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Projeto Zás especial encerra hoie
atividades da Semana do

J
Servidor

Marcelo Metzker

Um dos mais famosos can-
tores-imitadores do Brasil,
Fernando Ângelo, é a atração
de hoje do projeto Zás espe-
cial, ao meio-dia. O espetá-
culo marca o encerramento
da III Semana do Servidor da
Assembléia. Com 17 anos de
carreira, Fernando Angelo
possui uma capacidade
incomum de imitar a marca
de 120 cantoras e cantores
nacionais e internacionais.
Entre suas imitações, desta-
cam-se Tetê Espíndola, Gal
Costa e Roberto Carlos.
Espiritualidade — Heloisa
Monteiro de Moura, assesso-
ra da Escola Judicial do Tri-
bunal de Justiça, proferiu,
ontem, palestra sobre es-
piritualidade no local de tra-
balho. Heloisa trouxe à dis-
cussão a expressão "inteligên-
cia espiritual", cunhada re-
centemente por um escritor
americano. Segundo ela,
"espiritualidade no trabalho
consiste em praticar e desen-
volver valores humanos para
criação de relações conscien-
tes e conseqüentes entre as
pessoas". Inteligência espiri-
tual seria a capacidade de
uma pessoa se manter serena
e feliz, independentemente
das circunstâncias, manten-
do-se "conectada à sua essên-
cia cósmica".
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-. -	--	,	'77tem, cor^tou ci'r po'::cuç,c' de 14 servidores
Heloisa estimulou as O gerente-geral da Esco- Oficina - A oficina de cai-

pessoas a não terem medo la do Legislativo, Alaõr xas porta-retrato, ministra-
de mudanças, a aceitarem Messias, acredita que a da pela psicóloga e artetera-
desafios e, sobretudo, apro- apresentação de Heloisa peuta Rosângela Wattanabe,
curarem o lugar e a ativida- Monteiro foi bastante ade- da Diretoria de Planejamen-
de que seja mais prazerosa. quada para fechar a série de to e Finanças, ontem, foi a
A servidora do Judiciário, palestras da Semana do Ser- última das oficinas dentro da
que tem ministrado palestras vidor. "Ela incorporou em Semana do Servidor e teve 14
em todo o Estado sobre o sua palestra um pouco de participantes. Na opinião da
tema, também deu dicas de tudo o que foi dito duran- monitora, a produção pLâs-
bem-estar, como buscar con- te a semana: cuidados com tica é muito importante,
tato com a natureza e valo- a saúde e com a alimenta- porque é uma forma de ex-
rizar coisas simples, além de ção, e a necessidade de ter pressão do inconsciente. "É
evitar maledicências, ciú- prazer na vida, de encarar uma produção capaz de ali-
mes, inveja e outros senti- tudo de forma mais leve e viar as tensões do indiví-
mentos negativos,	menos tensa", avaliou,	duo", ressaltou.

-
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CPI do Café suspende as reuniões para
concluir análise de documentos

A CPI do Café teve suas Correia (PT). Navarro Vieira espera também que esse tem- se que foram listados os do-
reuniões Suspensas até o dia avalia que, com essa suspen- P° seja suficiente para que a cumentos que faltam para a17 de novembro. A decisão são, será possível sistemati- d ocumentação pendente, conclusão das apurações,
foi tomada pelo presidente da zar toda a documentação re- solicitada ao Banco do Bra- principalmente em São Se-
comissão, deputado Sebasri- cebida, que soma até agora sil e à Secretaria de Fazen- bastião do Paraíso. "Sem es-ão Navarro Vieira (PFL), na 16 mil laudas, até a data pre- da, seja entregue à CPI. O pre- ses documentos, fica difícil
reunião de ontem, acatando vista para conclusão dos tra- sidente determinou à asses- saber se houve ou não mausugestão do relator, Rogério balhos - 26 de novembro. Ele soria que agendasse, no maisHelena Leão	 uso dos recursos", comentou.

tardar para a próxima sema- Quanto às pendências
na, uma visita da comissão na Secretaria de Fazenda,
ao secretário da Fazenda, o parlamentar lembrou
Fuad Noman.	 que a CPI solicitou uma au-

Rogério Correia detalhou ditoria do órgão na Coo-
a documentação pendente perativa dos Cafeicultores

	

•	 que, segundo ele, estaria di- de São Sebastião do Paraí-
. ficultando a conclusão do so (Cooparaíso) há cerca de

relatório final. Parte dela dois meses. "Tentamos ob-
deve ser encaminhada logo ter informações dos fiscais,
pelo Banco do Brasil, após a mas eles alegaram sigilo fis-
visita que deputados da CPI cal e disseram que só Fuad
fizeram, na última quarta-fei- Noman poderia autorizar a -
rã (27), ao superintendente vulgação da auditoria", recta-
do banco em Belo Horizonte, mou ele, reforçando a necessi-:8 'u: "oc :' . a c—ch iu t7abalhos	Luís Carlos Felipe. Correia dis- dade da visita ao secretário.

Comissão pode exigir documentos na Justiça
O vice-presidente da co- responsabilidade por di- mentos previstos para as pró- bléia, que conta com o equi-

missão, deputado Sargento versas transações bancá- ximas reuniões, como aca- pamento exigido para isso.
Rodrigues (PDT), ressalvou rias irregulares, reações e audiências com 

Presenças - Deputadosque a CPI não solicitou sim- Gravação - Para cumprir o convidados. De acordo com Sebastião Navarro Vieira
plesmente os documentos ao prazo de entrega do relató- ele, essas ações serão subs- (PFL), presidente; Sargento
secretário, requisitou-os. Ele rio final, Sebastião Navarro tituídas pela gravação de en- Rodrigues (PDT), vice; Rogé-
acha que, se Fuad Noman não Vieira determinou o cance- trevistas pox telefone, o que rio Correia (PT), Roberto Ra-
atender ao requerimento, a lamento de alguns procedi- deve ser feito pela TV Assem- mos (PL) e Fábio Avelar (PTB).CPI pode solicitar ao Judi-
ciário que faça cumprir o pe-
dido, já que a comissão tem 
poder legal para isso.
Rodrigues cobrou do delega-
do da Policia Civil Márcio

	

Lobato, presente à reunião,	 ..	-
maior agilidade na transcri-
ção da fita enviada pelo ex-

	

gerente da Cooperativa de	 e
	Crédito dos Cafeicultores de	 .,

Poços de Caldas (Cafecredi)

	

Fábio Garcia Marques. A fita	 1pode conter revelações que
esclareceriam questões

	

investigadas pela CPI. Resi-	 .	'..dindo atualmente nos Esta-
dos Unidos Fabio foi geren-
te da Cafecredi e assumiu a
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Comissão de Saúde aprova substitutivo
a projeto de carreira de servidores

A Comissão de Saúde padas em classes de cargos dos servidores nos diversos novos servidores com ape-
aprovou ontem parecer favo- com atribuições semelhan- órgãos do sistema estadual nas a 4 a série do ensino fun-
rável ao Projeto de Lei (PL) tes. Também acaba com in- de saúde.	 damental, pedido que tam-
1.337/03, do governador, gressos futuros de servido- Outra alteração propos- bém foi feito pelas lideran-
que cria e estrutura as car- res com nível fundamental de ta pelo substitutivo é o fim ças sindicais do pessoal da
reiras dos servidores estadu- escolaridade e condiciona a da vedação do ingresso de saúde.
ais da área da saúde. O pare- evolução na carreira ao mé-

elaborado pelo deputa- rito funcional e ao aperfei- Deputados comentam o
do Ricardo Duarte (PT), con- çoamento profissional.
tém um substitutivo que,	Segundo o relator, o	projeto e o parecer
segundo ele, incorpora su- substitutivo n° 1 incorpora	 Helena

gestões apresentadas pelos as emendas apresentadas	 ANTAservidores para o aprimora- pela Comissão de Constitui-
mento do projeto. A propo- ção e Justiça e sugestões
sição segue agora para as apresentadas pelo governa-
Comissões de Administração dor após o início da tra-
Pública e de Fiscalização Fi- mitaçao do projeto na As-
nanceira para receber pare- sembléia. Como exemplo
cer de 1 1 turno,	 de sugestão do governo

Conforme o relator tem- acatada, Ricardo Duarte
bra no parecer, o projeto ex- cita a criação das carrei- rtingue 3.163 cargos de ní- ras de médico e de médico	 J
vel fundamental e cria ou- da área de hematologia e
tros 2.233 de nível médio e hemoterapia, reivindicação
855 de nível superior na Se- também apresentada pelos
cretaria de Estado de Saúde, profissionais da categoria.	Servidores da
na Fundação Hospitalar de Quanto à extinção e trans- O deputado Carlos Pimen- negociação entre lideranças
Minas Gerais, na Fundação formação de cargos propos- ta (PDT) ressaltou que tanto o sindicais e representantes do
Ezequiel Dias e na Fundação ta pelo projeto, o relator projeto original do governo governo do Estado. Ele lem-
Hemominas. O projeto ainda alega que seu substitutivo quanto o substitutivo apresen- brou que a nova carreira do
propõe a redução do núme- dá redação mais clara à tado por Ricardo Duarte não pessoal da saúde foi discuti-
ro de carreiras existentes, quantificação dos cargos e contemplam a carreira de mé- da na comissão com represen-
que passariam a ser 16, agru- as regras para a lotação dico do trabalho, o que, se- tantes do governo e de todas
Helena Leão gundo ele, prejudica os servi- as categorias profissionais

dores do Estado. De acordo com que serão beneficiadas com a
o deputado, cerca de 10 mil aprovação do PL 1.337/03.
servidores estaduais estão aias- Naquela discussão, os ser-
tados de suas funções e fal- vidores reclamaram que mui-
tam médicos para fazer peri- tas de suas reivindicações não
cias. O parlamentar também tinham sido contempladas no
defendeu que o projeto seja projeto encaminhado pelo Exe-
novamente discutido pela Co- cutivo à Assembléia. Entre as
missão de Saúde antes de ser propostas apresentadas pelas
votado em Plenário. "Não te- lideranças sindicais estavam a
mos obrigação de alinhar nos- incorporação de adicionais de
so parecer com o que está sen- gratificação às aposentado-
do alinhavado entre o gover- rias, jornada de trabalho de,
no e a Comissão de Adminis- no máximo, 30 horas semanais
tração Pública", afirmou.	e a manutenção dos concursos

O deputado Ricardo para cargos que exigem so-
Duarte, que considera seu mente o ensino fundamental.
substitutivo um avanço em Presenças - Deputados Ricardo
relação ao texto original, dis- Duarte (PT), Carlos Pimenta

Deputados Ricardo Duarte e Doutor Ronaldo na reunião de ontem	se que seu parecer é fruto de (PDT) e Doutor Ronaldo (PDT).



Deputados O/loto Godinho, A'rcib Quiorcio, Laudelino Augusto e Leonardo Quintiio

cional Lucas Machado, enti- de, Marcus Pestana, e de Edu-
dade mantenedora da escola. cação, Vanessa Guimarães; da
Os estudantes pedem a pre- direção da faculdade e da
sença do ministro da Educa- fundação, e do diretório aca--	 -	 TV ASSEMBLEIAçao, Tarso Genro; do procu- demico da escola.
rador-chefe do Ministério Presenças - Deputados André
Publico Nedens Ulisses Vieira Quantao (PT) presidente Leo
do secretario de Estado de nardo Quintao (PMDB) Olinto
Ciência e Tecnologia, Bilac Godinho (PSDB) e Laudelino
Pinto; dos secretários de Saú-	Augusto (PT)	 ...........'-'''''''-
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A comissão decidiu rejeitar o substitutivo apresentado pelo deputado Rogério Correia

Na reunião extraordiná- do diz que as falhas constata- Turminas e pela Rádio In-
ria de ontem da Comissão de das não comprometeram a ges- confidência; e exclusão, nos
Fiscalização Financeira e Or- tão financeira, orçamentária, demonstrativos das despesas
çamentária, os deputados vo- operacional e patrimonial do com pessoal, das despesas
taram favoravelmente ao pa- Estado, uma vez que não se decorrentes de contratos de
recer em turno único do Pro- vislumbraram indícios de mal- terceirização.
jeto de Resolução 1.897/04, versação dos recursos.	 Na declaração de voto, o
que aprova as contas do Na execução orçamentá- deputado Sebastião Helvécio
governador referentes ao ria de 2003, a arrecadação (PDT), disse que votaria aexercício de 2003. O proje- da receita totalizou R$ favor do parecer, mas pediuto, da FF0, está pronto para 18,85 bilhões e a despesa para deixar registrada suaapreciação em Plenário e, fiscal ficou em R$ 19,13 bi- preocupação com os inves-
se aprovado, será promul- lhões, evidenciando um dé- timentos na área de saúde.
gado pela Assembléia. O ficit de R$ 283,23 milhões. O deputado destacou que é
parecer do relator, deputa- Acrescentando-se à receita o preciso seguir a emenda à
do Antõnjo Carlos Andrada valor de R$ 181,22 milhões, Constituição Federal n° 29,
(PSDB), foi aprovado na referente ao superávit finan- que prevê a aplicação de
forma original, com a re- ceiro de exercícios anteriores, 12% do orçamento em saú-
jeição do substitutivo n° 1, o déficit nominal cai para de. Para ele, a exemplo do
do deputado Rogério Cor- R$ 102,01 milhões,	que o governo federal fez,reia (PT), que pedia a re-	o substitutivo n° 1, a- vinculando os investimentosjeição das contas.	presentado por Correia, pro- do setor ao desempenho do

No parecer, Andrada des- põe a rejeição das contas sob Produto Interno Bruto
taca os objetivos do gover- o argumento de irregulari- (PIB), o Estado deveria ter
nador de reduzir o déficit fis- dades como o descum- tal tipo de preocupação com
cal e restaurar a capacidade primento da vinculação o objetivo de aumentar pro-
de investimento do Estado e constitucional da receita gressivamente o investimen-
nega as irregularidades apon- para aplicação na saúde e to em saúde, "para fortale-
tadas no substitutivo. Ao para a Fapemig; manutenção cimento do Sistema Único
concordar com a decisão do dos recursos do Fundef no de Saúde (SUS) e para que
Tribunal de Contas do Estado caixa único do Estado; rea- União, Estados e Municípios
(TCE), que opinou pela apro- lização de despesas além do possam suportar os gastos
vação das contas, o deputa- crédito autorizado pela com o sistema'
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Nova gestão
tem parecer

favorável
Outro projeto que teve

parecer aprovado foi o PI,
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. A pro-
posição visa promover a
fiexibilização da organiza-
ção das atividades da admi-
nistração pública estadual
em atendimento às diretri-
zes e tendências da moderna
administração pública. O pa-
recer do relator, deputado
Ermano Batista (PSDB), foi
aprovado na forma do
substitutivo n° 1, da Comis-
são de Constituição e justi-
ça, com a emenda n° 1, apre-
sentada pela FF0.

Uma das disposições do
projeto autoriza o Executi-
vo a promover a alteração,
mediante remanejamento e
sem aumento de despesa, da
lotação de cargos de provi-
mento em comissão e fun-
ções gratificadas não inte-
grantes das estruturas bási-
cas em órgãos e entidades
da administração direta,
autárquica e fundacional.

Outra novidade é a vin-
culação da Minas Gerais
Administração e Serviços
Ltda. (MGS) à Secretaria de
Estado da Casa Civil, retiran-
do-a da Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão
(Seplag). A FF0 apresentou
a emenda n° 1, que trata da
forma de provimento de car-
gos de chefia por procura-
dor do Estado.
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Parecer contrário a PL sobre carro roubado
Ainda durante a reunião sabilidade e que, em caso de do José Henrique (PMDB), tário será notificado por

de ontem da Comissão de Fis- furto ou desaparecimento do entendeu que o assunto já meio de correspondência
calização Financeira e Orça- veículo, o seu depositário está disciplinado na Lei registrada, e que o veículo
mentária, o PI, 1.599/04, do deverá recolher o valor cor- 13.685, de 2000. Essa norma não reclamado no prazo de
deputado Leonardo Moreira respondente. Estabelece que, dispõe que o Estado divulga- um ano será levado a leilão
(PL), recebeu parecer de 1 0 se o possuidor não se inte- rã relação dos veículos apre- público, sendo o valor arre-
turno pela rejeição. A pro- ressar pelo veículo, esse po- endidos sob suspeita de fur- cadado depositado na conta
posição tem por objetivo es- derá ser entregue a entida- to ou roubo, contendo da- do ex-proprietário, deduzida
tabelecer que veículo apre- de filantrópica. O objetivo é dos relativos ao modelo, à a dívida de multas, tributos
endido por suspeita de fur- evitar que o veículo se dete- cor e aos números do chassi e despesas administrativas.
to ou roubo poderá ficar sob riore nos depósitos policiais, e da placa, periodicamente, Presenças - Deputados Er-
a guarda daquele que deti- causando prejuízos tanto ao por meio do órgão oficial, mano Batista (PSDB), presiden-
ver sua posse caso o tenha proprietário como àquele pela internet e com afixa- te; António Carlos Andrada
adquirido de boa-fé. O pro- que o adquiriu de boa-fé.	ção de cartazes nas delega- (PSDB), José Henrique (PMDB),
jeto determina que deverá	A CCJ não emitiu parecer cias de trânsito. Além dis- Sebastião Helvécio (PDT) e
ser lavrado termo de respon- e, na FF0, o relator, deputa- so, determina que o proprie- Gustavo Valadares (FEL).

Participação Popular vai discutir, em
audiência publica, proposta do Fundeb

Com a presença de quatro
deputados, a Comissão de
Participação Popular apro-
vou ontem dois requerimen-
tos solicitando realização de
audiências públicas. O pri-
meiro deles, assinado pelo
presidente da comissão, de-
putado André Quintão (PT),
pede reunião conjunta com a
Comissão de Educação, Cultu-
ra, Ciência e Tecnologia para
debater a nova proposta de
criação do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação
Básica (Fundeb), que deve ser
aprovado na esfera federal em
substituição do Fundef.
Quintão pede a presença, en-
tre outros, do secretário de
Educação Básica do Ministério
da Educação (MEC), Francisco
Chagas Fernandes, e da secre-
tária de Estado de Educação,
Vanessa Guimarães Pinto.

O segundo requerimento,
assinado em conjunto pelo Blo-
co PT/PCd0B, solicita a reali-
zação de uma audiência públi-
ca para esclarecer denúncias
das entidades estudantis da
Faculdade de Ciências Médicas
de Minas Gerais sobre supostas
irregularidades administrativas
que poderiam estar sendo pra-
ticadas pela Fundação Educa-

•1

-

*-

Fiscalização Financeira opina DeLa
provação das contas do governador



Jec,rrrre e Jer?er: Kusdr.,recee:u	 usJos crus deputados
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Presidente do Lions Internacional
recebe homenagem da Assembléia

1a reeto Met:ker

A Assembléia Legislativa
homenageou ontem o casal
presidente da Associação In-
ternacional de Lions Clubes,
Clement F. Kusiak e Jeanne,
no Salão Nobre. Além dos
dois, participaram da reu-
nião os deputados Doutor
Ronaldo (PDT), representan-
do a Presidência da ALMG;
Domingos Sávio (PSDB), au-
tor do requerimento pela
homenagem juntamente com
Doutor Viana (PFL), que não
pôde comparecer e foi re-
presentado por Fábio Avelar
(PTB). Viana, que é membro
do Lions, encontra-se hos-
pitalizado recuperando-se
de um problema de saúde.

Domingos Sávio, que é
membro da entidade, afir-
mou que "enquanto houver
ações como as do Lions no

mundo, haverá esperança de
construção de uma socieda-
de mais justa e solidária".

O deputado Fábio Avelar
leu o pronunciamento envia-
do por Doutor Viana, valo-
rizando a importãncia do
Lions, que está presente em
193 países. Segundo o dis-
curso, a entidade, desde sua
criação, em 1917, por Melvin
Jones, dá exemplo de des-
prendimento e fraternidade,
trabalhando em prol dos ne-
cessitados.

Doutor Ronaldo destacou
o caráter democrático da

à home-
nagem, Kusiak presenteou
Doutor Ronaldo com um
leão de cristal, símbolo do
Lions, e entregou a Domin-

gos Sávio o diploma da en-
tidade. Clement Kusiak
anunciou que ele e sua mu-
lher iriam entregar esse di-
ploma também a Doutor
Viana, na certeza de seu ple-
no restabelecimento.

organização, que tem mem- Doutor Viana, Maria Apa-
bros de diversas nacionali- recida Dias Viana.
dades. Ao final da reunião,	-
o parlamentar entregou ao
casal uma placa alusiva à
homenagem, juntamente
com a esposa do deputado

Em retribuição

ACONTECE HOJE

• Projeto Zaz (Teatro) - apresentação do cantor-imitador Fernando Angelo

TV ASSEMBLÉIA

7h Repórter Assembléia (reprise)
7h30 Horário Reservado à Câmara Municipal de Belo Horizonte

8h Mundo Político (reprise)
8h30 Panorama (reprise) - Planos de Saúde x SUS

9h Reunião Especial (reprise) - 60 Anos da Acesita S.A
10h30 CPI do Café (reprise) - Investigação do desvio de sacas de

café no Estado
12h Sala de Imprensa (reprise) - Critérios de escolha do eleitor

mineiro
13h Mundo Político (reprise)

13h30 Repórter Assembléia (reprise)
14h Comissão de Direitos Humanos (reprise) - O abuso e a

exploração sexual de crianças e adolescentes
16h30 Ciclo de Palestras (reprise) - Enquadramento na Administra-

ção Pública, peculiaridades e natureza jurídica
17h30 Programa de Minas (reprise) - Iniciativa da Associação

Mineira do Ministério Público

18h30 Horário Reservado à Câmara Municipal de Belo Horizonte
19h Isnorama (reprise) - Planos de Saúde x SUS

19h30 Repórter Assembléia (ao vivo) - Repercussão do que
acontece na Assembléia e dos principais fatos políticos do
Estado

20h Mídia no Espelho (reprise) - 35 Anos do Jornal Nacional
20h40 Segunda Musical (Inédito)
21h15 Visão Parlamentar (reprise)
21h30 Panorama Industrial (reprise) - Lei de Incentivo à Cultura

22h Resenha (Inédito) - Resumo do noticiário da semana
22h30 Mundo Político (retrospectiva) - Entrevistas, comentários e

notas sobre a movimentação política no País
23h Via Justiça (Inédito) - O alcoolismo nas varas de família

23h40 Teatro Assembléia (Inédito)
0h10 Assembléia Debate (reprise) - Eleições Municipais 2004
1h30 Repórter Assembléia (reprise)

2h Encerramento

Hoje é o último dia da Semana do Servidor — Participe!
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