
Servidores ocuparam os galerias do Plenario ontem o noite a espero do
votação do veto sobre o apostilamento
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Plenário mantém veto sobre
proposição dos créditos tributários

Ricardo Barbosa
Apenas um dos \ etos do

governador que estavam tra-
vando a pauta de votações na
Assembléia ainda não foi
apreciado. E o veto parcial à
Proposição de Lei 1585, que
trata do apostilamento para
servidores da função pública,
e que está na pauta da reu-
nião Ordinária de hoje. Na
extraordinária da noite de
ontem, com a presença de 66
deputados, foi mantido o
veto parcial à Proposição de
Lei 15.592, que trata dos
créditos tributários, com re-
jeição ao veto ao Parágrafo
4 do Art. 12; e mantido o
veto total ao Projeto 1
da deputada Maria José
Hauei-sen, que vedava a ins-
crição de devedores de con-
tas de agua e luz nos cadas-
tros de inadimplentes.

O veto à Proposição 15.592
foi mantido pelo voto secreto
de 35 deputados a fa or e 19
contra. O parecer era pela

manutenção de todo o veto,
com exceção do aposto ao
parágrafo 4" do art. 12, que
deveria ser rejeitado. Assim
aconteceu, por 32 votos "sim"
e 21 votos "não". O disposi-
tivo prevê o pagamento de
direitos creditórios - créditos
que estão sob pendência ju-
dicial, com sentença ainda

não transitada em julgado. A
Presidência colocou em vota-
ção também o veto total à PL
1 .577, da deputada Maria
José Haueisen, que foi man-
tido por 29 a fa\ or e 32 con-
tra. A bancada PT/PCdoB
tem apenas 16 deputados, mas
consegui ri outras 16 adesões
a sua proposta de rejeição.

Exemplar raro
O Presidente Mauri Toiies recebe, hoje,
doação de um exemplar da Constituição
Estadual de 30 de julho de 1935, da
família do ex-deputado e presidente da
Alemg, Abílio Machado, para o acervo da
Cosa. Trata-se de um exemplar raro,
assinado pelos constituintes da época, que
ainda não existe na biblioteca da Assembléia
As 10 horas, no Salão Nobre.

Canção Nova
Os 25 anos da comunidade católica Canção

Novo serão comemorados hoje, pela
Assembleia Legislativa, às 20 horas, em

Reunião Especial, no Plenário. A solicitação foi
do deputado Miguel Martini (PSB), que ressalta

a impodôncia da comunidade como
instrumento de evangelização. Durante o

Reunião Especial, o padre lonas Abib,
fundador da entidade, será homenageado.

Servkos de saúde e stuacão da cafeicultura no Estado
serão debatidos hoje com presença de convdados

EL
Confira na Agenda.



Deputada André Quintão (c) define temas das
audiência com técnicos da Seplag

tirá que seja promovida urna seguidas de debates. Na pri-
revisão permanente de sua meira, no dia 2/10, será feita
eficiência, a partir de indica- a apresentação do PMDI e
dores construídos ao longo PPAG. No dia 9, o tema será
do tempo. "O Estado não tem focado no desenvolvimento
a capacidade de implementar econômico do Estado, com
o desenvolvimento de urna grupos de trabalhos discutin-
região sem o capital social do os projetos estruturadores
dos vários atores daquele local, em diversas áreas. No dia 16,
tendo em vista as grandes difi- o desenvolvimento social,
culdades fiscais de Minas", ana- com seus respectivos subte-
lisou. O subsecretário informou mas, estará em pauta. Já no dia
que, no "sito" da Secretaria 30, os grupos de trabalho de-
(www.planejarnento.mg.gov.hr ), baterão a modernização admi-
estão disponíveis informa- nistrativa e a gestão de quali-
ções sobre os programas es- dade dos serviços públicos. Por
truturais do governo, fim, na audiência em Araçuaí,
Programação - Todas as au- em 24/9, será feita discussão
diências começarão às 9 ho- geral do PMDT, do PPAG e dos

com as palestras iniciais	projetos estruiradores.

•í.4-i iIJ

Participaram da reunião o presidente da Comissão de
Participação Popular, deputado André Quintão (PT); o
subsecretário de Planejamento e Orçamento da Seplag,
Tadeu Barreto Guimarães; o superintendente da Central
de Planejamento da Secretaria, Bernardo Tavares de
Almeida; o diretor de monitoramento do projeto Geraes
(Gestão Estratégica dos Recursos e Ações do Estado),
Ângelo Luiz Rezende; além de representantes de
diversos órgãos e entidades da sociedade civil, como
Crea-MG, UFMG, CDL, Federação de Agricultura do
Estado, Amido e grupos religiosos.
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Primeira audiência do PMDI e
PPAG será em 2 de outubro

Projeto
de rios

que determina preservação
tem parecer favorável Meio Ambiente e

Recursos Naturais

Marcelo Metzker
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A Comissão de Participa-
ção Popular promoverá cinco
audiências públicas para apre-
sentar à sociedade a meto-
dologia e o conteúdo do Pia-
no Mineiro de Desenvolvi-
mento Integrado (PMDI) e
do Plano Plurianual de Ação
Governamental (PPAG). Na
reunião preparatória realiza-
da nesta quarta-feira (17/9/
2003), coordenada pelo pre-
sidente da comissão, deputa-
do André Quintão (P1) e com
a participação da Secretaria
de Estado de Planejamento e
Gestão e de diversas entida-
des da sociedade civil, várias
sugestões foram incorpora-
das à programação das audi-
ências, que acontecerão nos
dias 2, 9, 16 e 30 de outubro,
no Plenário da Assembléia.
No dia 24, a comissão fará
urna reunião em Araçuaí, no
Vale do Jequitinhonha.

De acordo com o deputa-
do André Quintão, para um
resultado positivo das audi-
ências, a participação do Exe-
cutivo é fundamental. "Os
objetivos são dar publicidade
aos planos de desenvolvimen-
to estratégico do governo e
aperfeiçoar essas propostas,
por meio da apresentação de
emendas populares", afir-
mou. Ele lembrou que a Co-
missão de Participação Po-
pular foi criada no 1' semes-
tre deste ano com o objeti-
vo de recolher iniciativas de
projetos de lei da sociedade
civil, analisando-as tecnica-
mente e dando prossegui-
mento à sua tramitação.

O subsecretário de Plane-
jamento e Orçamento da
Seplag, Tadeu Barreto Gui-
marães, lembrou que a parti-
cipação popular no planeja-
mento do governo, além de
divulgar os projetos e garan-
tir sua implementação, permi-

O Projeto de Lei (P1..) ó93/
2003, que dispõe sobre os rios
de preservação permanente,
recebeu ontem parecer favo-
rável de 1'' turno da Comis-
são de Meio Ambiente e Re-
cursos Naturais da Assem-
bléia Legislativa. De autoria
do deputado Sebastião
Helvécio (PDT), o projeto
determina a preservação de
rios "com características ex-
cepcionais de beleza" ou que
possuam valor ecológico, his-
tórico ou turístico, em ambi-
entes ainda não degradados.
C) projeto proíbe, nesses rios,
a modificação do leito e das
margens, o movimento de
sedimentos para a exploração
de recursos minerais e o cxci'-
cicio de atividades que ame-
acem a fauna aquatica.

A proposição declara
corno de preservação perma-
nente os rios Cipó, Pandeiros
e Peruaçu e trechos dos rios São
Francisco, Jequitinhonha e
Grande. Em sua justificativa, o
autor alega que o Rio Grande
é exemplo de curso d'água cuja
beleza natural foi desca-
racterizada pela construção de
diversas usinas hidrelétricas.
Além disso, segundo o depu-
tado, o último trecho preser-
vado do rio está ameaçado
pela provável construção da
Pequena Central Hidrelétrica
Capivari, já autorizada pela
Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel). Esse trecho,
de 120 quilômetros de exten-
são, fica entre a nascente do
rio, na Serra da Mantiqueira, e
o reservatório da hidrelétrica
de Carnargos, e possui seis ca-
choeiras, conforme o laudo ela-
borado pela Fundação Estadu-
al do Meio Ambiente (Feam).

O relator da matéria na
Comissão de Meio Ambien-
te, deputado Fábio Avelar
(PTB), concorda com a neces-
sidade de preservação dos
rios e apresentou a emenda
2, que suprime do artigo 4`a
expressão "e classificar as suas
águas". O objetivo dessa
emenda é evitar conflito de
competências entre os órgãos
da administração pública. Na
Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ), o projeto havia
recebido a emenda 1, que faz
pequena alteração na redação,
sem alterar seu conteudo.

Outro projeto que recebeu
parecer favorável de 1' turno
da comissão foi o PI- 385/
2003, do deputado Fábio
Avelar (PTB), que altera a Lei
9.583/1988, que criou a Me-
dalha do Mérito Ambiental.
O objetivo da medalha é pre-
miar anualmente pessoas,
empresas e instituições que
tenham se destacado na pre-
servação do meio ambiente,
mas o Executivo ainda não re-
gulamentou a lei que a criou,
15 anos após sua promulga-
ção. O PI- 385/2003, ao criar
um conselho para a medalha,
é uma tentativa de levar o go-
verno do Estado a regula-
mentar essa lei, conforme a
justificativa do autor.

De acordo com texto ori-
ginal do projeto, esse conse-
lho seria presidido pelo secre-
tário de Estado de Meio Am-
biente e Desenvolvimento
Sustentável e teria represen-
tantes da Assembléia, do
lhama, do Instituto Estadual
de Florestas (IEF), do Conse-
lho de Política Ambiental
(Copam) e da Polícia Militar.

O substitutivo a preentado
pela CCI altera a composição
desse conselho, que passaria
a contar também com repre-
sentantes da Fundação Esta-
dual do Meio Ambiente
(Feam), do Instituto Mineiro
de Gestão das Aguas (Igam)
e do Conselho Estadual de
Recursos Hídricos.  O repre-
sentante da Polícia Militar
seria substituído por um
membro das Companhias
Florestais da PM. O relator
da matéria na Comissão de
Meio Ambiente, deputado
Leonardo Quintão (PMDB),
opinou pela a provaçã o na
forma do substitutivo da CCJ
e com a emenda 1 apresenta-
da por ele. Essa emenda ex-
clui do conselho o represen-
tante do lhama, que é uma
autarquia federal.

A comissão aprovou o
RQN 1.266/2003, do depu-
tado Luiz Humberto Carnei-
ro (PSDB), que apela à
Cemig para implantação de
rede de energia nos distri-
tos ind ustriais dos municí-
pios que não a possuem.

1	

k.

Deputado quer conselho para
Medalha do Mérito Ambiental

Deputado Leonordo Qu/etào, deoutada Mano José Haueoen
e depuroào Fob:o Ave/ar

Presenças
Participaram da
reunião a
deputada Maria
José Haueisen
IP'fl, presidente; e
os deputados
Fábio Avelar (PTB)
e Leonardo
Quintão (PMDB).



1
Deputados Cirvo 5 ri àes Doutor Viana Eririoiro Bar 50 Joy Lé5O e

Sebastião He/vecio

Outros requerimentos apresentados

TI
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:'i'.— Parecer sobre projeto das Oscips	o Deputados querem discutir saída
Administração Pública deverá ser votado hoje

	 de recursos para outros Estados Fiscalização
Financeira e

Orçamentária

Retirado de pauta
Dois projetes foram
retirados da pauta da
reunião: o PI- 150/
2003, que dispõe
sobre a fabricação de
medicamentos
genéricos pela
Fundação Ezequiel
Dias (Funed), e o PL
832/2003, que
autoriza a isenção de
imposto sobre
operações relativas à
circulação de
mercadorias (ICMS)
para a aquisição de
tratores e implementos
agrícolas.

Prazo
A deputada Jô

Moraes (PCdoB) pediu
prazo para dar
parecer sobre o PI-
680/2003, do
deputado Leonardo
Moreira (PL), que
também está na pauta
de hoje, O PI- extingue
gratificação natalina e
institui o 13' salário
para servidor civil e
militar. Foi aprovado,
ainda, requerimento
do deputado Dalmo
Ribeiro Silva (PSDB),
solicitando reunião
para discutir a
padronização e
compensação mútua
do vale transporte na
RMB H.

•

Participaram da
reunião os
deputados
Domingos Sávio
(PSDB),
presidente;
Dalmo Ribeiro
Silva (PSDB),
Leonardo
Quintão (PMDB) e
a deputada Jô
Moraes (PCdoB).

iII

A Comissão de Adminis-
tração Pública tem reunião
marcada hoje, às 10 horas,
para analisar o Projeto de Lei
(PL) 8/2003, que trata da qua-
lificação de pessoas jurídicas
de direito privado, sem fins
lucrativos, como Organiza-
ções da Sociedade Civil de
Interesse Público (Oscips).
Ontem foram distribuídos
avulsos do parecer do depu-
tado Domingos Sávio (PSDB)
sobre o projeto, que é de au-
toria do deputado Leonardo
Quintão (PMDB) e tramita
em 1' turno. Com a distribui-
ção dos avulsos, fica dispen-
sada a leitura do parecer e
também não se pode pedir
vista dele, ou seja, prazo para
analisá-lo antes da votação.

O parecer do deputado
Domingos Sávio conclui pela
apresentação do substitutivo
n' 2 e opina pela rejeição do
substitutivo n' 1, da Comis-
são de Constituição e justiça.
No parecer, o parlamentar
menciona a audiência realiza-
da pela comissão para deba-
ter o projeto, em 27 de agos-
to, e diz que ela serviu de re-
ferência para novas reflexões
sobre as Oscips. Naquela reu-
nião, o projeto foi elogiado
pelos dispositivos inovadores
que contém e recebeu inurne-
ras sugestões de aperfeiçoa-
mento em sua redação por
parte dos convidados, mas foi
também criticado pelos depu-
tados do PT e pelos represen-
tantes dos conselhos de saú-
de e de assistência social e
parte do público presente.

Um dos pontos destaca-
dos pelo relator diz respeito
a possibilidade de servidores
públicos serem transferidos
ou cedidos às Oscips, com ou
sem õnus para o órgão de
origem. O projeto original e
o substitutivo proíbem essa
movimentação, mas o relator
alega que ela é possível, sen-
do prevista na Constituição.
Outra mudança é a possibili-

De acordo com o substi-
tutivo, pode qualificar-se
corno Oscip a pessoa jurídica
de direito privado sem fins
lucrativos constituída há pelo
menos dois anos cujos objeti-
vos sociais e normas estatuta-
rias atendam aos requisitos
previstos na futura lei. A qua-
li ficação será conferida àque-
las entidades cujos objetivos
sociais consistam na promo-
ção de, pelo menos, urna de
13 atividades listadas, entre
elas assistência social; educa-
ção e saúde gratuitas; segu-
rança alimentar e nutricional;
trabalho voluntário; estudos
e pesquisas, desenvolvimen-
to de tecnologias, produção
e divulgação de informações.

Não podem se qualificar
corno Oscips, ainda que se de-
diquem as atividades acima, 12
tipos de instituições, entre elas
sociedades comerciais; sindica-
tos, associações de classe ou de

representação de categoria pro-
fissional; instituições religiosas;
entidades e empresas que
comercializam planos de saú-
de; instituições hospitalares
privadas não gratuitas e suas
mantenedoras; cooperativas e
escolas privadas dedicadas
ao ensino formal não gratui-
to e suas rnantenedoras.

Segundo o artigo 5' do
substitutivo, a qualificação como
Oscip será solicitada pela en-
tidade interessada ao secreta-
rio do Planejamento e Gestão,
por meio de requerimento es-
crito, com cópias autenticadas
de diversos documentos; entre
eles balanços patrimoniais e
declaração de isenção do Im-
posto de Renda dos dois exer-
cícios anteriores. A Secretaria
decidira sobre o requerimen-
to em 30 dias. As Oscips se-
rão submetidas à fiscalização
do Ministério Público e ao
controle externo da Alerng.

Deputados da Comissão
de Fiscalização Financeira e
Orçamentária deverão visitai
a diretoria da Acominas,
próximos dias, para conhecer
os motivos da provável tran
ferência do centro administra
tivo da empresa para Porto
Alegre. Requerimento nessr'
sentido foi aprovado na reu-
nião de ontem da comissão.
De autoria do deputado Dou-
tor Viana (PFL), o requeri-
mento foi apresentado com
base na sugestão do deputa-
do José Milton (PL), que não
integra a comissão e tam-
bém irá participar da visi-
ta, juntamente com a depu-
tada Marília Campos (PT).
Os secretários de Desenvol-
vimento Económico, Wilson
Brurner, e da Fazenda,
Fuad N'oman, também serão
convidados para acompa-
nhar a comissão.

O deputado Mauro Lobo
(PSB) afirmou que "Minas,
hoje, está pagando pela falta
de política industrial nos ul-
timos quatro anos". O depu-
tado javro Lessa (PL) disse
que, de fato, as empresas mi-
neiras estão indo para outros
Estados e Minas Gerais vai
perder seu posto na economia
nacional. "Não podemos dei-
xar isso acontecer", alertou.

Outro requerimento apro-
vado, do deputado Chico
Simões (P1), solicita que seja
feita consulta ao jurista Paulo
Neves de Carvalho e ao ad-
vogado Valder Comes, que
elaboraram os dois pareceres
sobre os altos salários dos
funcionários da Assem-
bleia. O objetivo é saber se
a composição da remunera-
ção foi analisada caso a caso
ou apenas em tese. Pede ain-
da que a comissão acompa-
nhe os respectivos relatóri -
os. Para Ermano Batista, se
existem dois pareceres con-
traditórios, a comissão deve
analisa-los e, se for o caso, fa-
zer um terceiro parecer.

Dois deputados apresen-
taram ainda requerimentos
que serão votados na próxi-
ma reunião. São eles:

Chico Simões (PT), so-
licitando que seja realizada
audiência publica para que o
Poder Executivo realize a
Avaliação de Desempenho
do Fundo de Incentivo à In-
dustrialização (Find) e do
Fundo de Desenvolvimento

Doação de imóveis
Foram aprovados dois pa-

receres favoráveis a projetos
de lei que autorizam o Poder
Executivo a doar imóveis. O
l'L 741,1`2003, relatado em 2"
turno pelo deputado Doutor
Viana (PFL), é de autoria do
governador e autoriza o Po-
der Executivo a reverter irno-

ei à Sociedade de São Vicente
de Paulo, em Frutal. O PI-
313/2003, do deputado Leo-
nardo Moreira (PL), autoriza
o Poder Executivo a doar ao
município imóvel em Ja-
cutinga. O relator foi o depu-
tado Sebastião Helvécio (PDT)
e o parecer, de 1' turno, foi
aprovado com a emenda n" 1,
que da nova redação ao arti-
go 1 , para deixar claro que 05
imóveis a serem doados são,

Nlinerometalurgico (FDMM).
• \larília Campos (P1),

solicitando que a apresen-
tação do próximo relató-
rio de gestão fiscal do Po-
der Executivo, a que se
refere o artigo 54 da Lei
Complementar 101/2000,
seja feita em audiência
pública, no Auditório da
Assembleia e com a parti-
cipação popular.

na realidade, dois, embora
sejam contíguos.
Votação adiada - Já o parecer
de 1 turno sobre o PI- 330
2003,do deputado Miguel
Martini (PSB), que cria o pro-
grama de tratamento especi-
fico à prevenção da infer-
tilidade, teve a discussão adi-
ada. O relator, deputado
Nlauro Lobo (PSB), leu seu
parecer que opinava pela
aprovação na forma do
substitutivo n" 1, da Comissão
de Constituição e Justiça. Mas
o deputado Sebastião
Helvécio (PDT) não concord ou
com o parecer já que o subs-
titutivo, segundo ele, desvir-
tua o programa original, trans-
formando-o em mero progra-
ma para afixar cartazes.

Heera Leão

.	f "r	"r

v.
Deputados Leonardo Quintõo e Domingos Sovio, deputa

deputado Do/mo Ribeiro Silva

dade de as Oscips absorve- qüente absorção de suas ati-
rem atividades tradicional- vidades por essas organiza-
mente executadas por ór- ções particulares poderão
gãos públicos, algo não pre- resultar em considerável
visto no projeto original ou economia para o Estado."
no substitutivo. O deputa- Afirma, ainda, que a medi-
do alega que "a desativação da é compatível com a re-
de órgãos ou unidades ad- forma administrativa do
ministrati\ as e a cone- governo Aecio Neves.

Conteúdo do substitutivo n° 2

Presenças
Deputados Ermano
Batista (PSDB),
presidente da
comissão; Jayro
Lessa IPLI, vice;
Chico Simões (PT);
Doutor Viana (PFL);
José Henrique
(PMDB); Mouro
Lobo (PSB);
Sebastião Helvécio
(PDT) e Manha
Campos (PT).



9epuroaos Vair Nogueira, Ce/io Moreira e Gustavo Vaiadores vão pedir
explicações sobre licitação
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•J'I4-	Matrícula de maiores de 18 anos no
Educação	 ensino fundamental domina debate

Comissão do Metrô quer apurar —''I'
denuncias contra a CBTU	Especial da Expansão

Ricarao Barbosa	
do Metrô

>flJ

Deputados querem informações sobre proibi ao
da Secretario da Educocoa

1 4f-JiNJ

Partioparam da
reunião os deputados
Adaiclever Lopes
(PMDB), presidente;
Leonídio Bouças (PTB),
Weliton Prado (P11,
Padre João (PT),
Laudelino Augusto
(PT), Chico Simões
(PT), Da(mo Ribeiro
Silva (PSDB) e a
deputada Ana Maria
Resende (PSDB)_

O Projeto de Lei 39/2003,
do deputado Leonardo Mo-
reira (PL), que inclui a disci-
plina Formação de Conduto-
res de Veículos nos currículos
do ensino médio, teve parecer
de Y turno aprovado, na for-
ma do substitutivo n 1. O
relator, deputado Leonídio
Bouças (PTB), justificou a mu-
dança afirmando que "não se
pretende introduzir mais uma
disciplina no currículo, mas sim
conteúdos e atividades a se-
rem trabalhados nas várias dis-
ciplinas já existentes". O
substitutivo contempla as con-
clusões de urna aud iéncia pó-

Também na reunião, foram
aprovados os seguintes reque-
rimentos: do deputado Chico
Simões (PT), solicita audiência
pública, na Câmara Municipal
de Caratinga, para debater a
implantação do transporte es-
colar dos alunos da rede esta-
dual de ensino da região; do
deputado Biel Rocha (PT), pede
reunião para debater o Proje-
to de Lei 473/2003, que dispõe
sobre a prática de Educação
Física nas unidades do Siste-
ma Estadual de Ensino; do de-
putado Ricardo Duarte (PT),
pede reunião conjunta com a

A resolução que proíbe os
maiores de 18 anos de se ma-
tricularem nos estabelecimen-
tos estaduais de ensino fun-
damental e médio foi o tema
que dominou os debates na
reunião desta quarta-feira
(17/9/2003), da Comissão de
Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia. O deputado Vv'e-
liton Prado (PT) apresentou
o requerimento 1.293/2003,
solicitando à secretária de
Estado da Educação a revisão
dessa norma.

Mas a deputada Ana Ma-
ria Resende (PSDB) propôs

hlica na Assembléia Legislativa
de Minas e acrescenta temas
referentes à cidadania. Com
isso, a ementa do projeto pas-
sa a ter a seguinte redação:
"dispõe sobre a inclusão de
conteúdos e atividades relati-
vos à cidadania e ao trânsito,
de forma multidisciplinai; nos
currículos do ensino funda-
mental e médio".

Foi ainda aprovado o pa-
recer para turno único do PI-
326/2003, do deputado Leo-
nardo Quintão (PMDB), com
as emendas 1 e 2, apresen-
tadas pela Comissão de
Constituição e Justiça. O

Comissão de Saúde para deba-
ter a situação dos cursos de me-
dicina das seguintes institui-
ções de ensino superior: Facul-
dade de Medicina do Vale do
Aço (Univaço), de Caratinga;
Universidades Presidente An-
tónio Carlos (Unipac), de Juiz
de Fora; de Alfenas (Unífenas),
de Uberaba e de Três Cora-
ções, em Belo Horizonte.

E ainda: do deputado Padre
João (PT), que solicita reunião
para debater o Projeto de Lei
43/2003, do deputado Miguel
Martini, dispondo sobre o en-
sino religioso confessional nas

um substitutivo ao requeri-
mento, aprovado, solicitando
informações sobre a vigência
ou não da proibição, no ano
de 2003, e em caso afirmati-
vo, que alterações estariam
previstas para o ano de 2004.
Weliton Prado defendeu seu
requerimento, afirmando não
ser verdade que a medida já ti-
nha sido revogada, corno a se-
cretária de Educação, Vanessa
Guimarães, havia garantido a
ele. "Isso é mentira! Acompa-
nho o Minas Gerais todos os
dias e não foi publicada a revo-
gação dessa norma."

projeto tem por objetivo ins-
tituir a Semana de Incenti-
vo à Leitura, a ser comemo-
rada anualmente entre os
dias 18 e 22 de abril. A pri-
meira emenda acatada ins-
titui a terceira semana de
abril corno o período das co-
memorações, e mio entre os
dias 18 e 22, corno prevê o tex-
to original, para evitar que as
comemorações aconteçam em
dias da semana diferentes a
cada ano. A segunda emenda
determina que o Poder Exe-
cutivo terá 90 dias para regu-
lamentar a lei, contados da
data de sua publicação.

escolas da rede pública estadu-
al; do presidente da comissão,
deputado Adalclever Lopes
(PMDB), solicitando informa-
ção da secretária de Educação
sobre denúncia da Rádio ltatiaia
de que uma criança de 12 anos
estaria dando aulas para alunos
do ensino fundamental da Es-
cola Estadual Antônio José Ri-
beiro, da Capital. O presidente
informou que apresentará em
Plenário requerimento solicitan-
do informações à Loteria do
Estado sobre a modalidade de
jogo Ligue-Minas, que será im-
plantado pela Loteria.

A Comissão Especial da
Expansão do Metrô aprovou
nesta quarta-feira (17,19/
2003) requerimento do depu-
tado Célio Moreira (PL), pre-
sidente da comissão, que soli-
cita urna reunião com convi-
dados para que sejam apura-
das denúncias de irregularida-
des na execução orçamentaria
para obras do metrô de Belo
Horizonte e no próprio pro-
cesso de licitação do empre-
endimento. Essas denúncias
foram publicadas no jornal
"Estado de Minas" no dia 14
de setembro deste ano.

Em sua justificativa, o par-
lamentar cita que as obras do
metrô de Belo Horizonte fo-
ram contempladas com R$ 63,8
milhões no orçamento de
2003, mas, devido às suspei-
tas, tiveram sua verba corta-
da a zero. Ele afirma também
que "o Tribunal de Contas da
União apurou irregularidades
na licitação feita no ano pas-
sado pela Companhia Brasilei-

Ainda de acordo com
Célio Moreira, a comissão ten-
ta desde julho marcar urna
audii'ncia com o ministro das
Cidades, Olívio Dutra, para
discutir a implantação do tre-
cho Calafate-Barreiro, mas os
encontros são sucessivamente
marcados e cancelados, sob a
alegação de que a agenda do
ministro está cheia.

O parlamentar mostrou-se
indignado com urna nota
publicada nesta quarta (17) na
coluna do jornalista Márcio
Fagundes, do "Hoje em Dia".
De acordo com a nota, a co-
missão divulgou que faria na

1 terça (16) uma reunião com ()
ministro, mas se esqueceu de
avisa-lo. O texto diz ainda
que o prefeito de Belo 1-lori-

ra de Trens Urbanos (CBTU),
que teria contratado ilegal-
mente pessoal sem concurso
público". Outra ilegalidade
seria um contrato com a em-
presa Diedro Construções e
Serviços Ltda., destinado a
incrementar a capacidade do
metrô de Belo Horizonte.

tonte, Fernando Pi mentei,
não foi convidado, e que sem
a sua presença a audiência
não teria sequer chance de
acontecer. Célio Moreira a fi r-
mou que essa nota f'" plan-
tada" pelo prefeito, que esta-
ria tentando atrapalhar os
trabalhos da comissão.

O deputado Ivair Noguei-
ra (PMDB) disse que Fer-
nando Pimentei foi o primei-
ro a ser convidado para uma
audiência pública realizada
pela comissão e não compare-
ceu nem enviou representan-
te. Quanto à audiência com o
ministro em Brasília, Noguei-
ra disse que, como relator da
comissão, não pode chegar a
uma conclusão sem que Olívio
Dutra seja ouvido. Ele pediu

Para a reunião, ainda sem
data marcada, serão convida-
dos o responsavel pelo rela-
tório feito pelo Tribunal de
Contas da União, o superin-
tendente da CBTU, João Luiz
da Silva Dias, e o presidente
da empresa Diedro Constru-
ções e Serviços Ltda.

a união da bancada mineira
no Congresso Nacional com
a Assembléia Legislativa no
sentido de que os recursos
para a conclusão das obras
do metro de Belo Horizonte
sejam liberados.

O deputado Gustavo Va-
ladares (PFL) também criticou
a postura do prefeito Fer-
nando Pirnentel. "Esse é o
comportamento de todo o pes-
soal do P1, desde os vereado-
res até o presidente da Repú-
blica", afirmou. Ele criticou
também o presidente da
CBTU, João Luiz da Silva Dias,
que não se manifestou sobre
o corte do orçamento destina-
do à empresa, o que afetou
diretamente as obras do me-
trô de Belo Horizonte.

Parecer favorável para educação no trânsito

Requerimento pede debate sobre cursos de medicina

Deputados tentam marcar audiência com ministro

Presenças

Participaram da
reunião os
deputados Célio
Moreira (PL(,
presidente; Ivair
Nogueira (PMDB);
e Gustavo
Valadares (PFL).



Deputada Maria OI,v,a, deputados Be! Rocha, Pau/o Cesar
e Dalmo Ribeiro S,/vo

Helena Leão
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Especial Transporte
de automóveis

o Circuitos turísticos aumentam
atrativos para visitantes Turismo, Indústria e

Comércio
Novos requerimentos de

solicitação de informações
foram aprovados pela Comis-
são Especial do Transporte de
Automóveis, em reunião re-
alizada ontem. O relator, de-
putado Irani Barbosa (PL),
solicita à Fiat e à Secretaria da
Fazenda a relação da venda
de veículos as locadoras nos
últimos dez anos, com as no-
tas fiscais. Já a deputada
Marília Campos (PT) solicita
à Fiat cópias dos contratos fir-
mados entre as concessiona-
rias e a empresa e entre as
transportadoras e a empresa,
nos últimos dez anos; de-
monstrativos de vendas de
automóveis, por concessiona-
ria, nos últimos dez anos; da
média mensal de venda das
concessionárias e da média
mensal de vendas da empre-
sa nesse período. Outro dado
solicitado é a listagem das
transações que envolveram
vendas diretas de lotes iguais
ou superiores a 200 veículos,
nos últimos cinco anos.

Outros dois requerimen-
tos da deputada Marília Cam-
pos aprovados solicitam infor-
mações ao subsecretário da
Receita Estadual, René de
Oliveira Júnior. São elas: de-
monstrativo das ações fis-
cais envolvendo transporta-
doras e fábricas de automó-
veis nos últimos cinco anos;
e demonstrativo das empre-
sas de transporte de auto-
moveis registradas em Mi-
nas, com o respectivo CCC;
valor do faturarnento e do
recolhimento liquido de
IC\IS da Fiat Automóveis,
h eco-Fíat Mercosul e Mer-
cedes Benz. Outros dados
solicitados pela deputada
relacionam-se aos benefícios
fiscais concedidos pelo Es-
tado às empresas (quais são
e qual o valor recebido nos
últimos cinco anos).

Criada em 21 de agosto, a
comissão vai apurar a sonega-
ção de ICMS, a cobrança ilegal
de seguro e a formação de

a
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Para a reunião da próxima
quarta (24) serão convidados:
a procuradora regional da Fa-
zenda/Regional Metalurgica,
Vilma Rogerio Cândido; o di-
retor comercial da Fiat, Lélio
Salies Ramos; o presidente do
Sindicato dos Concessionári-
os e Distribuidores de Veícu-
los (Si nd i cov), Joel Jorge
Guedes Paschoalin; o diretor
da Cima Comercial Mineira
de Automóveis, Maurício
Fernandes; o diretor da CSD
Engenharia e Comércio, Luís
Antônio Duarte; e o diretor
presidente da construtora
Ourivio, João de Lima Geo
Filho. Os convidados para a
reunião do dia 1' de outubro
serão o secretário da Fazen-
da, Fuad Nornan; o procura-
dor regional da Fazenda/Re-
gional Metropolitana, Onofre
Júnior; o presidente do Con-
selho de Contribuintes do Es-
tado, Jose Luiz Ricardo; e o
diretor financeiro da Fia t,
Roberto Bottone.

Para entender o caso - O
relator da comissão e autor do
requerimento que a originou,
deputado Irani Barbosa (FL),
na reunião do dia 10, trouxe à
discussão o caso da concessi-
onária Cima Comercial Minei-
ra de Automóveis, de Itabira.

De acordo com ele, entre
setembro de 1992 e fevereiro
de 1993, a Fiat teria vendido
diretamente a um único con-
sumidor, a construtora Ou-
rivio, 1 mil automóveis. Essa
construtora, seria, no entanto,
do mesmo grupo que contro-
lava a concessionária, o Gru-
po Geo. De acordo com o par-
lamentar, a Fiat teria emitido
as notas fiscais para a Ourivio,
mas os veículos teriam sido
entregues à concessionária
Cima - que, por sua vez, os
vendia em nome da constru-
tora, cobrando ágio. Essa con-
cessionária teria sido multada
pela Secretaria da Fazenda por
sonegação fiscal, meses depois
de ter trocado de dono.

O turismo em Minas cres-
ceu 47", entre 1998/01, en-
quanto o crescimento da ati-
vidade no Brasil como um
todo ficou em 18°c. Isso fez
com que o Estado saltasse da

posição no rankinghrasilei-
ro de turismo para a 3" posi-
ção, rente à Bahia. Boa parte
desse desenvolvimento é cre-
ditada ao trabalho dos 47 cir-
cuitos turísticos do Estado.
Para avaliar o desempenho
dessas estruturas foi realiza-
da, ontem, uma audiência
pública da Comissão de Tu-
rismo, Indústria e Comércio.
Participaram da audiência
deputados, prefeitos, repre-
sentantes de vários circuitos
turísticos e autoridades.

Nci abertura, o presiden-
te da Comissão, deputado
Paulo César (PFL), elogiou a
competência dos mineiros

O panorama de oferta tu-
rística traçado pelos gestores
dos circuitos turísticos Serras
Verdes do Sul de Minas, da
Serra do Espinhaço, da Serra
da Canastra e do Circuito do
Ouro dá conta de urna extra-
ordinária diversidade de
atrativos. Na Serra do Es-
pinhaço há quatro circuitos:
do Ouro, dos Diamantes, das
grutas e a Serra do Cipó, en-
globando 62 municípios, en-
tre eles três que são patri-
mônio cultural da humanida-
de (Ouro Preto, Diamantina
e Congonhas) e duas impor-
tantes cidades históricas
(Serro e Mariana). "São mais
de 800 grutas, quatro par-
ques estaduais, duas estações
ecológicas e centenas de ca-
choeiras entre elas a do Ta-
buleiro, com 272 metros de

que dirigem o turismo em
Belo Horizonte, em Minas e
no Brasil, Manoel Costa,
Aracelv de Paula e Valfrido
Mares Guia, respectivamente.
O presidente realçou o proje-
to da Estrada Real, feito em
parceria com a Fiemg, corno

altura, considerada pela Re-
vista Quatro Rodas a mais
bonita do Brasil", informa
Hélio Rabelo, presidente do
Pólo de Ecoturismo da Serra
do Espinhaço".

O circuito turístico do Cir-
cuito do Ouro abrange 17
municípios próximos a Belo
Horizonte, onde se concentra
a quase totalidade do acervo
barroco e os mais importan-
tes endereços gastronómicos.
segundo Cássia Paes, sua pre-
sidente. Ela propós a criação
de um museu para proteger as
obras sacras recentemente re-
cuperadas pelas autoridades e
outras que correm o risco de
serem furtadas de igrejas e
locais com segurança precária.

Uhiranev Figueiredo,
gestor do Circuito do Ouro,
ressaltou a importância da

"o principal projeto turístico
desta administração, abran-
gendo 162 municípios e 1.400
km de história". Paulo César
prevê que a Estrada Real
atrairá 2 milhões de turistas
por ano e estimulará o as-
sociativismo municipal.

Participação popular e cobrou
a efetivação dos conselhos de
turismo e de património his-
tórico. Para ele, "os conse-
lhos não podem ser mal or-
denados e mil compostos
politicamente, e só o despren-
dimento das questões parti-
dárias pode criar condições
efeti\ as par1 o sucesso".

1

Participaram da
reunião os deputados
Paulo César (PFL),
presidente; Biel Rocha
(PT); laudelino Augusto
(PT); Dalmo Ribeiro Silva
(PSDB) e as deputadas
Maria Olivia (PSDB) e.
Maria José
Haueisen (PT).

Requerimentos solicitam dados à
SEF, Receita Estadual e Fiat

Ricardo Barbosa

Presenças

Participaram da
reunião os
deputados
Sebastião
Helvécio (PDT),
presidente; lraní
Barbosa (PL),
relator; e a
deputada Marília
Campos (PT).

Deputada Moo/ia Campos deputados Sebastião Helvécio e Iran, Barbosa

cartel para transporte de in- vez por até a metade, median-
dústria automobilística de Mi- te deliberação do Plenário. Ao
nas Gerais. O prazo de conclu- final das atividades, ci comis-
são dos trabalhos é de 60 dias, são tem que apresentar uni re-
podendo ser prorrogados urna latório sobre o assunto.

Definidos convidados para
próximas reuniões

Conselhos de turismo precisam ser ativados



r.
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Deputados aprovam parecer ae 2 turno de proeto soore'

Saúde

Helena Leão
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Turismo, Indústria e
Comércio -
continuação Djalrna Ramos Rocha

Júnior, do Circuito das Serras
Verdes do Sul de Minas, fez
exposição explicando didati-
camente o que são os circui-
tos turísticos. Compõem-se
de um pólo rodeado por uni-
dades que oferecem atrações
pontuais. "Os municípios
complementam a oferta um
do outro, não há mais concor-
rência entre eles", disse
Djalma, que também apresen-
tou dados surpreendentes: "A
receita do turismo em Minas
foi de ES 1,4 bilhão em 1998,
e subiu para RS 3,5 bilhões
em 2001.0 crescimento finan-
ceiro foi de 14$", em quatro
anos", afirmou.

O requerimento da au-
diência pública foi do de-

(1) prefeito disse que o
movimento de turistas ali é
crescente, apesar da má con-
dição das estradas e da falta
de infra-estrutura: "Nosso
acesso são 12,7 Em de terra,
onde passam 600 carros por
dia. Faltam bancos, caixa ele-
trônico, mas somos uma cida-
de sem mendigos, onde a Pre-
feitura não precisa distribuir
cesta básica. As pousadas, que
eram três, passaram para 21
nos últimos anos", disse ele.

A deputada Maria José
Haueisen (PT), estava repre-
sentando a prefeita de
Araçuaí, Cacá Ferreira, e dis-
se que mesmo as regiões po-
bres tinham grandes atrativos
turísticos, como as praias flu-
viais, as festas folclóricas, o
artesanato, a tecelagem e os
doces, além do calor humano
e da hospitalidade. Araçuaí
fica no circuito do Mesovale

putado Dalmo Ribeiro Silva
(PSDB), que anunciou a cria-
ção de uma frente parlamen-
tar pelo desenvolvimento do
turismo. Ele relatou o extra-
ordinário desenvolvimento
conhecido pelas cidades que
compõem o circuito das ma-
lhas, que começaram com a
arte do tricô ensinada pelos ita-
lianos e hoje dispõem de
maquinário de alta tecnologia.
A vice-presidente da Comissão,
Maria Olívia (PSDB), informou
que conhece 80" dos municí-
pios mineiros, e que aqui há to-
dos os contrastes: "Ao mesmo
tempo que faz calor no Norte
de Minas, em Gonçalves, as
temperaturas chegam abaixo de
zero" . Comparando essa cida-
de sul-mineira a Campos do

do Jequitinhonha / M ucuri.
"Ninguém é tão rico que não
possa receber, nem tão pobre
que não possa dar", senten-
ciou Haueisen.
Requerimentos aprovados:
Foram aprovados os seguin-
tes requerimentos: do depu-
tado Paulo César, que requer
seja encaminhada cópia da
nova composição desta Co-
missão aos órgãos e entida-
des que menciona; do depu-
tado Biel Rocha, que pede
audiências públicas mensais
nas cidades que compõem os
47 circuitos turísticos do Es-
tado; do mesmo deputado,
que solicita audiência públi-
ca com o objetivo de se co-
nhecer o funcionamento do
Hotel da Previdência de
Araxá e o planejamento e es-
tratégias para a manutenção
daquele empreendimento;
do deputado José Milton,

Da:mo Reirc Sc,,	ao
equerirnento que deu or/gem o

audiência

Jordão, em São Paulo, Maria
Olívi,i pediu a palavra para o
prefeito de Gonçalves, José
Francisco \eto.

que pede audiência pública
em conjunto com a Comissão
de Fiscalização Financeira
Para discutir as conseqúênci-
as da provável transferência
do centro administrativo, fi-
nanceiro da Açominas para
Porto Alegre, sede do Gru-
po Gerdau; da deputada
Maria Olívia, que requer ao
DER o asfaltamento do tre-
cho da estrada de terra que
liga o Município de Gonçal-
ves á BR-NIG 173, no Sul de
Minas; e do deputado Rogé-
rio Correia, em que solicita
audiência pública desta Co-
missão em conjunto com a
Comissão de Administração
Pública, com o objetivo de
subsidiar a discussão do Pro-
jeto de Lei n' 1004/2003, que
altera a denominação e os
objetivos sociais da Compa-
nhia M ineradora de Minas
Gerais ( Cornig).

Uma lei que obriga os es-
tabelecimentos de saúde pú-
blicos e privados a informa-
rem e orientarem pacientes
e familiares sobre a legisla-
ção e os procedimentos re-
ferentes ao transplante de
órgãos está próxima de se
tornar realidade. O Projeto
de Lei (PL) 174/2003, do de-
putado Ricardo Duarte (PT),
que prevê essa obrigato-
riedade, recebeu parecer de
2" turno favorável da Comis-
são de Saúde nesta quarta-
feira (17/9/2003), na forma
do vencido no 1' turno. O
projeto agora está pronto
para ser apreciado em 2' tur-
no pelo Plenário.

O projeto aprovado havia
recebido um substitutivo
proposto pela Comissão de
Constituição e Justiça, que
utilizou como base o texto do
PL 53/2003, do deputado
Sidinho do Ferrotaco (PL),
anexado ao projeto. O PL 174
alteraos parágrafos 1" e 2"
do artigo 2" da Lei 11.553, de
1994. Os hospitais e casas de
saúde terão que afixar carta-

1 zes contendo as orientações
em locais de fácil acesso. O
descumprimento da lei sujei-
tará os infratores a multa de
até 100 mil Ufemgs. O relator
da matéria foi o deputado
Fahim Savan (PSDB).

A comissão também a-
provou, em 1" turno, parecer
favorável ao PL 621/2003,
também do deputado Ricar-
do Duarte. A proposição tor-
na obrigatório o exame do
fundo de olho em recém-nas-
cidos em todo o Estado. O
objetivo é detectar precoce-
mente a ocorrência de

Em 1 retinoblastoma e outras do-
enças. A retinoblastoma é a
forma de câncer intra-ocular
mais comum na infância, atin-

gindo urna em cada 10 m il
crianças. O diagnóstico pre-
coce permite um índice de
90' de cura. Em seu pare-
cer, o relator, deputado Fa-
him Sawan, destacou que o
projeto "está em consonân-
cia com o programa de hu-
manização no pré-natal e no
nascimento, instituído pelo
Ministério da Saúde com o
objetivo de melhorar o aces-
so à cobertura e a qualidade
do acompanhamento pré-na-
tal e da assistência ao parto
C puerpério".
Requerimentos - A Comis-
são de Saúde aprovou os se-
guintes requerimentos:

da deputada Jô Moraes
(PCdoB), solicitando que a co-
missão apele ao Instituto de
Previdência do Estado de Mi-
nas Gerais (Ipserng) para que
seja instalado uni posto autori-
zado em Cruzilia, além de um
convênio do instituto com o
hospital Dr. Cândido Junqueira;

o do deputado Ricardo
Duarte, para que seja enca-
minhado ao secretário de
Ensino Superior do Ministé-
rio da Educação uma solici-
tação para imediata diligên-
cia do órgão junto a diver-
sas instituições de ensino tio
Estado, acusadas de irregu-
laridades no processo de au-
torização de funcionamento
de seus cursos de medicina.
As faculdades são as seguin-
tes: Faculdade de Medicina
do Vale do Aço, de Cara-
tinga; Universidade Presiden-
te Antônio Carlos (Unipac),
de Juiz de Fora; Universida-
de de Alfenas (Unifenas), em
Belo Horizonte; e Universi-
dade de Três Corações, tam-
bém na capital; e unia audi-
ência conjunta com a Comis-
são de Educação para deba-
ter o mesmo assunto;

• do deputado Carlos Pi-
menta (PDT), pedindo o en-
vio de ofício ao presidente
do Ipsemg para que ele par-
ticipe de uma reunião da co-
missão, com o objetivo de
discutir os programas de
reestruturação do instituto;

• do deputado Fahim
Sawan, requerendo informa-
ções à Secretaria de Estado da
Saúde e ao Ministério Público
sobre as investigações de de-
núncias de irregularidades tio
funcionamento do sistema de
transplantes em Minas Gerais;

• do deputado Célio
Moreira (PL), pedindo a re-
alização de urna audiêncic
pública em Corinto para de-
bater a reabertura do bloco
cirúrgico da Santa Casa de
Misericórdia daquele muni-
cípio; e outro solicitando
urna audiência pública para
discutir a possibilidade de
encerramento do atendi-
mento fisioterápico no hos-
pital Júlia Kuhitscheck;

• do deputado Leonardo
Quintão (PMDB), solicitando
a realização de uma audiên-
cia pública para debater
problemas das politica pia-
hlicas de tra ia a n t' e ai

Minas Gerais.

Municípios deixaram de
	 Informação sobre transplantes

concorrer um com o outro	 está perto de virar lei

Cidade sem mendigos e sem cesta básica

Presenças

Participaram da
reunião os
deputados
Ricardo Duarte
(PT), presidente;
Fahim Sawan
(PSDB); Carlos
Pimenta (PDT);
Célio Moreira
(PL); Neider
Moreira (PPS); e
Leonardo
Quintão (PMDB).



Depur000svo tom cJuro.n:o ..o,(raro de ontem

tiça por meio do Ofício n" / Deferidos
2003, publicados no Diário do	A presidência deferiu
Legislativo desta terça-feira	requerimento do
(16); atribui os n"s 3 e 4 às	deputado João Bittar

-	 (PL) pedindo a retiradaRepresentaçoes apresentadas de tramitacão do PL
pelos deputados Manha Cam- 778/2003; de sua
pos e Irani Barbosa (PL), res-	autoria. Também será
pectivamente, recebidas na	retirado de tramitação,

- 	a requerimento do
Comissao de Etica, publicadas	deputado Leonardo
no Diário do Legislativo des-	Moreira PI/, o PI- 680/
ta quarta-feira (17).	 2003. Foi deferido,

Na reunião extraordinária	ainda, requerimento
-	 do deputado Leonardo

de Plenário na manha de °	Moreira para que o PI-
tem, foi encerrada a discus-	679/2003, de sua
são sobre o veto parcial do	autoria, sela enviado
governador à Proposicão de à Comissão de

Fiscalizacao Financeira
Lei 15592, que trata das for-	e Orçamentária, já
mas de extinção e garantias que a de Defesa do
do crédito tributário, que	Consumidor e do
esta na Ordem do Dia de hoje.	Contribuinte perdeu

prazo.
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: . 'ii.i— Crise financeira leva deputados a	Veto parcial à proposição sobre
Especial da Santa	verificar contas da Santa Casatidoleilões é man 	em Plenário	Reunião Ordinária
Casa

À situação financeira e
institucional da Santa Casa de
Belo Horizonte será tema de
reunião da Comissão Especi-
al que investiga a crise dessa
instituição, no dia 1" de ou-
tubro. Foi aprovado requeri-
mento nesse sentido, da de-
putada Jõ Moraes (PC do B),
na reunião desta quarta-feira
17/9/2003). A deputada

pede também que seja apre-
sentado o relatório de gestão
dos últimos cinco anos do

hospital; a avaliação dos pas-
sivos circulantes e trabalhis-
tas e a relação dos convênios
do Sistema Único de Saúde
(SUS) com seus passivos.

Para a reunião, serão con-
vidados o provedor da Santa
Casa de Misericórdia de Belo
Horizonte, Saulo Levindo
Coelho; superintendente da
Fundação Santa Casa e res-
ponsável pelo Plano de Saúde
da instituição, Homero Car-
valho Godov; e o diretor da
Grunitzkv Auditores Inde-
pendentes S/C, Moacir José
Grunitzkv. Para o deputado
Fahim Sawan (PSDB), a reali-
zação da reunião será impor-
tante para que a comissão ob-
tenha informações concretas
para emitir uma opinião sobre
o caso da Santa Casa.

O requerimento foi apro-
vado com emenda do depu-
tado Neider Moreira (PPS),
que solicita o envio á comis-
são de cópias de notas fis-
cais, emitidas há pelo me-
nos seis meses, da compra
dos 150 produtos médico-
hospitalares mais Utilizados

no hospital, feita no perío-
do de 24 meses. Segundo o
deputado, o levantamento
desses dados irá contribuir
para a verificação da possí-
vel existência de superfa-
turamento na Santa Casa de
Belo Horizonte.
Novos trabalhos - A deputa-
da Jô Moraes também pro-
pôs um esquema de funciona-
mento da Comissão Especial
da Santa Casa que prevê,
além do debate com a admi-
nistração do hospital, uma
reunião com representantes
da Associação dos Médicos,
dos Residentes, do Conse-
lho Regional de Medicina,
do Sindicato dos Médicos e
da Associação dos Funcioná-
rios da Santa Casa. E por
último, a discussão com
gestores municipais e esta-
duais. Jô Moraes afirmou
que essas discussões irão
subsidiar as avaliações da
comissão sobre a situação
atual da Santa Casa e tam-
bém as sugestão de alterna-
tivas para a solução dos pro-
blemas encontrados.

O veto parcial do gover-
nador à Proposição de Lei
15.580, que autoriza o Execu-
tivo a renegociar dívidas con-
traídas até 2002, foi mantido
por 33 votos favoráveis e 10
contrários. A votação aconte-
ceu na reunião ordinária do
Plenário de ontem. O pará-
grafo 4" do artigo 2', que foi
vetado, proíbe o Estado de
impedir a participação de
qualquer credor na oferta
pública de recursos (leilões).
A proposição é originada do
Projeto de Lei (PL) 720/
2003, do governador, e pro-
põe o leilão na expectativa
de que sejam obtidos des-
contos propostos pelos cre-
dores em seus lances.

Durante a reunião, tam-
bém foram aprovados dois
requerimentos da Comissão
Especial da Uemg que esta-
vam na pauta de votação, O
Requerimento 1.270/2003 so-
licita ao reitor da universida-
de envio de cópia da docu-
mentação referente às unida-
des agregadas, entregue,) Co-
missão Especial criada pela
Secretaria de Estado de Ciên-
cia e Tecnologia. Também foi
aprovado o Requerimento

1.2 -11 /2003, que solicita ao
presidentes das tundaçõe'.
agregadas à Uerng o envio de
relatórios, bem como suges-
tões de possíveis fontes de fi-
nanciamento da universidade.

O deputado Dalmo Ribei-
ro Silva (PSDB) apresentou
dois requerimentos que fo-
ram aprovados pelo Plenário.
O primeiro solicita a formu-
lação de apelo à Telernig Ce-
lular para a instalação dos
serviços de telefonia móvel
no município de Bueno Bran-
dão. O outro solicita formu-
lação de apelo à Telemar para
a instalação de telefones pú-
blicos e residenciais no distri-
to de São Pedro de Caldas,
no município de Caldas.
Decisão da Presidência -
Durante a reunião foi lida
Decisão da Presidência que
torna sem efeito despacho
proferido na reunião ordina-
ria do Plenário do último dia
11 de setembro, referente a
requerimento sem numero da
deputada Marília Campos
(PT), que passa a tramitar
como Representação n"l /
2003; atribui ri ' 2/2003 à Re-
presentação encaminhada
pelo Procurador-Geral de Jus-

Participaram da
reunião a deputada
Jô Moraes (PC do B),
presidente; e os
deputados Fohim
Sawan (PSDB), e
Neider Moreira (PPS).

Ricardo Barbosa
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Deputados recebem medalha
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Líder da oposição pede que
governo reveja veto

r

Quatro deputados da
Assembléia de Minas

receberam, nesta quarta-feira
(1 71912003), no auditório do
Tribunal de Contas de Minas
Gerais, o Colar de Mérito da
Corte de Contas Ministro José

Maria de Alkmim, entregue pelo
TCMG. Na cerimônia, que
contou com a presença do
presidente da Assembléia,

deputado Mauri Torres (PSDB),
foram agraciados os deputados
Antônio Andrade (PMDB), 1°-

secretário da Assembléia,
Alberto Pinto Coelho (PP),
Bonifácio Mourão (PSDB) e

Sebastião Helvécio (PDT). O
colar, instituído em 1995, é

conferido a personalidades e

cidadãos que prestam
relevantes serviços ao País e o

Minas Gerais.
Na solenidade, em que também
se registrou o 682 aniversário do

Tribunal de Contas em Minas
Gerais, compuseram a mesa: o
secretário de Turismo, deputado
Aracely de Paula, o presidente

do Tribunal de Contas,
conselheiro Simão Pedro Toledo,

o presidente da Alemg,
deputado Mauri Torres, o

procurador-geral da Prefeitura
de Belo Horizonte, Marco

Antônio Resende, o presidente
da Associação dos Membros dos
Tribunais de Contas, Carlos Pina

de Assis, e o procurador de
Justiça José Pontes Júnior.

O líder do Bloco PT/
PcdoB, deputado Rogério
Correia (PT), disse que a
oposição queria que o veto
ao projeto do apostilamento
fosse votado ontem, com a
presença dos servidores. Se-
gundo o deputado, a oposi-
ção esperava que o governo
avançasse na negociação e
soltasse atrás quanto ao
veto. "Não conseguimos a

garantia  por parte do gover-
nador de que não haverá
cortes nos salários dos de-
tentores de função pública
e nem de que os diretores
de escola conseguirão o
a postila mcii to com seis
anos de exercício do car-
go", explicou. O líder da
oposição disse não acredi-
tar na possibilidade de der-
rubada do veto e fez um

apelo para que o govei.no
repensasse sua posição. Em
aparte, a deputada Maria Te-
reza Lara (PT) disse que a
bancada não defende privilé-
gios, mas uni direito legítimo
dos servidores de continua-
rem tendo condições de man-
terem suas famílias. Solicitou
que o governo reveja sua si-
tuação e disse que educação
não é gasto, é investimento.

Pronunciamentos
,Artigo 70



Líder da base governista critica
postura da oposição na AssembléiaPronunciamentos

Artigo 70 -
continuação

o
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O líder da base governis-
ta na Assembléia, deputado
Antônio Carlos Andrada
(PSDB), criticou a pesquisa
divulgada pela Brasmarket
sobre honestidade e eficiên-
cia dos administradores pú-
blicos, na qual o governador
Aécio Neves não é citado en-
tre os dez governadores mais
honestos. Segundo o deputa-
do, a pesquisa não acrescen-
ta nada ao debate político.
'Honestidade não se mede.

O presidente da Assem-
bléia Legislativa, deputado
Mauri Torres (PSDB), infor-
mou ontem, em entrevista à
imprensa, que o governador
Aécio Neves encaminhou à
Assembléia seis mensagens
contendo projetos de lei que
dizem respeito à criação e al-
teração de tributos. Os pro-
jetos devem ser recebidos na
reunião ordinária de hoje, às
14 horas, e publicados em se-
guida no Diário Oficial (Mi-
nas Gerais), na parte do
Legislativo.

As matérias tratam de:
criação de taxa pelo Serviço
Potencial de Extinção de In-
cêndio; criação de taxa de
controle e fiscalização am-
hiental; de alteração no IPVA
de veículos movidos a álco-
ol, caminhonete de carga e
furgão; altera ção da lei que
dispõe sobre ' a contagem,
cobrança e pagamento de
emolumentos; alteração da
lei que dispõe sobre o Impos-
to sobre Transmissão "Cau-
sa Mortis" e Doação (ITCD);
e alteração da lei que dispõe

Ou você é honesto, ou não é',
defendeu. Ele afirmou ainda
que o PSDB oferece um "apoio
crítico" ao governo federal,
apoiando as reformas e pos-
sibilitando a governabilidade
do presidente Lula. Em apar-
te, o deputado Rogério Cor-
reia (P1) disse que Lula não
falou em nenhum momento
em ruptura imediata com o
FMI e, sim, em respeito aos
contratos. O deputado afir-
mou também que está haven-

sobre as custas de-
vidas ao Estado no
âmbito da Justiça
Eleitoral.

Mauri Torres in-
formou também que
as mensagens foram
protocoladas na ter-
ça-feira (16), último
dia para que seja
entregue ao Legisla-
tivo mineiro projeto
de lei que pretenda
instituir tributos ou
alterar a legislação
tributária vigente.
Esse prazo, que cor-
responde aos 90
dias antes do término da ses-
são legislativa, foi determi-
nado pela Proposta de Emen-
da à Constituição 32, apro-
vada pela Assembléia em
2000 e transformada na
Emenda 41 à Constituição do
Estado. Segundo o presiden-
te, a partir do recebimento
em Plenário, será feita urna
análise mais aprofundada do
teor dos projetos.
Salários - Quanto às provi-
dências que serão tomadas

do uma mudança gradativa
na política externa do gover-
no. O deputado Chico Simões
(PT) afirmou que o sacrifício
que hoje é imposto ao povo
brasileiro, pela conjuntura in-
ternacional, é transitório.
Quanto ao veto sobre o proje-
to do apostilamento, Antônio
Carlos Andrada disse que exis-
tem fatores complicadores,
como a questão jurídica e o
próprio formato do veto, que
impossibilita emendas.

cc Assemb/eo,
Mauri Torres

em relação às eventuais
distorções salariais existen-
tes na Casa, Mauri Torres re-
afirmou sua decisão de
aguardar a conclusão da vo-
tação da Reforma da Previ-
dência, no Congresso Naci-
onal. "A Assembléia tem que
ser dirigida com prudência.
Assim que a decisão for to-
mada em nível federal, nos
enquadraremos no subteto
do Estado", reiterou.

Unincor
A instalação do curso de
medicina da Universidade
Vale do Rio Verde (Unincor)
em Belo Horizonte foi o tema
abordado pelo deputado
Antônio Andrada (PMDB).
Segundo ele, o deputado
Ricardo Duarte (P1) é contra a
instalação da faculdade. O
parlamentar disse que o
deputado apresentou à Alemg
um Projeto de Resolução
1020/03 que visa sustar o
Decreto 43.551/03 que
autoriza o funcionamento do
curso. Antônio Andrada disse
que a autorização de
instalação do curso de
medicina na capital foi
decisão do Executivo, que, de
acordo com ele, apresenta
total constitucionalidade,
legalidade ejuridicidade. O
parlamentar falou que a
subordinação da Unincor ao
Conselho Estadual de
Educação é evidente como
também sua autonomia
universitária perante o
Sistema Estadual de Ensino.
Em aparte, o deputado
Ricardo Duarte (PT) disse que
não concorda com o deputado
Antônio Andrada quanto à
questão jurídica da instalação
da Unincor.

Cordisburgo
O deputado Doutor Viana
(PFL) ressaltou a importância
da comemoração dos 65 anos
de emancipação do município
de Cordisburgo, localizada a
120km de Belo Horizonte. Ele
fez um breve histórico da
região, que reúne diversas
atrações turísticas, como a
Gruta de Maquiné, referência
da Paleontologia brasileira. O
deputado também chamou
atenção para a audiência
pública da Comissão de

Agropecuária e
Agroindustrial realizada
terça (16), que discutiu a
preocupação mundial com a
busca de alternativas
energéticas, como o álcool.
Para ele, o País além de
exportar 500 milhões de litros
de álcool por ano, é também o
maior produtor de cana-de-
açúcar do mundo, com 28% da
produção mundial. Segundo o
parlamentar, esses números
são satisfatórios, mas não são
suficientes. "O investimento
agrícola e industrial deveria
acontecer para beneficiar e
favorecer a exportação",
comenta. Em aparte, os
deputados Domingos Sávio
(PSDB) e Padre João (PT)
manifestaram apoio ao
discurso do deputado
Doutor Viana.

Norte de Minas
O aumento da violência no
Norte de Minas foi o assunto
abordado pelo deputado
Carlos Pimenta (PDT). Ele
disse que cidades como
Botumirim, Cristália e Manga,
que eram caracterizadas pela
tranqüilidade, estão sofrendo
com ações violentas de
gangues. Segundo o
deputado, esses criminosos
aproveitam que essas cidades
dispõem de um baixo aparato
policial para cometerem
infrações. O parlamentar
citou o assalto, na semana
passada, ao único posto
bancário de Botumirim. "Os
assaltantes levaram R$ 55 mil
do posto bancário. Esse
dinheiro seria destinado ao
pagamento de servidores
públicos", disse. Carlos
Pimenta também destacou
que, na terça (16), a Mesa
Diretora da Assembléia
aprovou o requerimento, de

sua autoria, solicitando a
criação de uma comissão
especial para estudar o Projeto
Jaíba. Ele disse que a comissão
deverá analisar a primeira
etapa e a implantação da
segunda etapa do projeto no
Norte de Minas. Em aparte, o
deputado Alencar da Silveira
Jr. (PDT) criticou a situação da
segurança em Belo Horizonte.

Saúde
A possível criação de escolas
superiores de Medicina foi o
assunto debatido pelo
deputado Chico Simões (PT).
De acordo com ele, essa
discussão não teria passado
pelo aval do Conselho
Nacional de Saúde, e, além
disso, "não existe deficiência
desses profissionais, o
problema é que eles não são
incentivados a trabalhar no
interior do Estado". Além
disso, ele acredita que a
carência de curso superior
existe somente para os mais
pobres, que, por vários
motivos, não conseguem
acesso à faculdade.
"Devemos pensar sim, na
criação do Conselho Público
dos Profissionais da Saúde",
acrescenta. O deputado
também ressaltou a
necessidade de votação do
veto ao projeto do
apostilamento, que criou
uma situação especial para
beneficiar os diretores de
escola e detentores de
função pública. Ele também
questionou a atuação do
governo estadual que
estaria "favorecendo o
aumento da violência". Em
aparte, o deputado Paulo
Piau (PP) disse ser
necessário um acordo para
que a situação atual do
Estado seja modificada.

Presidente informa chegada de
projetos que tratam de tributos
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8h30
• Programa Educação para a Cidadania -visita de 40

alunos do 2° ano do ensino media da Escola Esta-
dual Professor Fõbregas, de Luminarias, por meia
da ação Caminhos da Democracia

9h30
• Comissão de Saude (Plenarinho II) - debater a

aplicação da Emenda Constitucional n° 29, que
assegura os recursos mínimos para financiamen-
to das ações de serviços públicos de saúde. Con-
vidados: presidente do Conselho Consultivo da
Frente Parlamentar de Saúde da Câmara dos De-
putados, deputado federal Rafael Guerra Pinto
Coelho; secretários de Estado da Fazenda, Fuad
Jorge Noman Filho, e de Planejamento e Gestão,
Antônio Augusto Junho Anastesio

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho
IV) - discutir e votar parecer de 1° turno do Pi-
272/2003, do deputado Paulo Piau, que institui
mecanismos de incentivo ao acesso de setores
étno-raciais historicamente discriminados em
estabelecimentos de ensino público estadual de
ensino superior; o Pi- 473/2003, do deputado
Antônio Carlos Andrada, que dispõe sobre a pra-
tica de educação física nas unidades do siste-
ma estadual de ensino; o PI- 622/2003, do
deputado Rogério Correia, que institui a polí-
tica de saúde mental para os agentes de segu-
rança penitenciaria; a Pi- 889/2003, do go-
vernador do Estado, que dispõe sobre as por-
carias público-privadas; e o PI- 708/2003, do
deputada Wanderley Avila, que dispõe sobre a
obrigatoriedade da afixação de aviso aos por-
tadores de marca-passo nas portas equipadas
com detectores de metais

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

(Plenarinha 1) - discutir e votar proposições que
dispensam o parecer do Planaria

• Comissão de Administração Pública (Auditoria) -
discutira votar parecer de 1° turno da PI- 8/2003,
da deputado Leonardo Quintão, que dispõe sabre a
qualificação de pessoas jurídicas de direita priva-
do, sem fins lucrativos, coma Organizações da Soci-
edade Civil de Interesse Pública (Oscips); e a PI-
680/2003, do deputado Leonardo Moreira , que

Reunião Ordinária (14 horas)
Veto parcial

A Proposição de Lei 15.585, que revogo
o Art 22 do Lei n 0 5.945, de 11 de julho
de 1972; o Art 10 da Lei n° 6.565, de
17 de abril de 1975; o Art 12 da Lei n°
8.019, de 23 de julho de 1981; o Lei
Delegada n 0 35, de 28 de agosto de
1985; a Lei n 0 9.532, de 30 de dezem-
bro de 1987; o Art. 50 da Lei n 0 10.945,
de 27 de novembro de 1992; a Lei n°
13.434, de 30 de dezembro de 1999;
a Lei n° 13.533, de 11 de maio de
2000, e dá outras providências. Votação
em turno único (Faixa constitucional(

PL 94/2003
Do deputado Alencar da Silveira Jr., que
crio assentos preferenciais paro pessoas
com dificuldades de locomoção temporá-

extingue o gratificação natalina prevista no art. 1 1 da
Lei 8.701, de 1984 e institui a 13° salário prevista na
art. 7° da Constituição Federal
Comissão Especial da Cafeicultura Mineira (Plenarinha III)
- criada para, na prazo de 60 dias, estudar a situação da
cafeicultura em Minas Gerais. Convidadas: chefe de gabi-
nete da Secretaria de Estada da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Afonso Damásio Soares; presidente da
Companhia de Armazens e Silos do Estada de Minas Ge-
rais (Casemg), Célia Gomes Floriani; presidente da Co-
missão Técnica de Café da Faemg, Breno Pereira de Mes-
quita; reitor da Universidade Federal de Viçosa, professor
Evalda Ferreiro Vilela; vice-reitor da Universidade Fede-
ral de Lavras (Ufla), professor Antônio Nazarena Guima-
rães Mandes; José Peres Raméra, cafeicultor de Ouro Fina

10h30
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Plenarinha 1 ) - discutir e votar proposições que dispen-
sam apreciação do Plenário

11 horas
• (Salão Nobre) —Doação da Constituição Estadual de 1935

pela família do ex-presidente da Alemg, deputada Abilia
Machado

14 horas
• Reunião Ordinaria (Plenario)
14h30
• Comissão de Participação Popular (Auditório) - discutir e

votar parecer de turno unico da Proposta de Ação Legislativa
4/2003, de autoria popular, que solicita audiência pública
destinada a discutir a erradicação das lixões e inserção das
catadores de papel nos programas de coleta seletivo

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinha IV) - discu-
tir e votar parecer de 1° turno do PLC 36/2003, da
governador da Estado, que altera a Lei 5.301 de 1969,
que contém a Estatuto do Pessoal da Polícia Militar de
Minas Gerais; discutir e votar proposições que dispen-
sam a apreciação do Plenario

• Comissão Especial da PEC 16/2003 (Plenarinho III) - cri-
ada para analisar a proposta, do deputada Pastar George,
que inclui a estudo do Código de Defeso do Consumidor
no currículo das escolas publicas de nível médio

20 horas
• Reunião Especial (Plenário) - comemoração aos 25 anos

da comunidade católica Canção Nova, a requerimento
do deputado Miguel Martini )PSB)

ria ou permanente, com os substitutivo 1 da Co-
missão de Constituição e Justiça e 2 da Comis-
são de Transporte. Discussão em 10 turno

PL 101/2003
Do deputado Durval Ângelo, que torna obrigató-
ria o afixação em restaurantes, lanchonetes e
afins de, cartaz com informações sobre a quan-
tidade média de calorias das porções dos ali-
mentos comercializados e da tabela explicativa
sobre a quantidade ideal de calorias que deve
ser ingerida diariamente, com as Emendas 1 e
2 da Comissão de Fiscalização Financeira. Dis-
cussão em 10 turno

P1 631/2003
Do deputado Mauri Torres, que altero disposi-
tivo da Lei 14.134, de 28/12/2001, que au-
toriza o Poder Executivo a doar ao Município
de Bela Vista de Minas o imóvel que mencio-
na. Discussão em 1 turno

u

7h - Repórter Assem-
bléia (reprise)
7h30 - Horario reservado a
Câmara Municipal de Belo
Horizonte
8h30 - Panorama Rural
(AO VIVO) - Representan-
te da Faemg fala sobre
cafeicultura
9h - Plenário (AO VIVO)
- Reunião Extraordinarja
12h - Sala de Imprensa
(reprise) - Jornalistas
conversam com o presiden-
te da Faemg, Gilman Viana,
sobre a reunião da Organi-
zação Mundial do Comercio
em Cancun
13h - Mundo Político
(reprise)
13h30 - Repórter
Assembléia (reprise)
14h - Visão Parlamentar
(AO VIVO) - Entrevista
com deputados estaduais
14h20 - Plenário (AO
VIVO) - Reunão Ordinaria,
com os pronunciamentos,
discussão e votação de
proposições
18h30 - Horário reservado
a Câmara Municipal de
Belo Horizonte
19h30 - Repórter
Assembléia (AO VIVO) -
O que acontece na Assem-
bléia e repercussão dos
principais fatos politicos no
Estado
20h - Plenário (AO VIVO)
- Reunião Especial em
comemoração dos 25 anos
da Comunidade Canção
Nova
21h - Memória e Poder
(inédito) - A trajetoria de
vida da fundadora da
Sociedade Amigas da
Cultura, Anita Uxa
22h - Repórter Assem-
bléia (reprise)
22h30 - Mundo Políti-
co (inédito) - Entrevis-
tas, comentários e notas
sobre a movimentação
política no Pais
23h - Panorama Rural
(reprise)
23h30 - Plenário
(reprise)
1h20 - Repórter Assem-
bléia (reprise)
2h - Encerramento

-Esta grade está sujeita a
alterações.


