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Plenário mantém veto a proposiç»
da Lei de Diretrizes Orçamentárias

Por 44 votos a favor e onze
contra, o Plenário da Assem-
bléia manteve, na Reunião Ex-
traordinária da noite de on-
tem, o veto parcial do gover-
nador à Proposição de Lei
16.194, que contém a Lei de
Diretrizes Orçamentárias para
2005. O dispositivo vetado foi
a alínea "c" do inciso XII do
art. 8 11 , que trata do montante
por função orçamentária rela-
tiva aos demonstrativos da re-
ceita e despesa decorrentes de
incentivos fiscais. A maioria dos
deputados acolheu os argu-
mentos do governador e aca-
tou o parecer da comissão es-
pecial pela manutenção do
veto. A votação foi individual
e secreta pela urna tradicional.

Na forma do substitutivo n°
1, foi aprovado também o PI,
1.537/2004, do governador,
que autoriza o Poder Executi-
vo a doar à Cohab-MG um ter-
reno de 520 mil m2 para a im-
plantação de um conjunto
habitacional na localidade de

Assembléia
quer apoiar

cultura em MG
o secretário de Estado da

Cultura, Luiz Roberto Nasci-
mento e Silva, deve partici-
par hoje, às 16 horas, no Sa-
lão Nobre, da solenidade de
instalação da Frente Parla-
mentar de Apoio à Cultura
Mineira, que será lançada
pela Assembléia de Minas. A
frente se orientará pelo do-
cumento final do fórum téc-
nico realizado sobre o assun-
to, de 30 de agosto a 1 0 de
setembro. Página 9

Freitas, em Ribeirão das Ne-
ves. O substitutivo autoriza
o Estado a alienar à Codemig
dois terrenos no município,
que serão destinados à ins-
talação do distrito industri-
al, comercial e de serviços.

O deputado Gustavo Vala-
dares (PFL) apresentou reque-

FF0 discute
repasse de

verba da Vale
Os presidentes do BNDES,

Carlos Lessa, e do BDMG,
Romeu Scarioli, são os con-
vidados para a audiência que
a Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária
realiza hoje, às 10 horas, no
Plenarinho IV. O tema da reu-
nião é a não-liberação, a vá-
rios municípios, de recursos
do Fundo para o desenvolvi-
mento regional com recursos
da privatizaçào da Cia. Vale
do Rio Doce. Agenda

rimento de inversão de pauta
para que fosse votado o PL
1.385/04, de sua autoria.
Aprovado o requerimento, o
projeto foi votado e também
aprovado na Reunião Extraor-
dinária. Sua finalidade é au-
torizar a doação de imóvel à
Associação Brasileira Comuni-

Relatório do
MP traz

secretário
A Comissão de Meio Am-

biente e Recursos Naturais
discute hoje, às 9h30, os ter-
mos do relatório final do Pro-
cedimento Administrativo
17/2003, do Ministério Pú-
blico Estadual, referente ao
Programa "Minas Ambiente",
subprograma "Laticínios".
Entre os convidados estão o
secretário de Estado do Meio
Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável, José Carlos
Carvalho. Agenda

tária para Prevenção do Abu-
so de Drogas (Abraço), que
funciona em Belo Horizonte
sob a direção do vereador elei-
to Elias Murad. Aprovada ainda
uma emenda que garante a re-
versão do imóvel ao Estado em
um ano, em caso de paralisação
das atividades da Abraço.

Alienação da
Gasmig passa a

tramitar
Deve começar a tramitar

hoje, na Assembléia, o PI,
1.855/04, do governador,
que autoriza a Companhia
Energética de Minas Gerais
(Cemig) a alienar parte das
ações da Companhia de Gás de
Minas Gerais (Gasmig) a qual-
quer empresa do Sistema
Petrobrás. A matéria muda a
Lei 11.021, de 1993, e está
na pauta da Comissão de Cons-
tituição e Justiça de hoje, às
16 horas. Agenda



Superintendente da Seplag e depurados debateram o piano com entidades

Alunos de MonLevade e da Uemg recebem
informações sobre o trabalho legislativo-	-	 'l,ceto Metkr

Um grupo de 30 alunos de
4 série da Escola Estadual
João XXIII, de João Mon-
levade (foto), visitou ontem a
Assembléia Legislativa, por
intermédio do programa
"Educação para a Cidada-
nia" Os estudantes foram re-
cebidos pelo presidente da
Casa, deputado Mauri Torres,
e depois conheceram o Teatro
e o Plenário, onde receberam
informações sobre o trabalho
dos deputados e o funciona-
mento do Poder Legislativo.
Durante o encontro com o pre-
sidente, a diretora da escola,
Cássia Regina Arcanjo Bastos,

pediu verbas para a re-	 , 4
vitaliza çao da instituição.	q
Mauri Torres informou que vai	-
estudar o assunto.

Também ontem 23 alunos
do 4 0 período do curso ddesin 	interior deen	à'
tes da Universidade Estadual
de Minas Gerais (Uemg) visi-
taram a Assembléia. Após co-
nhecerem as comissões, Gale-
ria de Arte e Plenário, os es-
tudantes seguiram para a Es-
cola do Legislativo, onde par-
ticiparam de uma palestra
ministrada pelo servidor
Ludovikus Moreira, que falou
sobre "Etica, política e arte'l

w w walni g,go .br
No título O Estado/1) cnoini iôet L'hono s. consulte a denon;inaçáo oheial dos mun1c1pio mineiros
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Substitutivo apresentado pela Minoria
propõe rejeição das contas estaduais
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ALMG realiza reunião preparatória para
audiência de revisão do Plano PlurianuaL

tificar a inclusão de outros

impostos e transferências
federais livres.

Outros problemas aponta-
dos na justificativa seriam:
descumprimento da determi-
nação de aplicar 1% da recei-
ta corrente ordinária à Funda-
ção de Amparo à Pesquisa
(Fapemig); manutenção de re-
cursos do Fundo de Desenvol-
vimento do Ensino Fundamen-
tal (Fundef) no caixa único do
Estado; realização de despesas
além do crédito autorizado
pela Turminas e pela Rádio In-
confidência; e exclusão, em
demonstrativos, das despesas
decorrentes de contratos de
terceirização.

Ainda segundo a Minoria,
o governo teria se apoiado
em instrução normativa do
Tribunal de Contas para jus-

Terminou ontem o prazo tramitação de um projeto de
para apresentação de emen-	lei ordinária.
das ao Projeto de Resolução De acordo com a Mino-
(PRE) 1.897/04, da Comissão ria, a rejeição das contas
de Fiscalização Financeira e seria justificada pela inclu-
Orçamentária, que aprova as são, nas despesas com saú-
contas do governador Aécio de, daquelas referentes ao
Neves referentes a 2003. O Ipsemg, Instituto de Previ-
projeto recebeu apenas uma dência dos Servidores Mili-
emenda, da Minoria, conten-  tares (IPSM), PM, Corpo de
do substitutivo que propõe Bombeiros, IMA, Feam e
a rejeição das contas. Agora Copasa. Segundo o líder do
ele receberá parecer da pró- Bloco PT/PCdoB, deputado
pria comissão, antes de ser Rogério Correia, deveriam
encaminhado à Mesa da As- ter sido consideradas ape-
sembléia e incluído em or-  nas as despesas decorrentes
dem do dia para discussão e de atividades implemen-
votação em turno único. O tadas pelos órgãos e enti-
relator é o líder do Bloco dades integradas ao Sistema
Parlamentar Social Progres- único de Saúde (SUS). A
sista, deputado António Emenda à Constituição 29/00
Carlos Andrada (PSDB). Apli-  determina que o gasto com
cam-se ao projeto de reso- saúde, em 2003, deve ser de
lução as mesmas regras de 10,75-/o

 
 dos recursos com
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gastos no rol das despesas
com saúde. Com relação à
Fapemig, o Estado teria se
respaldado no artigo 38 da
Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias para registrar baixas na
dívida acumulada com a fun-
dação. Esse artigo determi-
na que o superávit financei-
ro de recursos diretamente
arrecadados de autarquias e
fundações reverterá como
recurso ordinário no final do
exercício, excetuados os re-
lativos às entidades vincula-
das ao SUS.

Se as contas do governa-
dor não forem, no todo ou
em parte, aprovadas pelo Ple-
nário, o processo seguirá para
a Comissão de Constituição e
Justiça, que, em dez dias,
indicará providências a serem
adotadas pelo Legislativo.

Os desdobramentos das
203 propostas apresentadas
em 2003 ao Plano Plurianual
de Ação Governamental
(PPAG) e os requisitos e li-
mitações para apresentação
de emendas à sua revisão fo-
ram os temas de palestras, vi-
sando esclarecer dúvidas dos
participantes sobre esses e
outros assuntos. Essas pales-
tras marcaram a reunião pre-
paratória realizada ontem, na
Assembléia, para a revisão do
PPAG - lei que traz os planos
de investimentos do governo
do Estado para os próximos
quatro anos. Participaram do
evento representantes da Se-
cretaria de Estado de Plane-
jamento e Gestão (Seplag) e
de entidades que participa-
ram das discussões ano pas-
sado, além de deputados e
consultores da ALMG.

Na abertura, o superin-
tendente de Planejamento da
Seplag, Bernardo Tavares de
Almeida, avaliou que a revi-
são possibilitará ao governo
do Estado determinar melhor
o foco das políticas públicas,
aproximando o PPAG do Or-
çamento, já que as propostas
ao plano terão um reflexo or-
çamentário. Bernardo Almeida
caracterizou também a revi-
são como um momento de
consolidação dos projetos
estruturadores, valorizando a
participação das entidades no
aprimoramento das propostas.
Prazo para emendas - O pre-
sidente da Comissão de Par-
ticipação Popular, deputado
André Quintão (PT), informou
que o prazo para apresenta-
ção de emendas ao Orçamen-
to poderá ser prorrogado. O
prazo previsto atualmente
termina no dia 9 de novem-
bro, mesma data da audiên-
cia pública de revisão do
PPAG, o que tornaria inviável

a inclusão de novas emendas
apresentadas nessa reunião. O
deputado Ermano Batista
(PSDB) destacou a participa-
ção das entidades no evento,
afirmando que a presença ma-
ciça dos representantes mos-

Balanço
Após a abertura, a con-

sultora da Assembléia Maria
Beatriz Gontijo dos Santos
apresentou um balanço das
audiências públicas do PPAG
realizadas pela ALMG em
2003. Foram cinco reuniões
- quatro na Casa e uma em
Araçuaí, que contaram com
a participação de 700 pessoas,
representando 236 entidades
que resultaram em 32 emen-
das incorporadas ao PPAG e
46 requerimentos aprovados.
Além disso, foi também in-
cluído como projeto estru-
turador o programa "Inclu-
são social de famílias
vulnerabilizadas". Na pales-
tra, foi distribuída aos par-
ticipantes uma apostila com
o "Banco de dados das pro-

tra o grande interesse de to-
dos em contribuir para o
aperfeiçoamento do PPAG. A
deputada Já Moraes (PCdoB)
disse que aguarda com muita
expectativa o processo de re-
visão do plano, uma vez que

postas de ação legislativa ao
PPAG 200412007", que per-
mite o acompanhamento do
fluxo das propostas no
Legislativo e sua execução
no Executivo.

O gerente de Acompanha-
mento da Execução Orçamen-
tária da ALMG, Rogério
Gurjão Pinheiro, tratou das
limitações legais para apre-
sentação de emendas à pro-
posta de revisão do PPAG. Ele
falou das exigências legais
para inclusão, exclusão e al-
terações nos programas e
ações governamentais, por
meio de emendas ao projeto
em que está contido o pla-
no. A revisão do PPAG para
o período de 2005 a 2007 foi
normatizada pelo PI, 1.893/

os cenários estadual e nacio-
nal mudaram bastante. "Na
época em que o PPAG foi dis-
cutido, em 2003, o governo
do Estado convivia com um
quadro de estagnação; hoje,
o cenário é outro", frisou.

é positivo
04, do governador. Por últi-
mo, os representantes das
entidades participantes fize-
ram perguntas para obter
esclarecimentos dos temas
discutidos.
Audiência - A audiência pú-
blica de revisão do PPAG
acontece nos dias 9 e 10 de
novembro e terá a participa-
ção do presidente da ALMG,
deputado Mauri Torres (PSDB),
na abertura. Estão previstos
sete grupos de trabalho para
reavaliar todos os segmentos
do PPAG, com a presença do
primeiro escalão do governo
do Estado, incluindo os secre-
tários Antônio Anastasia, Nas-
cimento e Silva, Teodoro
Lamounier e o presidente do
BDMG, Romeu Scariolli.

das audiências
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Deputados do Espírito Santo e de Minas
Levarão plano sobre Rio Doce a Brasl**Lia

Deputada Cecília Ferramenta e deputado Marcio Passos, em Vrorw

Administração Pública apóia projeto
de Lei sobre acordo de resultados

Os parlamentares da Cipe
Rio Doce vão a Brasília, nos
dias 10 e 11 de novembro,
apresentar a deputados fede-
rais e senadores o plano"Rio
Doce Limpo", que pretende
reduzir em 90v/o, até 2020, o
nível de poluentes lançados na
bacia. O objetivo da viagem é
mobilizar os congressistas a
garantir recursos, no Orça-
mento da União, para a im-
plantação de estações de tra-
tamento de esgoto nos muni-
cípios. A decisão foi tomada
ontem, em Vitória, durante
reunião da comissão interes-
tadual parlamentar de estudos
para o desenvolvimento sus-
tentável da bacia, que reúne
deputados de Minas Gerais e
do Espírito Santo.

No encontro em Vitória,
foram apresentadas as propos-
tas do grupo de trabalho cria-
do para a montagem do pla-
no de esgotamento sanitário
"Rio Doce Limpo" - cuja ela-
boração foi um dos compro-
missos assumidos pela Cipe,
em 2004. O plano traça um
diagnóstico e relaciona as ci-
dades que necessitam receber,
prioritariamente, verba para a
implantação das estações de
tratamento de esgoto, com
estimativa de recursos a se-
rem investidos. Esse plano será
consolidado pelo grupo de
trabalho até quinta-feira (21).

A reunião da Cipe Rio
Doce aconteceu na Assem-
bléia Legislativa do Espírito
Santo e contou com a presen-
ça, entre outras autoridades,
do vice-governador daquele
estado, Lelo Coimbra; do pre-
sidente da comissão, deputa-
do capixaba Paulo Foletto; e
dos deputados mineiros Ce-
cília Ferramenta (PT), vice-
presidente da comissão, e
Márcio Passos (PL), coorde-
nador estadual da Cipe.

De acordo com a deputa-
da Cecilia Ferramenta, a ida
a Brasília é um exemplo das
articulações que devem ser
feitas para implementar o pla-
no, classificado por ela como
um projeto "pé no chão",
pois define prioridades por
etapas e lista ações para os
próximos 16 anos. A parla-
mentar cita, ainda, o exem-
plo de Ipatinga, onde 100%
do esgoto é tratado - resul-
tado conseguido também após
16 anos de trabalho. O deputa-
do Márcio Passos acredita que
a viagem a Brasília pode ren-
der resultados em curto pra-
zo, como a inclusão de emen-
das ao Orçamento da União
para despoluição da bacia.
Segundo ele, até amanhã o
grupo de trabalho estará reu-
nido em Vitória para definir
os municípios que poderão
receber recursos priori-
tariamente. "Há municípios
com projetos prontos que
podem ser utilizados", disse.

Além de se encontrarem
com os congressistas que in-
tegram a frente parlamentar

em defesa da bacia, os depu-
tados da Cipe Rio Doce vão
visitar órgãos governamen-
tais em Brasília. Os Ministé-
rios das Cidades, do Meio
Ambiente, da Integração Re-
gional e da Saúde são os al-
vos da comissão, já que tam-
bém poderão destinar recur-

O plano de despoluição
foi apresentado aos integran-
tes da Cipe, a representantes
de órgãos ligados ao sanea-
mento ambiental e aos dele-
gados do Comité da Bacia
Hidrográfica do Rio Doce
(CBH-Doce). O comité também
se reuniu em Vitória, ontem.
Obter o aval do comité é um
dos objetivos da Cipe, já que
ele é a instância pela qual
passam todas as decisões so-
bre investimentos, de acor-

sos para as obras previstas no
plano "Rio Doce Limpo". Ou-
tra ação a ser desenvolvida
pela Cipe Rio Doce visando à
implantação do plano é pro-
mover uma espécie de carava-
na em novembro e dezembro,
divulgando as propostas em
alguns municípios da bacia.

) aval do
bacia

do com a nova política de re-
cursos hídricos. O comité é
integrado pelo poder públi-
co, pela sociedade civil orga-
nizada e pelos usuários e, en-
tre suas atribuições, estão
aprovar o plano de recursos
hídricos, arbitrar conflitos,
aprovar outorgas de grande
porte e sugerir valores de co-
brança pelo uso da água.
Confira as presenças na
reunião e a matéria com-
pleta na internet.

A Comissão de Adminis-
tração Pública aprovou on-
tem parecer de 1 0 turno fa-
vorável ao Projeto de Lei (PL)
1.481/04, do governador,
que dispõe sobre a gestão de
tecnologia, informação, pes-
soal, patrimônio, serviços
gerais, orçamento, finanças e
controle interno no âmbito
da administração pública di-
reta, autárquica e fundacional
do Poder Executivo. O pare-
cer, do deputado Paulo Piau
(PP), lido em reunião ante-
rior, é pela aprovação na for-
ma do substitutivo n° 1, da
Comissão de Constituição e
Justiça, e foi aprovado com
voto contrário da deputada Jõ
Moraes (PCd0B). O projeto visa
permitir que a gestão seja atri-
buída a órgão ou entidade di-
versa daquela a que está afi-
xada a competência, median-
te um acordo de resultados.

Outros dois projetos tam-
bém foram apreciados ontem
pela comissão. O PL 1.713/
04, do deputado Chico Simões
(PT), que dispõe sobre a ins-
talação de equipamento
eliminador de ar na tubula-
ção do sistema de abasteci-
mento de água, recebeu pa-

Requerimentos
parabenizam
municípios

A Comissão de Assuntos
Municipais e Regionalização
aprovou ontem 25 requeri-
mentos que dispensam a apre-
ciação do Plenário. Três são
do presidente da comissão,
deputado João Bittar (PL). Ele
pediu votos de congratula-
ções pelos aniversários de
Monte Carmelo, Ituiutaba e
Araxá. Outros quatro reque-
rimentos aprovados também
pedem que Janaúba, Rio Par-
do de Minas, Monte Azul e
Salinas sejam parabenizadas
pelos seus aniversários.

Os deputados Adalciever
Lopes (PMDB) e Paulo Cesar
(PFL) tiveram 16 requerimen-
tos aprovados. Eles pedem
votos de congratulações para
os prefeitos eleitos em
Santana do Jacaré, Santana do
Manhuaçu, Carangola, Vargem
Alegre, Bom Despacho, Marti-
nho do Campo e outras cida-
des. O último requerimento
aprovado, do deputado Paulo
Piau (PP), pede voto de pesar
pelo falecimento do vereador
de Ibiá Érico Bicalho.
Presenças - Deputados Pau-
lo Cesar (PFL), vice-presiden-
te; Olinto Godinho (PSDB) e
Jayro Lessa (PL).

Justiça Especializada no Cri-
me Organizado sobre o in-
quérito aberto para apurar o
uso de celulares por presos.
Os demais requerimentos, de
autoria também do deputado,
pedem o registro em ata da
reunião de manifestação de
aplauso a diversos policiais.
Presenças - Deputados Sar-
gento Rodrigues (PDT), pre-
sidente; Olinto Godinho
(PSDB) e Biel Rocha (PT).

Três proposições forarn apreciadas na reunido de ontem
recer de 1 1 turno pela rejei- Foram aprovados, ainda,
ção. O relator foi o deputa- diversos requerimentos que
do Fábio Avelar (PTB), desig- dispensam apreciação do
nado depois que a comissão Plenário.
rejeitou parecer favorável da Horário - Os integrantes da
deputada Jõ Moraes, que era Comissão de Administração
a relatora da matéria. O ou- Pública decidiram alterar o
tro projeto analisado foi o horário das reuniões ordi-
PL 1.741/04, da Comissão de nárias da comissão, que era
Participação Popular, que aI- às 10 horas das terças-fei-
tera a denominação do Con- ras, para as 15h30, também
selho Estadual de Comunica- às terças.
ção Social para Colegiado de Presenças - Deputados Do-
Comunicação Social. A mingos Sávio (PSDB), presi-
relatora, deputada Jõ dente; Paulo Piau (PP), Fá-
Moraes, opinou pela aprova- bio Avelar (PTB), Olinto
ção da proposição, que tra- Godinho (PSDB) e Marlos
mita em 1 1 turno, e seu pa- Fernandes (PPS); e da depu-
recer foi aprovado.	tada Já Moraes (PCdoB).

Plano quer c
comitê da

TV Assembléia
A TV Assembleia oansmae oara todo o Etao do Mnas 0orses, aia sato ao

55 progs	ardo do Legsseatsvo maseru

Segurança Pública fará audiência
pública sobre atuação da BHTrans

A Comissão de Segurança do deputado. Ele disse que as Pimenta (PDT) foi aprovado
Pública aprovou ontem re- reclamações chegaram tam- o pedido de audiência públi-
querimento do deputado Sar- bém a mais três gabinetes. Por ca para debater o programa
gento Rodrigues (PDT), que isso, quer que a empresa ex- de prevenção de assaltos a
solicita uma audiência públi- plique, se seus funcionários mão armada em Montes Cla-
ca em conjunto com a Comis- realmente exercem sua ativi- ros. Da deputada Ana Maria
são de Defesa do Consumidor dade sem crachá.	 Resende (PSDB) foi aprovado
para discutir a ação de fiscais Outros dois requerimentos o pedido para debater a im-
da BHTrans, que estariam efe- solicitando audiências públi- portãncia da integração de
tuando multas em portas de cas, um pedindo informações órgãos judiciários na preven-
escolas, sem qualquer identi- e três de aplauso a atividades ção da criminalidade.
ficação funcional, segundo de policiais também foram	Sargento Rodrigues pediu
denúncias feitas ao gabinete aprovados. Do deputado Carlos informações da Promotoria de
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tivo à Fruticultura; garantir do sistema da Secretaria da
recursos para a implantação Agricultura; a promoção da
das etapas 1 e II do Projeto integração das ações do se-
Jaíba, visando à incorporação tor, desenvolvidas pelos di-
de 25 mil hectares de terras versos órgãos estaduais; e
ainda ociosas; destinar recur- ainda a destinação de recur-
sos para a Fundação dePesquisa sos para implantação de la-
do Estado de Minas Gerais boratórios.
(Fapemig); e reativar o Progra- Presenças - Deputados
ma de Desenvolvimento da Em- Laudelino Augusto (PT), pre-
ticultura, paralisado desde sidente; Carlos Pimenta (PDT),
2000, e incluí-lo no PPAG.	relator; Padre João (PT) e a

O relatório recomenda deputada Ana Maria Resende
ainda a instalação da Câma- (PSDB). Leia a matéria com-
ra Setorial da Fruticultura pleta no site da Assembléia
de Minas Gerais, como órgão (www.almg.gov.br )

requerimentos numerados, de
autoria dos seguintes deputa-
dos: cinco de Doutor Viana
(PFL), três de Dalmo Ribeiro
Silva (PSDB), dois de Célio
Moreira, um de George Hilton
(PL), um de Ivair Nogueira
(PMDB), um de Doutor Ronaldo
(PDT), dois da Comissão de Di-
reitos Humanos e um da Co-
missão de Participação Popu-
lar. O deputado Célio Moreira
apresentou três requerimentos
originários de cidadãos que fi-
zeram contato com a Assem-

bléia Legislativa por meio do
serviço "Fale Conosco", solici-
tando melhorias viárias e ma-
nutenção de linhas de ônibus.

Foi adiada a votação de uru
requerimento do deputado
Weliton Prado (FF), lido pelo de-
putado Biel Rocha, buscando es-
clarecimentos sobre a divulgação,
em 22 de setembro, pela Impren-
sa Oficial, da revogação da taxa
de incêndio domiciliar.
Presenças - Deputados Célio
Moreira (PL), presidente; Biel
Rocha (PT) e Dinias Fabiano (PP).
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Comissão quer discutir transferência
de vôos para o aeroporto de Confins

O relatório da Comissão
Especial da Fruticultura foi
lido na reunião de ontem pelo
relator, deputado Carlos pi-
menta (PDT), mas a votação
só acontece amanhã, já que
foi aprovado requerimento da
deputada Ana Maria Resende
(PSDB), solicitando o adia-
mento da discussão. O rela-
tório traça um diagnóstico do
setor em Minas Gerais, fruto
de quatro meses de traba-
lhos, que contaram com au-
diências públicas e visitas
técnicas, e faz cerca de 50 re-
comendações aos órgãos téc-
nicos do Estado que atuam na
área. Além disso, o relató-
rio apresenta um projeto de
lei e um substitutivo a ou-
tro projeto que tramita na
Assembléia (PL 676/03, que
altera a Lei 12.998, de 1998)
e mais três requerimentos.

Entre as conclusões que
surgiram durante as investi-
gações, estão as de que a fru-
ticultura mineira é inex-
pressiva, com o Estado impor-
tando cerca de 70% de seu
consumo interno; que 87%
da produção concentram-se

A Comissão de Transpor-
te, Comunicação e Obras Pú-
blicas aprovou, na tarde de
ontem, requerimento de seu
presidente, deputado Célio
Moreira (PL), para uma au-
diência pública com a pre-
sença de representantes da
Infraero, do Departamento
de Aviação Civil (DAC), do
Sindicato dos Aeropor-
tuários, da Prefeitura de
Belo Horizonte e do Gover-
no do Estado, para esclare-
cer o adiamento na transfe-

em apenas três frutas: a la-
ranja, o abacaxi e a banana;
que a produção de frutas está
estagnada há dez anos, em 2
milhões de toneladas, en-
quanto o País evoluiu de 35
para 40 milhões de tonela-
das no mesmo período. Con-
clui-se também que não há
linhas de crédito específicas
para o setor, no BDMG; que
os produtores e bene-
ficiadores de frutas têm bai-
xa organização, com poucas
cooperativas e associações, o
que os torna sem poder de
pressão; e que as pesquisas
praticamente não existem,
bem como a fiscalização de
mudas e sementes.
Segmentação - O relator
Carlos Pimenta dividiu suas
recomendações entre os ór-
gãos do sistema da agrope-
cuária mineira, como Ema-
ter, Epamig, IMA e a pró-
pria Secretaria de Estado da
Agricultura, Abastecimento
e Pecuária.

As mais significativas
são: regulamentar a Lei
12.998, de 1998, que cria o
Programa Mineiro de Incen-

rência de voos do aeroporto
da Pampulha para Confins.

A comissão aprovou tam-
bém três pareceres favoráveis
aos Projetos de Lei 1.599/04,
1.735/04 e 1.768/04, respec-
tivamente de autoria dos depu-
tados Leonardo Moreira (PL),
Laudelino Augusto (PT) e Ma-
ria José Haueisen (PT). Os pare-
ceres, todos de 1 1 turno, foram
lidos pelos relatores Célio
Moreira, Dimas Fabiano (PP) e
Biel Rocha (PT).

Foram aprovados ainda 16

Bolsa-Família
O deputado André Quin-

tão (PT) falou sobre as críti-
cas que o programa Bolsa-
Família, do governo federal,
vem sofrendo nos últimos
dias. O parlamentar afirmou
que discorda da abordagem
dada ao programa por parte
de alguns setores da impren-
sa, que acusam o governo fe-

Tráfico
O tráfico de armas e de

drogas foi o assunto aborda-
do pelo deputado Sargento
Rodrigues (PDT). Ele citou
duas matérias publicadas pela
revista "Veja", em maio do
ano passado e nesta semana,
que tratam da violência e do
tráfico de armas no Rio de Ja-
neiro. Para o parlamentar, a

Uberlândia
O deputado Weliton Pra-

do (PT) mostrou sua satisfa-
ção com a instalação de voos
para Uberlándia feitos pela
Gol Linhas Aéreas. Ele disse
que a briga para a operação
da Gol na cidade durou mui-
to tempo devido ao monopó-
lio de certas empresas de
transportes. Segundo ele, foi

Cultura
O deputado Domingos

Sávio (PSDB) falou sobre a
assinatura de documento que
libera R$ 1 milhão para o ci-
nema mineiro, ontem, no Pa-
lácio da Liberdade. Segundo
ele, esse investimento é de
grande importância. "Cinema
mineiro de qualidade signi-
fica fortalecimento da cultu-

deral por falhas no cadas-
tramento das famílias, reali-
zado pelas prefeituras. "Aper-
feiçoar o cadastramento e au-
mentar a integração entre as
prefeituras do País seria mais
justo do que cancelar o pro-
grama", disse. Em aparte, a
deputada Jô Moraes (PCdoB)
parabenizou André Quintão.
Também em aparte, o depu-

situação é preocupante para
Minas, que possui 30 muni-
cípios na divisa com o Esta-
do do Rio. "E fácil detectar
que os bandidos estão cru-
zando a fronteira, instalan-
do aqui a insegurança", de-
clarou. Sargento Rodrigues
citou ainda as cidades de
Contagem, onde uma quadri-
lha resgatou um traficante

apresentado em abril deste
ano requerimento pedindo a
renovação do estudo sobre a
viabilidade de operação da
Gol na cidade, que só foi apro-
vado em agosto. Para Weliton,
a instalação das linhas aéreas
em Uberlândia vai ajudar no
aumento do turismo de negó-
cios em todo o Triângulo Mi-
neiro. O deputado aproveitou

ra do Estado", afirmou. O par-
lamentar também convidou
os deputados para compare-
cerem ao lançamento da
Frente Parlamentar de Apoio
à Cultura Mineira, proposta
feita durante o Fórum Téc-
nico da Cultura, em agosto.
De acordo com Domingos
Sávio, a instalação da Fren-
te Parlamentar é importante

tado Gustavo Valadares (PFL)
defendeu o governo anterior
ao do presidente Lula, afir-
mando que todos os progra-
mas sociais que estão em vi-
gor foram implantados na-
quele período. Em questão de
ordem, o deputado João Lei-
te (PSB) relembrou ações de
êxito do governo de Fernando
Henrique Cardoso.

preso, e Rio Piracicaba, na
qual ocorreu assalto a um
quartel. "São evidências de
que nossas fronteiras não
conseguem conter os bandi-
dos". O deputado afirmou
que a situação de Minas é
"uma radiografia do que acon-
tece no País", sem que o go-
verno federal tome as devidas
providências.

o assunto para chamar aten-
ção à falta de investimentos
do Estado na região. De acor-
do com ele, "infelizmente o
investimento em saúde, edu-
cação e segurança do Triân-
gulo Mineiro é bem menor do
que de outras regiões". Em
aparte, o deputado Manos
Fernandes (PPS) parabenizou
Weliton Prado.

para reforçar as políticas pú-
blicas de cultura estaduais,
além de viabilizar as propos-
tas feitas durante o Fórum.
Em seu discurso, o deputado
ainda parabenizou o depu-
tado João Leite (PSB), pelo
discurso feito sobre o gover-
no de FHC, e afirmou que o
governo Lula está se distan-
ciando de seus propósitos.

Relatório da Comissão EspeciaL da
Fruticultura traz 50 recomendações

5 

i• W'Zó1Z.1! i mii .



MBR;
catadooa

investigar
'a CPI foi 000-

Assemb[e'*ia Legislativa instala hoje
Frente Parlamentar de Apoio à Cultura

Assembléia vai
requerimento

Deputados tordo cinco dias utes para indicar membros da CPI

ORDEM DO DIA

Reunião Ordinária
Veto Parcial

A Proposição de Lei 16.194, que dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2005. Votação em
turno único (faixa constitucional)

PEC 81/04
Do deputado Leonardo Moreira, que altera o inciso II do artigo
53 da Constituição do Estado de Minas Gerais (permite uma única
recondução para o mesmo cargo da Mesa da Assembléia). Discus-
são em 1 1 turno

PL 1.796/04
Do governador, que autoriza a abertura de crédito suplementar de
RI 25.700.000,00 ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor da Assem-
bléia Legislativa de Minas Gerais. Discussão em turno único.

PL 1.800/04
Do governador, que autoriza abertura de crédito suplementar de
R$ 83.924.000,00 ao Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais, em
favor do Ministério Público. Discussão em turno único.

PL 1.799/04
Do governador, que autoriza a abertura de crédito suplementar de
RI 11.290.5 16,00 ao Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais, em
favor do Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais. Discussão em
turno único

PL 1.795/04
Do governador, que autoriza a abertura de crédito suplementar de
RI 35.200.000,00 ao Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais, em
favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Discussão em
turno único

PL 1.797/04
Do governador, que autoriza a abertura de crédito suplementar de
RI 1.834.800,00 ao Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais, em
favor do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Discus-
são em turno único

PL 1.798/04
Do governador, que autoriza a abertura de crédito suplementar de
RI 91.000.284,00 ao Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais, em
favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Discussão em
turno único

PRE 1.775/04
Da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, que aprova,
em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição
do Estado, as alienações de terras devolutas que especifica. Discussão
em 1 1 turno

PRE 1.516/04
Da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, que aprova,
em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição
do Estado, as alienações de terras devolutas que especifica. Discussão
em 2 1 turno

PRE 1.742/04
Da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, que aprova,
em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição
do Estado, as alienações de terras devolutas que especifica. Discussão
em 2 1 turno

PI. 639/03
Do deputado Leonardo Moreira, que dispõe sobre a defesa agropecuária
e cria o fundo estadual que especifica. Discussão em 1 1 turno

PL 1.385/04
Do deputado Gustavo Valadares, que autoriza o Poder Executivo a
doar imóvel á Associação Brasileira Comunitária para Prevenção do
Abuso de Drogas - Abraço. Discussão em 1 1 turno

PL 1.510/04
Do deputado Sidinho do Ferrotaco, que autoriza o Poder Executivo a
fazer reverter aos sucessores de Aristides de Souza Maia e Maria do Carmo
de Resende Chaves o imóvel que específica. Discussão em 2° turno.

Reuniões Extraordinárias (9 e 20 horas)
Destinam-se a apreciar a mesma pauta da Reunião Ordinária

8 quarta-feira - Assembléia Informa	 20 de outubro de 2004	
20 de outubro de 2004	 II] 1	)7 'JI	 Assembleia Informa - quarta-feira 9

Mensagens são lidas
durante a reunião

A Assembléia Legislativa
vai apurar a regularidade dos
processos de licenciamento
prévio de instalação e de ope-
ração das atividades da MBR
no Estado e o julgamento dos
recursos dos autos de infra-
ção atribuídos à mineradora.
O requerimento do deputado
Antônio Júlio (PMDB), pedin-
do a instalação de uma Co-
missão Parlamentar de In-
quérito (CPI) para investigar
a empresa, foi deferido pelo
1°-vice-presidente, deputado
Rêmolo Aloise (PL), que pre-
sidiu a Reunião Ordinária de
Plenário de ontem. De acor-
do com o Regimento Interno
da Casa, os partidos têm ago-
ra cinco dias úteis, contados
da data de publicação do re-
querimento, para indicar os
parlamentares que integrarão
a CPI. O autor do requerimen-
to também insistiu na im-
plantação de uma comissão
especial das notas fiscais. Se-
gundo Antônio Júlio, o Esta-
do tem um prejuízo de cerca
de lOa/o de suas receitas com
a emissão de notas frias.

Durante a reunião, tam-
bém foi feito o anúncio dos
deputados que farão parte da
comissão que vai emitir pa-
recer sobre a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC)
82/04, do deputado Biel Ro-
cha (PT). A proposta cria a
guarda escolar, acrescentan-
do o inciso XVIII ao artigo
198 da Constituição do Esta-
do. A PEC prevê ainda que a
constituição, o funcionamen-
to e as atribuições da guarda
serão disciplinadas em lei.

Pelo Bloco Parlamentar
Social Progressista integrarão
a comissão, como efetivos, os
deputados Carlos Pimenta
(PDT) e Márcio Kangussu (PPS)
e, como suplentes, Ana Maria
Resende (PSDB) e Miguel

Martini (PSB). O Bloco PT/
PCdoB indicou os deputados
Biel Rocha e Laudelino Au-
gusto, ambos do PT, para se-
rem, respectivamente, mem-
bro efetivo e suplente. Ainda
foram indicados pelo PI, os
deputados Márcio Passos,
como efetivo, e Roberto Ra-
mos como suplente. O PMDB
será representado na comis-
são pelos deputados Adal-
dever Lopes e Leonardo
Quintão, respectivamente
efetivo e suplente.
Decisão normativa - A De-
cisão Normativa n° 13, que
regulamenta o artigo 7° da
Lei 15.292, de 2004, que
trata dos atos do governa-
dor do Estado que institu-
em o regime especial de tri-
butação, começou a vigorar
ontem. De acordo com a lei,
o beneficio precisa ser au-
torizado pela Assembléia. A
decisão normativa funciona-
rá como um dispositivo pro-
visório de regulamentação,
até que seja aprovado um
projeto de resolução com a
mesma finalidade.

Ainda durante a Reunião
Ordinária de Plenário de
ontem, duas mensagens do
governador Aécio Neves fo-
ram lidas pela Presidência.
Uma delas encaminha a re-
lação de terras públicas e
devolutas, urbanas e ru-
rais, a serem legitimadas
ou concedidas administra-
tivamente. A segunda men-
sagem lida em Plenário en-
caminha projeto de lei que
cria a Bolsa de Incentivo à
Pesquisa e Desenvolvimen-
to Tecnológico.

A Presidência comuni-
cou também a publicação

A Assembléia Legislativa
instala hoje a Frente Parla-
mentar de Apoio à Cultura
Mineira, em solenidade que
acontece às 16 horas, no Sa-
lão Nobre, com a presença do
secretário de Estado da Cul-
tura, Luiz Roberto Nascimen-
to e Silva. O movimento dá
seqüência ao Fórum Técnico
da Cultura, realizado dias 30,
31 de agosto e 1 1 setembro e
originou-se de requerimento
apresentado pelo deputado
Domingos Sávio (PSDB). A
frente pretende trabalhar
pelo fortalecimento e demo-
cratização das políticas pú-
blicas para o setor em Minas
e acompanhar a execução das
70 propostas apresentadas
durante o fórum. A lista de

integrantes da Frente já con-
ta com assinatura de mais de
28 deputados.

A frente atuará tendo
como orientação o documen-
to apresentado ao final do
fórum técnico. De acordo
com o idealizador da frente,
a articulação dos deputados
é fundamental para a busca
de novas fontes de financia-
mento para a cultura e para
o aprimoramento dos atuais
mecanismos de apoio à cul-
tura no Estado.

"A união dos deputados
em torno das propostas do
fórum, que foram trazidas
pela própria sociedade civil,
será de grande importância
para que, em breve, tenhamos
uma nova realidade no que diz

respeito às relações da polí-
tica com o setor cultural em
Minas Gerais", afirma Domin-
gos Sávio.
Propostas - O deputado des-
taca como principais propos-
tas do fórum, que serão
abraçadas de imediato pela
frente, a criação do Conselho
Estadual da Cultura; o aumen-
to dos recursos orçamentá-
rios do Estado destinados ao
setor, a criação de um fundo
para investimentos em cultu-
ra; a revisão da Lei Estadual de
Incentivo à Cultura e a criação
de uma comissão permanen-
te de cultura na Assembléia
Legislativa. Durante a ceri-
mônia de instalação da fren-
te parlamentar, a comissão de
representação do Fórum Téc-

nico "Cultura: Política e Fi-
nanciamento" fará a entrega
do documento final ao secre-
tário de Estado da Cultura,
Luís Roberto Nascimento e
Silva, e ao presidente da As-
sembléia, deputado Mauri
Torres (PSDB).

Desde sua instalação em 1°
de fevereiro de 2003, já fo-
ram instaladas, entre outras,
as frentes: Parlamentar
Municipalista, de Defesa da
Radiodifusão Comunitária, da
Saúde, do Cooperativismo, da
Silvicultura, de Defesa das
Aguas, de Acompanhamento
das Negociações da Alca, de
Recuperação da Federação, de
Defesa da TV e Rádio Públicas
e de Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente.

do Projeto de Lei 1.892/04,
que contém o Orçamento do
Estado para o ano que vem;
e do Projeto de Lei 1.893/
04, que trata da revisão do
Plano Plurianual de Ação
Governamental (PPAG) para
o período de 2004/07 no
Diário Oficial "Minas Ge-
rais" do dia 16 de outubro
e a distribuição de cópias
dos projetos aos deputa-
dos. Está aberto o prazo de
20 dias para apresentação
de emendas na Comissão de
Fiscalização Financeira e
Orçamentária até o dia 8
de novembro.

http//www. almg .90v. br

Quer saber o endereço e o telefone das prefeituras

e das rômaras nwnicipnio?

O Estado/Instituições Governamentais,

O Po,4e d, C4dO



í
t ; í

10 quarta-feira - Assembleia Informa	 1	1o	 20 de outubro de 2004

• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) - discutir e votar propo-
sições que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia

• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Auditório) - debater os
termos do Relatório Final do Procedimento Administrativo 17/2003, do
Ministério Público Estadual, referente ao programa "Minas Ambiente",
subprograma "Laticínios". Convidados: secretário de Estado do Meio Ambi-
ente e Desenvolvimento Sustentável, José Carlos Carvalho; procurador-
chefe e procurador da República em Minas Gerais, respectivamente, José
Adércio Leite e Tarcísio Humberto Parreira Filho; promotora de Justiça e
Coordenadora do CAO-MA, Shirley Fenzi Bertáo; promotor de ,Justiça de
Carmo do Rio Claro, Cristiano Cassiolato; presidente da Feam, lImar Bastos
Santos; e gerente-executivo do Ibama/MG, Roberto Messias Franco

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) -
obter informações sobre a não-liberação de recursos do Fundo de Par-
ticipação da Companhia Vale do Rio Doce aos municípios que fazem jus
ao recebimento dessa verba. Convidados: presidente do BNDES, Carlos
Francisco Theodoro tensa; e presidente do BDMG, Romeu Scarioli
• Comissão de Saúde (Plenarinho 1) - discutir e votar pareceres de
turno único sobre os PLs 1.834/04, do deputado Laudelino Augusto,
que institui a Semana Estadual de Luta Contra o Câncer de Mama; e
1.846/04, do deputado Elmiro Nascimento, que declara de utilidade
pública a Associação do Voluntariado de Santa Rita do Sapucaí -
Movimento para Vida, com sede no município de Santa Rita do Sapucai
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho III) -
discutir e votar pareceres de 10 turno sobre os PLs 1.760/04, da deputada
Ana Maria Resende, que dispõe sobre procedimentos a serem adotados
pelos fornecedores de produtos ou ser-viços considerados nocivos à saúde
da população do Estado; 1.822/04, do deputado Célio Moreira, que disci-
plina o marketing direto ativo e cria lista pública de consumidores que não
desejam receber ofertas comerciais por meio de marketing ativo direto; e
1.725/04, do deputado Sebastião Navarro Vieira, que autoriza o Poder
Executivo a doar imóvel ao município de Muzambinho

13 horas
• Seminário da Granbel sobre preparação para encerramento de exercí-
cio e instrução do Tribunal de Contas (Teatro) - cessão de espaço

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

• Comissão de Redação (Plenarinho 1) - apreciar pareceres sobre
proposições em fase de redação final
• CRI do Café (Plenarinho II) - ouvir os seguintes convidados;
superintendente Regional Oeste da Secretaria de Estado de Fazenda,
Itamar Peixoto de Meio; e cooperado da Cooparaíso, Nilson Gomes
da Silveira
• Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia (Plenarínho
IV) - discutir e votar pareceres sobre os PL5 1.168/03, do deputado
Biel Rocha, que cria o Projeto Núcleos Esportivos de Treinamento e
Pesquisa, em 10 turno; e 410/03, do deputado Miguel Martini, que
altera o artigo 10 da Lei 10.889, de 1992, que regulamenta o artigo
214, parágrafo 1, inciso 1, da Constituição Estadual (inclui na
grade curricular do ensino médio e fundamental a disciplina Educa-
ção Ambiental), além de proposições que dispensam a apreciação
do Plenário da Assembléia

• Entrevista coletiva (Sala de Imprensa) - assunto; instituição do
Dia do Cliente no Estado de Minas Gerais. Presenças: deputado Pau-
lo Piau (PP) e presidente da Federaminas, Arthur Lopes Filho

15 horas
• Comissão de Turismo, Indústria e Comércio (Plenarinho III) -
discutir e votar proposições que dispensam a apreciação do Plená-
rio de Assembléia

16 horas
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV) - discutir e
votar pareceres sobre as seguintes proposições: PL 1.855/04, do
governador, que autoriza a participação de empresa do Sistema
Petrobrás no capital social da Gasmig; PI- 1.833/04, do governador,
que cria estabelecimento penitenciário na estrutura da Secretaria de
Estado de Defesa Social, com a denominação de Colônia Penal Ir-
mão Naves, em Araguari; PC 1.613/04, do governador, que autoriza
o Executivo a doar imóvel ao município de Central de Minas; além
de outras que tratam sobre doação e reversão de imóveis
• Lançamento da Frente Parlamentar de Apoio à Cultura (Salão Nobre)

Reunião Extraordinária (Plenário)

TV ASSEMBLÉIA

7h Repórter Assembléia (reprise)
7h30 Horário reservado à Cámara Municipal de Belo Horizonte

8h Mundo Político (reprise)
8h30 Panorama Industrial (ao vivo) - Parcerias Público-Privadas

9h Plenário (ao vivo) - Reunião Extraordinária
12h Assembléia Debate (reprise) - Balanço do 1 1 turno das

eleições
13h Mundo Político (reprise)

13h30 Repórter Assembléia (reprise)
14h Visão Parlamentar (ao vivo)

14h15 Plenário (ao vivo) - Reunião Ordinária, com os pronuncia-
mentos, discussão e votação de proposição

18h30 Horário reservado à Câmara Municipal de Belo Horizonte
19h. Panorama Industrial (reprise) - Parcerias Público-Privadas

19h30 Repórter Assembléia (ao vivo) - Repercussão do que
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acontece na Assembléia e dos principais fatos políticos no
Estado

20h Compacto Pinga-Fogo (reprise)
20h15 Plenário (ao vivo) - Reunião Extraordinária

21h Memória e Poder (reprise) - Depoimento do jurista Dairno de
Abreu Dallari

22h Repórter Assembléia (reprise)
22h30 Mundo Político (inédito) - Entrevistas, comentários e notas

sobre a movimentação política no País
23h Plenário (reprise)
1h Panorama Industrial (reprise) - Parcerias Público-Privadas

1h30 Repórter Assembléia (reprise)
2h Encerramento
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