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mantido pelo Plenário da Assembléia. Para derrubá-
lo. é necessário o voto contrário de 39 deputados.

Entre os vetos que estão sendo analisados pe-
los parlamentares. está o veto total à Proposição de
Lei nO14.028. que estabelece a competência do
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
de Minas Gerais (Ipsemg) para arrecadar e aplicar
contribuições sociais. Elaé fruto da CPI do Ipsemg.
cujos trabalhos foram concluídos em dezembro de
1997. A proposição prevê que a competência com-
preende as atividades de tributação, arrecadação, fis-
calização e cadastramento. inovando a organização
atual da autarquia. que deverá reestruturar-se para
responder às novas atribuições.
Justificativa - Na sua mensagem de veto. o
governador Itamar Franco destacou que legis-
lar sobre a matéria é competência privativa do
Executivo. Afirmou também que ela "contraria
o princípio da unidade de tesouraria prescrito
pela legislação federal. permitindo que a recei-
ta gerada pelas contribuições sociais dos ser-
vidores passe a ser arrecadada à margem do
sistema único, instituindo procedimento que
deve ser evitado".

criação de comissões especiais para discutir te-
mas específicos. Uma delas está realizando um
levantamento sobre os efeitos da seca no
Norte e suas conseqüências para a região. Essa
comissão. in'stalada a requerimento do depu-
tado Carlos Pimenta (PSDB). tem 60 dias para
concluir seus trabalhos. Outra comissão espe-
cial esta estudando as condições oferecidas
pelo Estado à indústria Mercedes-Benz para ins-
talação de sua fábrica em Juiz de Fora. A co-
missão está analisando, ainda, os reflexos da
medida na economia estadual e municipal. uma
vez que. segundo o autor do requerimento que
a originou. deputado Alberto Bejani (PFL). as
condições apontam para graves prejuízos ao
Estado e ao município.

Esta é uma das comissões de inquérito

em funcionamento neste semestre

Deputados analisam vetos do

Um deles incide sobre proposição que trata do Ipsemg

retomada dos
trabalhos legisla-

tivos. após o recesso
parlamentar. significou
também o início das ati-
vidades da 14a Legis-
latura. Os deputados co-
meçaram o ano apro-
vando requerimentos
para instalação de comis-

sões parlamentares de inquérito. entre elas a CPI
que vai apurar. em I20 dias. possíveis irregulari-
dades na alienação de 33% das ações da Cemig.
A comissão foi criada a requerimento do 2°-vice-
presidente. deputado Durval Ângelo (PT).
Seca - Os parlamentares aprovaram também a

CPI analisa venda de ações da Cemig

s parlamentares também estão analisando
39 vetos do governador a proposições de

leis.A proposição de lei é originada de projeto apro-
vado pela Assembléia e enviada ao governador. que
pode vetá-Ia ou sancioná-Ia. transformando-a em
lei. O veto é parcial ou total e pode ser ou não

Váriascomissões
especiais instaladas em
março emitiram ainda

pareceres sobre a
indicação de titulares
de diversos árgãos da
administração indireta
do Estado. De acordo
com a Constituição

mineira, os presidentes
das entidades da

administração pública
indireta devem ter sua indicação aprovada pela

Assembléia, por votação secreta, em Plenário, após
argüição pública dos mesmos. A sabatina é fruto da

aprovação de Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
do deputado Miguel Martini (PSN)

painel

A CPI foi instalado a
requerimento do deputado
Durval Ângelo (à esq.) e é
presidida pelo deputado
Adelmo Carneiro Leão
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