

O deputado Sebastião
Helvécio (PDT) mostrou-se
preocupado com a fiscaliza-
ção do setor automotivo, o
maior gerador de ICMS no
Estado. O assessor da Secreta-
ria de Estado da Fazenda, An-
tônio Donizeti, que represen-
tou o secretário Fuad Jorge
Noman Filho, disse que essa
fiscalização está contemplada
pelo projeto de substituição
tributária do governo estadu-
al. Respondendo ao deputado
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB),
ele negou que haja alguma san-
ção, por parte do governo fe-
deral, relativa às dívidas do
Estado referentes a 2002.

O Projeto de Lei 370/
2003, do deputado Durval
Angelo (PT), também teve
seu relatório lido pelo depu-
tado José Henrique, apesar de
a relatoria ser do deputado Gil

) Pereira (PP), que precisou au-
sentar-se da reunião antes de
seu término. O PI- estabelece
número máximo de detentos
nas unidades prisionais do Es-
tado, de forma que elas não
fiquem superlotadas. O pare-
cer foi pela aprovação na for-
ma do substitutivo n" 1, da Co-
missão de Segurança Pública.
O relator opinou pela rejeição
das emendas n"s 1 a 5, da Co-
missão de Constituição e Jus-
tiça, e também apresentou a
emenda ri" 6, que determina
que as despesas orçamentári-
as para o cumprimento des-

s sa lei vão obedecer às exigên-
cias do artigo 16 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei
Complementar 101 /2000).

A deputada Marília Cam-
pos (P1) leu o relatório ela-
borado pelo deputado Chico
Simões (PT), favorável a
aprovação do PI- 138/2003,
do deputado Carlos Pimenta
(PDT), que obriga a manuten-
ção de profissional treinado
em primeiros socorros nos
eventos promovidos pelo Esta-
do. O relator apresentou a emen-
da n° 1, que aprimora a redação
da proposição ao suprimir o pa-
rágrafo 1' do artigo 1".

A comissão aprovou ain-
da pareceres favoráveis a
projetos de doação e rever-
são de imóveis a municípios
e entidades do Estado. O Pro-
jeto de Lei 150/2003, do de-
putado Carlos Pimenta, não
foi apreciado porque o
relator, deputado Sebastião
Helvécio, pediu prazo regi-
mental para apresentar seu
parecer. A proposição deter-
mina que o governo do Esta-

do destinara 50°c do lucro lí-
quido obtido com a Loteria
Mineira à Fundação Ezequiel
Dias, dinheiro que será utili-
zado na compra de matéria-
prima para a fabricação de
medicamentos genéricos.

Presenças

Compareceram à reunião os deputados
Ermano Batista (PSDB), presidente;
Sebastião Helvécio (PDT), José Henrique
(PMDB), Gil Pereira (PP), Marília Campos
(PT), Dalmo Ribeiro Silva (PSDB), Mouro Lobo
(PSB) e Chico Simões (PT). Participaram
também a diretora da Superintendência
Central de Planejamento da Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão, Luzia
Soraia Silva Ghader; o assessor da
Secretaria de Estado da Fazenda (SEF),
Antônio Donizeti; o auditor setorial da SEF,
Osmar Teixeira; e o diretor de
Acompanhamento Operacional da SEF,
Nilson Eustáquio.
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Especial da PEC
52/2003

Comissão vai a Moeda debater PEC
que propõe tombamento de serra

Deputados vão debater informática e
tecnologia de informação em MG Educação, Cultura,

Ciência e Tecnologia

I-3-r41I.LJ

Participaram da
reunião os
deputados
Adalclever Lopes
(PMDB), presidente;
Ana Maria
Resende (PSDB),
vice-presidente;
Dalmo Ribeiro Silva
(PSDB) e Leonídio
Bouças (PTB).

A comunidade de Moeda,
na região Central do Estado,
vai ter a oportunidade de
discutir com os parlamenta-
res mineiros a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC)
52/2003, do deputado Dalmo
Ribeiro Silva (PSDB), que de-
clara a Serra da Moeda como
monumento natural e deter-
mina o seu tombamento para
fins de conservação. Reque-
rimento nesse sentido, do
autor da PEC, foi aprovado
ontem, na reunião da comis-
são especial criada para ana-
lisar a matéria.

A audiência pública, cuja
data ainda será confirmada,
acontecerá na Câmara daque-
le município, segundo infor-
mou a assessoria do deputa-
do Dalmo Ribeiro Silva. Se-
rão convidados a participar

da reunião o prefeito e o pre-
sidente da Câmara, assim
como o presidente da orga-
nização não-governamental
(ONG) Associação do Meio
Ambiente, Patrício Carter.
Tramitação - Segundo o Re-
gimento Interno, uma PEC
será aprovada pela Assem-
bléia se obtiver os votos de
48 parlamentares (três
quintos). Aplicam-se a ela
as normas de tramitação de
um projeto de lei ordinária,
com as seguintes ressalvas:
os prazos regimentais são
contados em dobro; é indis-
pensável a emissão de pa-
recer sobre emenda de 20
turno; e, entre um turno e
outro, haverá um intervalo
de três dias. Aprovada em
redação final, a emenda é
promulgada pela Mesa da

Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
autor da PEC 5212003

Assembléia no prazo de cin-
co dias úteis, enviada à pu-
blicação e anexada, com o
respectivo número de or-
dem, ao texto da Constitui-
ção do Estado.

Cinco requerimentos fo-
ram aprovados, ontem, pela
Comissão de Educação, Cul-
tura, Ciência e Tecnologia.
Entre eles, um do deputado
Paulo Piau (PP), solicitando
que seja promovida uma reu-
nião para debater os negó-
cios da informática e da
tecnologia de informação em
Minas Gerais. Do deputado
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB),
foi aprovado requeimento
solicitando uma reunião no
município de Itutinga para
conhecer os programas
educacionais desenvolvi-
dos pela comunidade.

A comissão, segundo re-
querimento do deputado
Leonídio Bouças (PTB), vai
solicitar informações da Se-
cretaria de Estado da Educa-
ção sobre o remanejamento

do município de Centralina
da área de abrangência da
40' SRE de Uberlândia para a
16' SRE de Ituiutaha. Final-
mente, da deputada Ana Ma-
ria Resende (PSDB), foram
aprovados dois requerimen-
tos, um solicitando moção de
agradecimento à reitora da
UFMG pela extensão de cur-
sos em Montes Claros e ou-
tro solicitando voto de con-
gratulações ao Instituto São
Rafael, pelo aniversário de
seus 77 anos de fundação.
Fies - O presidente da comis-
são, deputado Adaiclever
Lopes (PMDB), informou
que, atendendo a requeri-
mento do deputado Dalmo
Ribeiro Silva (PSDB), apro-
vado em 20 de agosto, está
tentando agendar para o dia
11 de setembro uma audi-

Deputado Paulo Piou, autor do
requerimento

ência no Ministério da Edu-
cação, para colher informa-
ções sobre o Programa de
Financiamento Estudantil
(Fies) e sobre o ensino su-
perior em Minas Gerais.

1L(4í-I itI

Participaram da
reunião os
deputados José
Henrique (PMDB),
presidente; Zé
Moia (PSDB); vice-
presidente;
Biel Rocha PT},
Fábio Avelar (PTB),
Leonídio Bouças
(PTB) e Dolmo
Ribeiro Silva (PSDB).

Meio Ambiente e
Recursos Naturais Comissão

25 anos de
parabeniza Amda pelos
sua fundação

Veto parcial
tem apoio de

a projeto sobre Ipsemg
comissão

Especial de Veto à
Proposição de Lei

15.582

Dois requerimentos que
dispensam a apreciação do
plenário foram aprovados
durante a reunião da Co-
missão de Meio Ambiente e
Recursos Naturais, na ma-
nhã de ontem. O primeiro
deles, n° 1.245/2003, de au-
toria do deputado Doutor
Viana (PFL), parabeniza a
Associação Mineira de De-
fesa do Ambiente (Amda)
pelos 25 anos de sua funda-
ção. O outro requerimento,
n°1.250/2003, da Comissão
de Turismo, Indústria e
Comércio, solicita o envio
de ofício ao secretário de
Estado de Transportes e

Obras Públicas, Agostinho
Patrús, pedindo providên-
cias no sentido de promover
uma parceria com a prefei-
tura municipal de Lima
Duarte, para a conclusão
das obras de eletrificação
rural do município.

Presenças

Participaram da
reunião a deputada
Maria José Haueisen
(PT), presidente, e os
deputados Fábio
Avelar (PTB) e Márcio
Passos {PL). pelo deputado Doutor Viono PFL

A comissão especial for-
mada para emitir parecer so-

o veto parcial do gover-
Jor à Proposição de Lei

- 82 aprovou, ontem, pare-
do relator, deputado

Bonifácio Mourão (PSDB),
favorável à manutenção do
veto. A proposição abre cré-
dito especial de R$ 36,5 mi-
lhões em favor do Instituto
de Previdência dos Servido-
res do Estado de Minas Ge-
rais (lpsemg) para o paga-
mento de dívidas contraídas
em exercícios anteriores jun-
to a prestadores de serviços
e fornecedores da autarquia.

Em seu relatório, o depu-
tado Mourão concorda com

as alegações do governador, a receber, permitira que um
que vetou o parágrafo único maior número deles seja re-
do artigo 3". Esse dispositivo munerado. Ele disse também
determina de forma taxativa que os R$ 36,5 milhões que
que os pagamentos obedece- serão liberados não vão ser
rão à ordem cronológica de suficientes para quitar todas
prestação do serviço. O de- as dívidas, mas que o paga-
putado ponderou que a mento da maior quantidade
flexibilização do pagamento de credores possível poderá
das dívidas, priorizando a colaborar para a normaliza-
quitação junto a fornecedores cão e a melhoria dos serviços
que tenham menores valores prestados pelo Ipsemg.

1 ;1i-	I1•í_!.

Compareceram à reunião os deputados Paulo César
(PFL), presidente; Bonifácio Mourão (PSDB), relator; e
Alberto Pinto Coelho (PP).

www.almg.gov.brdn Quer encaminhar sua dúvida, pedido de informação sugestão ou denúncia? Consulte
Serviços/Centro de Atendimento ao Cidadão

Na homepageda Assembléia -título Serviços/Instituições de Interesse- consulte os sitesdos padidos

L
políticos, das prefeituras e das câmaras municipais mineiras



Marcelo Metzker

Crisdane Rodrigues de
Carvalho, do Procon-MG
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Defesa do
Consumidor e do
Contribuinte

Polícia Civil nega que haja superfaturamento
em taxa de reboque

A Polícia Civil negou, on-
tem, as denúncias de super-
faturamento na taxa de rebo-
que de veículos. Em reunião da
Comissão de Defesa do Con-
sumidor e do Contribuinte da
Assembléia de Minas, o asses-
sor jurídico da Chefia da Polí-
cia Civil, Marcos Comes,
garantiu que não há irregulari-
dades no processo de licitação
para escolha da empresa que
faz o reboque de veículos e ad-
ministra os pátios onde ficam
os carros apreendidos.

A Logiguarda, empresa
vencedora da licitação reali-
zada em 1998, cobra R$ 152
pelo reboque e R$ 28 por cada
dia que os carros ficam em

Para o proprietário e o
advogado da Logiguarda, os
preços cobrados pela empre-
sa não podem ser considera-
dos altos, tendo em vista as
particularidades do serviço
prestado. "Antes da realiza-
ção da licitação, os carros
apreendidos ficavam em pá-
tios abertos, sem a menor se-
gurança. O edital exigiu pá-
tios cobertos, cercados, com cir-
cuito interno de TV e seguran-
ça armada. Essas exigências
têm custos que precisam ser
arcados pela empresa", disse o
advogado da empresa, Mar-
celo Tostes de Castro Maia.

Ainda segundo o advoga-

A representante do
Procon Estadual, Cristiane
Rodrigues de Carvalho,
quis saber qual foi o índice
utilizado para definir o rea-
juste das taxas cobradas pela
Logiguarda em janeiro des-
te ano. O assessor jurídico
da Polícia Civil disse que o
reajuste concedido, de
100 <Y,,, ficou bem abaixo do
que foi solicitado pela em-

seus pátios. O deputado Di-
nis Pinheiro (PL) considera
esses valores altos e apresen-
tou requerimento pedindo a
realização da reunião para
averiguar se existem irregu-
laridades no contrato de con-
cessão do serviço. A existên-
cia de irregularidades, no
entanto, foi negada pelo re-
presentante da Polícia Civil.
"O Detran e a Polícia Civil
não têm conhecimento de que
a empresa concessionária ve-
nha cobrando taxas além do
que foi estabelecido contratu-
almente. Portanto, não se con-
figura qualquer tipo de
superfaturamento", afirmou
Marcos Comes.

do, o custo operacional da
empresa é onerado porque a
previsão inicial, de cerca de
150 apreensões por dia, nun-
ca se concretizou. Atualmen-
te, de acordo com ele, a mé-
dia é de 50 apreensões diá-
rias. "Diferentemente de um
estacionamento qualquer, o
uusa rio só paga a taxa após a
busca do veículo", disse. Se-
gundo Marcelo, boa parte dos
cerca de 4 mil veículos esta-
cionados nos pátios da
Logiguarda estão em péssi-
mas condições, e muitos es-
tão há um ano e meio aguar-
dando que seus proprietá-
rios venham buscá-los.

presa. "Eu analisei o preço
cobrado e a relação entre
receita e despesa. Corno ad-
vogado, não entro em cálcu-
los, me atenho às questões
jurídicas", disse, acrescen-
tando que o reajuste foi con-
cedido com a única finalida-
de de restabelecer o equilí-
brio econômico-financeiro
da empresa. Ele também
negou a intenção de preju-

Marcelo Metzker

Marcos Gomes, assessor jurídico da
Policia Civil

Marcelo Tostes de Castro Moia,
advogado da Logguarda

dicar os usuários do servi-
ço. "Nunca poderia passar
pela cabeça das autorida-
des policiais a intenção de
prejudicar alguém. O pro-
cesso licitatório teve em
mira a proteção do usuá-
rio. Mas é claro que não se
pode impor à empresa um
preço vil, que não dê à em-
presa condições de prestar
o serviço", disse.

II

O deputado Dinis Pinhei-
ro não ficou satisfeito com as
explicações. "Discordo que
não haja superfaturamento.
Esta reunião foi insuficiente
para sanar todas as dúvidas,
pois o doutor Marcos não
trouxe os documentos neces-
sários", reclamou o deputa-
do, que apresentou requeri-
mento com pedido de infor-
mações para dar continuida-
de às investigações sobre as
taxas cobradas pela Logi-
guarda. A deputad Maria
Tereza Lara (P1) concordou
com o colega. "Essas informa-
ções são insuficientes para
comprovar que não houve
superfaturamento" disse. Já
o deputado Leonídio Bouças
(PTB) lembrou que a qualida-

O deputado Irani Barbo-
sa (OL) explicou, ontem, indí-
cios de irregularidades que
precisam ser investigadas
pela Comissão Especial do
Transporte de Automóveis.
Ele disse que seu gabinete
recebeu denúncia de que uma
concessionária Fiat em Itabira
teria sido multada por sone-
gação fiscal três meses depois
de ter trocado de dono. Se-
gundo o deputado, o novo
proprietário, Maurício Fer-
nandes, teria descoberto
que a Fiat teria vendido mil
carros para o antigo con-
trolador da loja, o Grupo
Gel, mas as notas fiscais te-
riam sido emitidas em nome
da Construtora Orivil, sub-
sidiária do grupo.

Irani Barbosa também ci-
tou outros fatos que conside-

1 ra abusivos. Segundo ele, a
Fiat não permite que seus car-
ros sejam transportados por
outras empresas que não

de dos serviços prestados
depende da contrapar-tida
financeira. E o deputado
Adaiclever Lopes (PMDB)
ponderou que os pátios da
Polícia Civil não ofereciam a
menor segurança para os car-
ros, ao contrário dos pátios
da Logiguarda.
Requerimentos - Foram
aprovados requerimentos
dos deputados Dinis Pinhei-
ro (PL), .Jrani Barbosa (PI-),
Leonídio Bouças (PTB),
Adalclever Lopes (PMDB) e
Maria Tereza Lara (P1). To-
dos pedem informações de-
talhadas à Logiguarda e à
Secretaria de Defesa Social
sobre as atividades da empre-
sa, o processo licitatório e o
contrato de concessão do ser-

aquelas com as quais a
montadora mantém contrato
de exclusividade. O deputa-
do também não concorda
com o prazo de validade do
seguro-transporte dos veícu -
los que saem das mon-
tadoras. Para ele, o consumi-
dor é lesado porque paga o
preço desse seguro e, ao com-
prar uni carro, é obrigado a
fazer um novo seguro. Ele
sugeriu pedir à Secretaria da
Fazenda cópias de notas fis-
cais de todas as transações de
venda de veículos superiores
a 150 unidades nos últimos
dez anos.

O presidente da comissão,
deputado Sebastião Helvécio
(PDT), seguindo a sugestão de
Irani Barbosa, disse que vai pe-
dir o auxílio do consultor Délio
Malheiros e de um consultor
especializado em tributos da
Assembléia. Também solicitou
cópia de toda a documentação
em mãos de Irani Barbosa.

D,.iheiro qcer
documentos

viço de reboque de veículos
apreendidos, para que a co-
missão continue investigando
possíveis irregularidades na
cobrança de taxas.

O .ec,tnr dr, Comissão Especial e o
deputado raul Barbosa

Presenças

Participaram da
reunião os deputados
Sebastião Helvécio
(PDT), presidente;
Laudelino .Augusto
(PT), vice; e Irani
Barbosa (PO, relator.

Explicações não convencem deputado
.1	Metz er

Taxas dobraram em janeiro

Logiguarda aponta custo operacional
Marceo Metzker	 .	 • •Comissão vai investigar denuncias

envolvendo transporte de carros

Defesa do
Consumidor e do

Contribuinte
(continuação)

Participaram da
reunião os
deputados
Antônio Júlio
(PMDB), Maria
Tereza Lara (PT),
Adaiclever Lopes
(PMDB), Dinis
Pinheiro (PLL
Leonidio Bouças
(PTB) e Roberto
Ramos IPL).

Especial do
Transporte de

Automóveis

Comissão
Especial

A Comissão
Especial foi

instalada no dia
21 de agosto e

tem o objetivo de
investigar
possíveis

irregularidades,
como sonegação

de ICMS,
cobrança ilegal

de seguro e
formação de

cartel para
transporte de

veículos em
Minas Gerais.
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Estiveram na Furtos e Roubos os deputados Celio Moreira,
Durvol Angelo e Roberto Ramos

uma, de três "andares" for- às necessidades". Além dis-
mados por redes e com um so, ele disse ter a informa-
espaço de apenas 20 cm 2 para ção de que já haveria 30 pre-
cada detento. Para o deputa- sos do Departamento de In-
do, "a transferência de 40 vestigações (DI) esperando
detentos e a promessa de que para serem transferidos
vão ficar 350 presos até o fim para a Furtos e Roubos, as-
de setembro não atendem sim que saírem os 40.

solução para o problema da são judicial que proibia a De-
superlotação carcerária no Es- legacia de Furtos e Roubos de
tado e tentar fazer com que receber mais presos a partir
decisões judiciais envolvendo daquela data, permitindo
a questão sejam cumpridas.	uma lotação máxima de 200

Os deputados Célio Mo- detentos naquela unidade.
reira (PL) e Roberto Ramos "Mas as decisões judiciais
(PL) registraram que, em 12 não São cumpridas quando
de novembro de 1999, o juiz se trata do Estado", lamen-
Cássio Salomé proferiu dcci- tou Durval Angelo.

1
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COMISSõES Comissão visita delegacia onde 17
Direitos Humanos presos já foram mortos em 2003
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Comissão pede mobilização em Brasília —.i.'i*
para garantir obras do metrô	 Especial da

Helena Leão	 Expansão do Metrõ

Participaram da visita os deputados Durval Ângelo (PT),
Roberto Ramos (PL) e Célio Moreira (P1).

Desativação da DFR até final do ano

Na home page do Legislativo mineiro, consulte Agenda da Assembléia/
Assembléia na Imprensa para saber as notícias publicadas pela imprensa em

que o Legislativo ou os deputados são citados. Assuntos de interesse dos
parlamentares também podem ser pesquisados

Deputados da Comissão
de Direitos Humanos estive-
ram, na tarde de ontem, na
Delegacia de Furtos e Roubos,
para ver a condição em que se
encontram os presos no local.
A transferência de presos já
condenados para penitenciá-
rias do Estado, anteriormente
marcada para ontem, foi adia-
da para hoje, às 10 horas. Os
deputados Durval Ângelo
(P1), presidente da comissão,
Roberto Ramos (PL), vice-pre-
sidente, e Célio Moreira (PL)
visitaram várias das 22 celas da
delegacia, que hoje está com
462 presos (onde caberiam 80).

Em entrevista à imprensa
após a visita, Durval Angelo,
após relembrar que 17 mor-
tes já ocorreram na DRF em
2003, disse que a comissão viu
"o de sempre": celas de 14 m2
com ate 40 detentos cada

Segundo Durval Ângelo,
o compromisso do governo
estadual é de que, até o fim
de setembro, ficarão 350 pre-
sos na DER; até o fim de ou-
tubro, 200; e, até o fim do
ano, a delegacia será desa-
tivada. O parlamentar infor-
mou que, na próxima semana,
a Comissão de Direitos Huma-
nos vai se reunir com o novo
presidente do Tribunal de Jus-
tiça de Minas Gerais, desem-
bargador Márcio Antônio
Abreu Corrêa de Marins. O ob-
jetivo da reunião é discutir uma

A Comissão Especial da
Expansão do Metrô vai mo-
bilizar a bancada mineira em
Brasília para requerer ao Mi-
nistério das Cidades e ao pre-
sidente Luiz Inácio Lula da
Silva a liberação dos quase R$
42 milhões dos R$ 61 milhões
previstos no orçamento des-
te ano do governo federal
para o metrô de Belo Hori-
zonte. Em visita às linhas de
BH e Contagem, ontem, o pre-
sidente da comissão, deputa-
do Célio Moreira (PL), e o
relator, deputado Ivair No-
gueira (PMDB) afirmaram que
a mobilização junto às lideran-
ças também será feita para ga-
rantir, no próximo orçamen-
to, a inclusão de recursos para
a continuidade das obras do tre-
cho Calafate/Barreiro, chama-
do Linha 2.0 custo total para o
término desse trecho chega a
173 milhões de dólares.

Segundo a Companhia
Brasileira de Trens Urbanos
(CBTU), para esse trajeto, em
2003, foram liberados apenas
R$ 254 mil dos R$ 35,3 mi-
lhões aprovados. Desde o iní-
cio das obras, em setembro
de 1998, o montante liberado
foi de 29°c do total aprova-
do. O superintendente da
CBTU, Júlio César de Azeve-
do Braga, pontuou, entre os
problemas que as restrições
orçamentárias podem causar,
a perda dos serviços execu-
tados e da terraplanagem e a
possível invasão da faixa de
domínio já desapropriada,
que corresponde a 16°c do
total. A Linha 2 terá pelo
menos seis estações e 10
km de trajeto. Quando con-
cluída, atenderá a um pú-
blico de 140 mil pessoas por
dia. Uma sétima estação
poderá ser construída se
houver autorização da
Companhia Manesmann.

Prejuízo - O vereador de
Belo Horizonte Totó Tei-
xeira, que também partici-
pou da visita, lembrou que
o contrato para a execução
das obras, a cargo do con-
sórcio BH Metrô, vence em
dezembro próximo. "Se
houver paralisação, tudo
terá de ser licitado nova-
mente", disse. A situação se
agrava, conforme afirma o
superintendente da CBTU,
devido ao prazo de entre-
ga exigido pelos fornecedo-
res: cerca de 30 meses.

Em relação ao trecho da
Linha 1, que liga as estações
Eldorado e Vilarinho, a con-
clusão tem um custo estima-
do de R$ 21,5 milhões - sen-
do que ainda não foram li-
berados 35°0 dos RS 28 mi-
lhões aprovados pelo orça-
mento. A primeira parte da
linha, que liga o Barreiro ao
São Gabriel, foi iniciada em
1981 e entrou em operação
plena 20 anos depois, em
2001. E a segunda parte, que
vai do São Gabriel ao
Vilarinho, que agora precisa
dos recursos. A verba será
usada para implantar o sis-
tema de sinalização automá-
tica, o novo saguão na esta-
ção central, o Terminal de
Integração José Cândido da
Silveira e o controle de trá-
fego por arca (sistema de "se-
máforos inteligentes" no
Centro de BH).
Sinalização - A falta da si-
nalização automática, que
ocasionou, no começo deste
ano, batida entre trens com
saldo de 74 feridos, é uma
das providências mais neces-

sárias. A conexão entre os
trajetos Barreiro/São Gabriel
e São Gabriel/Vilarinho está
sendo feita por baldeação -
o que provoca atraso na via-
gem, já que o único trem ofe-
recido pela linha circula a
cada 26 minutos. Segundo o
superintendente da CBTU, a
liberação, ainda em setem-
bro, de R$ 8,45 milhões in-
cluídos no atual orçamento
vai garantir que o sistema de
sinalização esteja pronto em
julho de 2004.

Com 19 estações, a Linha
1 tem extensão de 30 km. Os
projetos da CBTU prevêem
integração com o tráfego de
ônibus da Capital e Região
Metropolitana, incluindo a
transferência do terminal ro-
doviário de Belo Horizonte
do Centro para o Calafate. A
CBTU estima que, ao final
das obras, as viagens diárias
de metrô aumentarão de 110
mil para 400 mil, com conse-
qüente redução de 8 mil via-
gens de ônibus por dia entre
a região central de BH e as
principais avenidas.

1•
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Outro trecho gastará mais
R$ 21,5 milhões

O coordenador der obras da CBTU,
Angelo Amorim,
mostro obras do
metrã aos
deputados Celio
Moreira e lvoir
Nogueira

Presenças

Participaram da
visita os
deputados Célio
Moreira (PL),
presidente; e
Ivair Nogueira
(PMDB).



Indicações para comissões especiais
Durante a reunião, foram

designados os membros de três
comissões especiais, que são:

o Comissão Especial da
Cafeicultura Mineira: Luiz
Humberto Carneiro (efetivo),
Dalmo Ribeiro Silva (efetivo),
Zé Maia (suplente) e Sebas-

tião Helvécio (suplente), pelo
Bloco Parlamentar Social Pro-
gressista; Laudelino Augusto
(efetivo) e Biel Rocha (suplen-
te), pelo Bloco PT/PCdoB;
José Henrique (efetivo) e Ivair
Nogueira (suplente), pelo
PMDB; e Paulo Piau (efetivo)
e Gil Pereira (suplente), pelo
PP. A comissão foi criada para
estudar, no prazo de 60 dias,
a situação da cafeicultura em
Minas Gerais;

Comissão Especial da
Santa Casa de Misericórdia
de Minas Gerais: Fahim
Sawam (efetivo), Neider
Moreira (efetivo), Carlos Pi-
menta (suplente) e Doutor
Ronaldo (suplente), pelo Blo-
co Parlamentar Social Pro-
gressista; Roberto Carvalho
(efetivo), Jô Moraes (efetiva),
Ricardo Duarte (suplente) e
Manha Campos (suplente),
pelo Bloco PT/PCdoB; e
Roberto Ramos (efetivo) e
Jayro Lessa (suplente), pelo

PL. A comissão foi criada para,
no prazo de 60 dias, proceder
a estudos sobre a situação fi-
nanceira e institucional da San-
ta Casa de Misericórdia de
Belo Horizonte;

o Comissão Especial do
Anel Rodoviário: Miguel
Martini (efetivo), Fábio
Avelar (efetivo), Alencar da
Silveira Jr. (suplente) e Lú-
cia Pacífico (suplente), pelo
Bloco Parlamentar Social
Progressista; André Quintão
(efetivo) e Maria Tereza
Lara (suplente), pelo Bloco
PT/PCdoB; Célio Moreira
(efetivo) e Irani Barbosa (su-
plente), pelo PL; e Gustavo
Valadares (efetivo) e Doutor
Viana (suplente), pelo PFL.
A comissão foi criada para,
no prazo de 60 dias, reali-
zar estudos sobre o estado
de conservação da malha vi-
ária estadual, especificamen-
te do Anel Rodoviário de
Belo Horizonte.

Alar Vieira

Nomes dos integrantes das comissões foram anunciados
na reunião de ontem
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a Alterações na Cipe Rio Doce
Reunião Ordinária

Nova composição partidária
modifica integrantes de comissoes Reunião Ordinária

(continuação)
Devido à nova composi-

ção partidária na Assembléia
Legislativa de Minas e às in-
dicações feitas pelas lideran-
ças, a Presidência da Assem-
bléia designou, durante a reu-
nião ordinária de Plenário de
ontem, os membros de duas

Comissão de Constituição e Justiça
Bloco Parlamentar Social Progressista
(PSDB / PDT/ PTB / PPS e PSB)

Bloco PT/PcdoB
PMDB	--
PL
PFL

Comissão de Administracão Pública
Bloco Parlamentar Social Progressista
(PSDB / PDT/ PTB / PPS e PSB)

Bloco PT/PcdoB
PMDB
PL
PP

composições permanentes da
Casa - Constituição e Justiça
e Administração Pública.
Também foram anunciados os
integrantes de três comissões
especiais e alterações na com-
posição da Comissão Interes-
tadual de Estudos para o De-

Efetivos
Bonifácio Mourão (PSDB) Leonídio
Bouças (PTB)
Ermano Bastjsta (PSDB)
Durval Ângelo (PT)
Gilberto Abramo
Leonardo Moreira
Gustavo Valadares

Efetivos
Domingos áv io (PSDB)
Dalmo Ribeiro e Sil a (PSDB)
Fábio Avelar (PTB)
Jô Moraes (PcdoB
Leonardo Quintão
Dini Pinheiro
Paulo Piau

senvolvimento Sustentável da
Bacia Hidrográfica do Rio
Doce - Cipe Rio Doce.

Dessa forma, a nova
composição das comissões
de Constituição e Justiça e
Administração Pública será
a seguinte:

Miguel Martini (PSB
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB) Olinto
Godinho (PSDB)
Weliton Prado (PT)
Antônio Júlio
Dini', Pinheiro
Doutor Viana

SUpl!
Sargento Rodri gues (PDT)
Alencar da Silveira Jr. (PDT)
Olinto Godinho (PSDB)
Roberto Car alho (PT)
José Henrique
Leonardo Moreira
Alberto Pinto Coelho

A Presidência anunciou ain-
da, na reunião ordinária de Ple-
nário, alterações na composição
da Comissão Interestadual de
Estudos para o Desenvolvimen-
to Sustentável da Bacia Hi-
drográfica do Rio Doce - Cipe
Rio Doce -, de acordo com os
termos de seu Regulamento In-
terno. Ficou definido que os de-
putados Márcio Passos (PL) e
Cecilia Ferramenta (PT) de

Novos cursos
A deputada Ana Maria
Resende (PSDB) falou da
parceria entre as Universidades
Federais de Minas Gerais e de
Montes Claros, possibilitando a
essa última oferecer novas
vagas e criar novos cursos.
Segundo a deputada, esse
convênio se deu em resposta à
sua solicitação, encaminhada à
pró-reitoria da UFMG e ao
ministro da Educação,
Cristovam Buarque. "Esse
pedido possibilitou a criação
imediata de 60 vagas para o
curso de Física/ Química e
Ciências Biológicas; em 2004,
serão criadas outras 60 vagas
para o curso de Física/
Matemática; e, em 2005, terá
início o curso de Zootecnia e
mestrado na área rural",
comentou Ana Maria. Ela
acredita que essa vitória deve
ser comemorada, porque o
único instrumento que distribui
renda e reduz desigualdades é
a educação. Em aparte, os
deputados Leonardo Quintão
(PMDB) e Carlos Pimenta (PDT)
elogiaram a iniciativa da
deputada. O deputado Alberto
Bejani (PL), também em aparte,
propôs a unificação da data
destinada às provas de seleção
das universidades mineiras.

Plano Plurianual
O Plano Plurianual foi o
assunto abordado pelo
deputado André Quintão (PT)
Segundo ele, os debates
preparatórios para o PPA,
realizados pela Comissão de
Participação Popular, foram
muito produtivos. O
parlamentar disse que o
presidente Lula destacou que

membros suplentes passam à
condição de efetivos, e que o de-
putado Sidinho do Ferrotaco
(PL) de membro efetivo passa à
condição de suplente. Também
foi anunciado que os deputados
Chico Simões (P1) e Adalciever
Lopes (PMDB) passam a inte-
grar a comissão na condição de
membros suplentes.
Mensagem - Foi lida mensa-
gem do Tribunal de Contas de

Minas foi o Estado que teve a
maior participação nas
discussões do Plano. André
Quintão chamou a atenção
para o desdobramento do
debate que aconteceu hoje na
Assembléia, quando foi
definido o cronograma para a
realização de cinco audiências
públicas. De acordo com o
deputado, as reuniões
envolvendo associações
microrregionais e sociedade civil
vão discutir as políticas de
desenvolvimento sodal e
econômico e a reforma
administrativa do Estado. O
parlamentar falou ainda que a
inclusão do jornalista Luiz
Carlos de Assis Bernardes na lista
de servidores fantasma da
Assembléia seria um equívoco, já
que o profissional não é
funcionário da Casa. Em aparte, o
deputado Leonardo Quintão
(PMDB) parabenizou o deputado
André Quintão pelo discurso.

Municípios
O deputado Márcio Passos (PL)
reclamou da falta de interesse
das secretarias de Estado em
resolver o problema dos
municípios mineiros. Segundo
ele, várias audiências foram
agendadas com as secretarias
de Transportes e Obras
Públicas e de Saúde, mas
nenhuma delas aconteceu.
"Essa atitude mostra a falta de
sensibilidade e de consideração
desses órgãos com os prefeitos
das regiões mais carentes",
comentou o parlamentar. O
deputado acrescentou que a
Companhia de Saneamento de
Minas Gerais (Copasa), há 60
dias, não marca reunião nem
responde às demandas das

Minas Gerais encaminhando
seu demonstrativo contábil re-
ferente a julho de 2003.
Visita - O presidente da Assem-
bléia, deputado Mauri Torres
(PSDB) comunicou a presença
em Plenário do secretário esta-
dual de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Odelmo Leão,
e do presidente da Fundação
Rural Mineira (Ruralminas),
Eduardo Brandão.

áreas que enfrentam o problema
da escassez de água, como o
Norte de Minas. Em aparte, o
deputado Zé Maia (PSDB)
criticou as propostas da reforma
tributária. Ele disse que o
deputado federal Virgílio
Guimarães (P1) deveria distribuir
os 30% da Cide igualmente entre
todos os municípios do País.

-

Fies
O deputado Dalmo Ribeiro
Silva (PSDB) chamou a atenção
para a sistemática adotada pela
Caixa Econômica Federal a
respeito do Financiamento
Estudantil (Fies). Ele disse que
o programa é muito deficiente,
pois apresenta barreiras que
impedem o estudante de
conseguir a bolsa. O
parlamentar falou sobre um
requerimento que apresentou
para a Comissão de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia
solicitando ao Ministério da
Educação mais informações e
orientações sobre o Fies. Dalmo
Ribeiro Silva disse ainda que a
Comissão de Turismo, Indústria
e Comércio vai discutir, na
quarta-feira (17), a situação do
circuito turístico de Minas
Gerais. De acordo com ele, a
reunião vai contar com a
presença dos secretários
estaduais de Turismo e Cultura,
que vão debater alternativas
para tornar o turismo uma
máquina propulsora para o
Estado. O parlamentar falou
também sobre o requerimento
apresentado à Comissão de
Administração Pública,
solicitando mais
esclarecimentos sobre o
funcionamento das empresas
de telefonia celular em Minas.
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Mauri Torres reitera que não
Entrevista do	 falou em funcionario fantasmapresidente

O presidente da Assem-
bléia Legislativa, deputado
Mauri Torres (PSDB), afirmou
que, se a instituição for acio-
nada judicialmente para repa-
rar possíveis constrangimen-
tos impostos a servidores que
tiveram seus nomes divulga-
dos como "funcionários fan-
tasmas", vai responder que,
oficialmente, ele jamais decla-
rou que existiam tais servido-
res. O presidente fez a afirma-
ção em entrevista coletiva à
imprensa, ontem, quando tam-
bém comentou sobre a nova

Definição de teto e subteto

composição das comissões
permanentes da Assembléia.

Torres voltou a afirmar que
em momento algum a Presi-
dência ou a Mesa se referiram
a alguém como funcionário
fantasma, "até porque todos
os que foram atingidos pela
divulgação de seus nomes
estão com sua situação fun-
cional organizada e cum-
prindo o que determina a le-
gislação hoje vigente no
País". O presidente disse
que o que existe são as de-
clarações de um deputado e

o que a imprensa veiculou.
Sobre funcionários de ga-

binete, que também teriam
sido denunciados como "fan-
tasmas", Mauri Torres escla-
receu que eles são nomeados
pelos deputados e que, no en-
tanto, precisam cumprir uma
deliberação que regulamenta
as atividades desses servido-
res, como a jornada de traba-
lho e a marcação de ponto.
"Pela deliberação, está previs-
to o número de funcionários
que estão sujeitos à marcação
diária de ponto", explicou.
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Comissão de
nromoverá d

Participação
bates sobre 1

Popular
PPAG

TuNT]
PPAG

O presdenfe do
Conissao de
Po'ticpoção Popular,
André Quinfoo,
ds:utnj ontem com O
sjbsecretáno de
Plane f omento e
Gestô3, Tadeu
Borreto, os diretrizes
ao PPÁG

O presidente reiterou que
só se posicionará sobre o
subteto salarial na Assem-
bléia após a aprovação da re-
forma previdenciária. "E uma
posição que tivemos desde o
começo dos estudos e espe-
ramos que o Congresso vote
a matéria o mais rápido pos-
sível, porque estará resolven-
do não só o problema de sa-

comissões

lários da Assembléia de Mi-
nas, mas de todo o serviço
público nacional". Mauri Tor-
res insistiu em dizer que a
questão de salários é um as-
sunto para o Congresso. "Nós
vamos nos basear na emenda
constitucional votada pelos
deputados e senadores".

Sobre o requerimento
apresentado na terça-feira (2)

pelo deputado Célio Moreira
(PL), que pede a divulgação
dos nomes dos servidores
que têm altos salários, o pre-
sidente lembrou que o do-
cumento ainda não chegou
ao Plenário, porque vai se-
guir a tramitação legal da
Casa. "Mas vai ser votado
naturalmente, tão logo che-
gue ao Plenário".

A Comissão de Participa-
ção Popular vai promover em
outubro uma série de audiên-
cias públicas sobre o Plano
Plurianual de Ação Governa-
mental (PPAG). Peça de plane-
jamento do Executivo válida
para os anos de 2004 a 2007, o
PPAG lista os programas que
o governo vai implementar,
com metas físicas por região
administrativa. Entre OS obje-
tivos da comissão ao promo-
ver os debates, estão os de in-
formar a sociedade sobre o pla-
no e colher sugestões de como
aprimorá-lo, durante a tra-
mitação na Assembléia.

O presidente da comissão,
deputado André Quintão
(PT), reuniu-se ontem com o
subsecretário de Planejamen-
to e Gestão, Tadeu Bar-reto,
na Diretoria-Geral, para dis-
cutir o assunto. A reunião
técnica foi de apresentação
das diretrizes do PPAG e
também do Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado
(PMDI), tendo sido combina-
da por André Quintão com o
secretário de Estado de Pla-

nejamento e Gestão, Antônio
Anastasia. Nova reunião pre-
paratória está marcada para
o dia 17 de setembro. Além
da comissão e de represen-
tantes do Planejamento, vão
estar presentes entidades da
sociedade civil.
Temas - Nas audiências a se-
rem promovidas em outubro,
deverão ser debatidos, entre
outros temas, o desenvolvi-
ment social (abordando as-
pectos como segurança, saú-
de, educação, emprego, habi-
tação e atenuação de diferen-
ças regionais); o desenvolvi-
mento económico (com
enfoque, por exemplo, no
meio ambiente e na industri-
alização); a modernização ad-
ministrativa e o choque de
gestão. O PPAG chegará à
Assembléia ate o dia 30 de
setembro e será votado ainda
este ano. Segundo o artigo 154
da Constituição, ele deverá
ser elaborado em consonância
com o PMDI e estabelecei; de
forma regionalizada, diretri-
zes, objetivos e metas da ad-
ministração pública para as

despesas de capital e outras
delas decorrentes e para as
relativas a programas de du-
ração continuada. E esse pia-
no que davisibilidade às po-
líticas e aos programas que o
governo se comprometei im-
plantar nos próximos quatro
anos, estabelecendo metas e
estratégias gerenciais e de
captação de recursos.

Também participaram da
reunião de ontem servidores da
Escola do Legislativo e da Dire-
toria Legislativa da Assembléia.

definidas por consenso Deputados mineiros vão a Vitória em defesa do Rio Doce Cipe Rio Doce
Destacando a busca de

consenso como o ponto que
norteou a recomposição dos
integrantes das comissões
permanentes da Assembléia,
Mauri Torres disse que, nas
negociações entre o bloco li-
derado pelo PSDB (mais o
PDT, PTB, PPS e PSB) e o PL,
ficou acertado que a Cornis-

são de Segurança, reivin-
dicada pelo PL, ficará mesmo
com o Bloco Parlamentar So-
cial Progressista. O PL deve
ficar com a de Assuntos Mu-
nicipais, a do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social
e com a Comissão de Trans-
portes. A de Saúde deve fi-
car mesmo com o PT.

Segundo Mauri Torres,
houve participação ativa
do líder do Governo, de-
putado Alberto Pinto Coe-
lho (PP), nas negociações,
mas também da Presidên-
cia, para se chegar a um
consenso e entendimento
"possibilitando o caminhar
das comissões".

A bancada mineira da
Comissão Interestadual
Parlamentar de Estudos
sobre a Bacia Hidrográfica
do Rio Doce (Cipe Rio
Doce) estará em Vitória,
hoje, na Assembléia Le-
gislativa do Espírito San-
to. O objetivo é reativar os
trabalhos da Cipe após a
renovação de sua compo-
sição e realizar a primeira
reunião de trabalho da
atual legislatura, com uma
Pauta que prevê a eleição
da presidência da comis-
são, aperfeiçoamentos no
regimento interno e aprova-

ção de uma programação
de atividades.

Urna homenagem especi-
al será prestada ao prefeito
de Ipatinga, Chico Ferra-
menta (PT), por dirigir a
única grande cidade da ba-
cia do Rio Doce com 1000
de seu esgoto tratado. An-
teriormente, lpatinga era
responsável por 7° da po-
luição do rio. Esta prevista
a presença do governador
do Espirito Santo, Paulo
Hartung, à solenidade.

Confirmaram presença
os deputados Jose Henrique
(PMDB), Bonifácio Mourão

(PSDB), Cecilia Ferramenta
(PT), Javro Lessa (PL),
Márcio Passos (PL), Chico
Simões (PT) e Adalciever
Lopes (PMDB). Os dois úl-
timos são suplentes na com-
posição da Cipe. O presi-
dente da Assembleia, depu-
tado Mauri Torres (PSDB), é
membro nato da comissão.
São efetivos, pelo Espirito San-
to, os deputados Claudio
Vereza (PT), que preside a As-
sembleia capixaba, José Ra-
mos (PFL), Gilson Amaro
(PRTB), Reginaldo Almeida
(PTB), Paulo Foletto (PSB) e
César Coinago (PSDB).

Os eventos institucionais e o resumo da pauta das comissões podem ser acompanhados
diariamente pela página da Assembléia na internet, no título Agenda daAssembléia/

Acontece Hoe. Já as informações detalhadas sobre as pautas de Comissões e Plenário
podem ser consultadas nas páginas respectivas (Atividade Parlamentar/Comissões eAtividade ParIamentar/PIenár/c. Para saber quais são os eventos programados para o mês

atual e os meses seguintes, consulte Agenda Assembléia/Eventos
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ACONTECE
HOJE

Reunião Ordinária (14
horas)
RQN 760/2003

Do deputado Weliton
Prado que pede infor-
mações a Secretaria de
Estado da Saúde sobre
os convênios celebrados
comas municípios, com
os valores e objetos que
estejam incluídos como
restos a pagar do exer-
cício de 2002. Votação

PL 94/2003
Do deputado Alencar da
Silveira Jr., que cria as-
sentos preferenciais
para pessoas com difi-
culdades de locomoção
temporária ou perma
nentes, com o subs-
titutivo n 1, da Comis-
são de Constituição e
Justiça, e n° 2, da Co-
missão de Transporte.
Discussão em 1 turno

PI. 101/2003
Do deputado Durval
Angelo que torna abri-
gatoiia a afixação, em
restaurantes, lanchone-
tes e afins, de cartaz
com informações sobre
a quantidade media de
calorias das porções dos
alimentos comercia-
lizados e da tabela
explicativa sobre a quan-
tidade ideal de caloi ias
que deve ser ingerido
diariamente, com as
emendas n°s 1 e 2 do
Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira. Discus-
são em 1 turno

PL 46/2003
Do deputado Miguel
Martini, que dispõe so-
bre o cadastromento de
usuários de telefones
celulares pie-pagos.
Discussão em 2 turno

8h30
• Visita de 40 alunos do 2° ano do ensino médio do

Colégio Pio XII
9h30
• Comissão de Saúde (Plenorinho II) - discutir e votar

parecer de 1° turno sobre o PI- 330/2003, do de-
putado Miguel Martini, que cria o programa de tra-
tamento especifico a prevenção da infertilidade

• Comissão Especial de Veto (Plenarinho II) - apreci-
ara parecer do relator sobre o veto parcial a Propo-
sição de Lei 15.592 (ex-PL 721/2003, do gover-
nador), que dispõe sobre formas de extinção e ga-
rantias de credito tributário

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenorinho III)
- discutir e votar pareceres de 1° turno sobre o PLC
29/2003 e os PLs 268, 640, 5, 50, 102, 120,
129, 157, 233, 272, 315, 316, 318, 324, 346,
366, 368, 373, 386, 388, 481, 542, 568, 590,
645, 647, 665, 689, 743, 773, 784, 785, 794,
810, 812, 816, 832, 836, 837, 838, 839, 841,
842, 855, 885, 906, 920, 922, 929 e 935/2003

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) - ouvir
testemunhas relativas a morte misteriosa do
fisiculturisto Anderson Rodrigues Teixeira, ocorrida
no dia 26 de agosto de 2003

• Reunião da Cipe São Francisco (Assembleia
Legislativa do Espirito Santo)

10 horas
• Comissão Especial - Indicação poro o Conselho

Estadual de Educação (Plenarinho 1) -ouvir o pro-
fessor Luiz Guilherme Alves da Silva, indicado para
integrar o Conselho Estadual de Educação

• Comissão Especial de Veto (Plenarinho IV) - deba-
ter o veto parcial a Proposição de Lei 15.585 (ex-PL
719/2003, do governador), que acabo com o ins-
tituto do apostilamerito no serviço publico. Convi-
dados: secretario de Planejamento e Gestão, Antô-
nio Augusto Junho Anastasia; presidente do
Colegiado de Diretores de BH, Maria Jose Abdala
Santos Afonso; diretor do União dos Servidores
Publicas )Unsp), Sebastião Soares; professora
Marzilan Oliveira Leão, da 12° Superintendência
Regional de Ensino de Divin000lis Alvaro Marvilio

7h - Repórter Assembléia (reprise)
7h30 - Horario reservado a Câmara Municipal de
Belo Horizonte
8h30 - Panorama Rural (AO VIVO) - O
presidente da Sociedade Mineira dos Agrônomos,
Rodrigo Pontes, e o deputado Paulo Piou discutem o
legalização dos tronsgénicos
9h - Comissão Especial do Metrô (inédito) -
Discute a estadualização do Metrô
1 Oh - Comissão Especial (AO VIVO) - Analisar
indicação do prof. Luiz Guilherme Alves da Silva
para o Conselho Estadual de Educação
12h - Sala de Imprensa (reprise) - Jornalistas
conversam com o subsecretário de Administração
Penitenciaria, Agilio Monteiro
1 3h - Mundo Político (reprise)
13h30 - Repórter Assembléia (reprise)
14h15 - Plenário (AO VIVO)- Reunião Ordiná-
ria, com pronunciamentos, discussão e votação de
proposições

Junior, servidor do lpsemg; e Mirian Souza Pinto de
Alvarenga, chefe da Divisão de Normatização e Produtos
Agropecuários do IMÃ

• Comissão de Direitos Humanos (Delegacia de Furtos e Rou-
bos) - Visita para acompanhar a transferência de presos

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão Especial de Veto (Plenarinho IV) - discutir e votar

parecer de turno unico sobre o veto parcial a Proposição
de Lei 15.585 )ex-PL 719/2003, do governador), que
acaba com o instituto do apostilamento no serviço publico

14h30
• Comissão de Participação Popular (Auditório) - discutir e

votar a Proposta de Ação Legislativa 52003, de autoria
popular, que requer a realização de audiência publica com
o objetivo de discutir e viabilizar ações integradas dos
orgãos publicas e sociedade civil que facilitem o acesso
das comunidades do Norte de Minas e Vale do
Jequitinhonha ao abastecimento de agua

• Comissão de Segurança Publica )Plenarinho II) - tratar de
assuntos de interesse da Comissão

• Videoconferéncia sobre o tema "NET: Arquiteturas e agili-
dade nos negócios", transmitida pelo sistema Interlegis
)Escola do Legislativo)

15 horas
• Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial (Para

de Minas) - debater, durante a XXIII Festa Estadual do
Frango edo III Festa do Sumo de Parado Minas, os seguin-
tes assuntos: liberação do aproveitamento de credito de
ICMS para pessoas físicas; redução da aliquoto de ICMS
para ovos industrializadas e embalagens para ovos; e
paridade de taxas ambientais com os outros Estados. Con-
vidados: prefeito de Para de Minas, macio Franco; secre-
tario de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
deputado federal Odelmo Leão Carneiro Sobrinho; depu-
tado federal Eduardo Luiz Barbosa; secretario de Estado
de Desenvolvimento Econômico, Wilson Nelio Brumer; e
secretario de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável, Jose Carlos Carvalho

• Comissão Especial da PEC 8/2003 (Plenarinho 1) - apre-
ciar o parecer de 1° turno sobre a PEC 8/2003, do depu-
tado Leonardo Moreira, que altera critérios para a premo-
cão de praca e cabo da Policia Militar

18h30 - Horario reservado a Câmara Municipal de Belo
Horizonte
1911h30 - Repórter Assembléia (AO VIVO) - O que
acontece na Assembleia e repercussão dos principais fatos
políticos no Estado
20h - Visão Parlamentar (reprise) - Entrevistas com
deputados estaduais
20h30 - Panorama Rural (reprise)
21 h - Memória e Poder (reprise) - Entrevista com o
diretor de cinema Silvio Back
22h - Repórter Assembléia (reprise)
22h30 - Mundo Político (inédito) - Entrevista, comenta-
rios e notas sobre a movimentação política no Pais
23h - Plenário (reprise)
1h20 - Repórter Assembléia (reprise)
2h - Encerramento

Esta grade está sujeita a alterações.


