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O secretário de Estado de
ursos Humanos e

MrtiinistraÇãO, Cláudio
Mcuráo, fala hoje sobre o
programa de Desligamento
Voluntário, no âmbito do

cutivo, às 10 horas, no
penarinho III

Ordem do Dia

O P1378/95, do deputado
José Bonifácio (PSDB), que
autoriza o Poder Executivo a
ceder, em regime de

modato, cadeiras cativas
aos clubes mineiros que
especifica, será analisado
em 20 turno, em Plenário.
Outro projeto na pauta da
lorde é o 787/96, do
governador, que autoriza o
Poder Executivo a realizar
transação com a
Companhia Paraibuna de
Metais, em 1 0 turno

Cartilha
Será lançada hoje, pelo Setor
de Controle e Distribuição de
Trabalhadores Mirins
(Selram), cartilha com
informações sobre os males
que o fumo causa ao
organismo. O lançamento, no
andar 2S, ocorre durante

antõo educativo coordenado
Pelo médico Paulo Alves de
Otrveira, da Gerência-Geral
de Saúde e Assistência.

Homenagem
0 deputado Sebastião

rro Vieira (PFL), 2 0-vice-
esidente da Assembléia,

representou, Ontem, o
Presidente Agostinho Patrús
(PSDB) na Reunião Solene de
en^ega do tftijlo de cidadão

onD"ário de Belo Horizonte
°° X-presidente do DNER,
'Orcísio Delgado. A

flibléia foi uma das
IrStitções homenageadas,
Por integrar  Movimento SOS
Alel Rodoviário

O Projeto de Lei n2 787/

96, do governador do Esta-
do, que autoriza o Executi-
vo a realizar transação com
a Companhia Paraibuna de
Metais, não foi votado em
primeiro turno, na reunião
de Plenário realizada on-
tem. O projeto recebeu o
substitutivo n 1, apresenta-
do pelo deputado Marcos
Helênio (PT), e por isso
retornou à Comissão de Fis-
calização Financeira e Orça-
mentária para emissão de
parecer. A Comissão deverá
apreciar o parecer hoje, às
l4h3Omin.

Na justificativa, o depu-
tado Marcos Helênio expli-
ca que o substitutivo tem o
objetivo de beneficiar os
segmentos empresariais que
vêm sendo mais penaliza-
dos com a recessão, buscan-
do "um tratamento equâni-
me, sem beneficiar situa-
ções individualizadas, ao
contrário do projeto origi-
nal". Segundo o deputado,
o projeto apresentado pelo
Executivo tem dois proble-
mas: personaliza um caso
que abrange um universo
bem mais amplo e produz
efeito perverso sobre a polí-
tica fiscal, de intenso rigor,
adotada pelo atual governo.
Além disso, argumenta que,
beneficiando as pequenas
empresas poder-se-ia gerar
mais eficiência econômica e
preservar um número bem

maior de empregos, a custo
inferior para o poder públi-
co.

Na fase de discussões, o
deputado Gilmar Machado
(PT) já havia questionado o
projeto do Executivo, afir-
mando que essa é "uma tran-
sação benéfica para a

No artigo 1 11 , o
substitutivo do deputado
Marcos Helênio estabele-
ce que o crédito tributário
vencido até a data da publi-
cação da lei, formalizado,
inclusive o inscrito em dívi-
da ativa, ajuizada ou não
sua cobrança, será cance-
lado, desde que seu valor,
excluídos os juros de mora,

O parágrafo 5Q estabe-
lece que o cancelamento
não se aplica a crédito tri-
butário que seja objeto de
ação criminal em andamen-
to ou esteja relacionado
com infrações referentes a
emissão de documento fis-
cal que consigne valores
diferentes nas respecti-
vas vias ou que não

Paraiburia e ruim para o
Estado". Ele afirmou que o
governo está abrindo mão
de R$75 milhões, fazendo com
isso opção pela renúncia fis-
cal, em favor de empresas
que fraudam o Estado, dando
estímulo à sonegação.

seja igual ou inferior a mil
reais, considerado cada
Processo Tributário Admi-
nistrativo (PTA) individu-
almente. O parágrafo 3
desse mesmo artigo esta-
belece que, no caso de
débito discutido em juízo,
o cancelamento do crédi-
to tributário será condicio-
nado à desistência da ação.

corresponda à efetiva pres-
tação ou operação de do-
cumento paralelo, falso ou
inidôneo, declarado por ato
da Secretaria de Estado da
Fazenda. O substitutivo pre-
vê, ainda, o prazo de 30
dias, contados da publica-
ção da lei, para que o Exe-
cutivo regulamente a for-
ma de execução da mesma.

Substitutivo propõe
perdão até R$ 1 mil

Dívida criminal não
será cancelada



de opinião", que dariam a
possibilidade de invocar a
inviolabilidade parlamentar

com os chamados "crimes
do Tribunal

processo de solicitação
licença, já que há a possibi.
lidade de esta Casa deli,

te, pelo prosseguimento d0
de Justiça

e suspender a tramitação do rar sobre o pedido", afir
processo. "A Comissão con-	 o relator. O parecer foi apro
clui, então, preliminarmen- vado, sem restrição.

Aprovado substitutivo sobre
Serviço 900 da Telemig

A Comissão de Constitui- ao PL 838/96, do deputado
ção e Justiça aprovou tam- José Bonifácio (PSDB), que
bém, com dois votos contrá- dispõe sobre leilão de veícu-
rios, parecer de 1 11 turno do los usados. O relator opinou
relator Anivaldo Coelho (PT), pela constitucionalidade, le.
ao PL 788/96, de autoria do galidade e juridicidade do
deputado Raul Lima Neto projeto, na forma do
(PPB), que também parti- substitutivo n° 1, por ele apre.
cipou da reunião. O pro- sentado. O artA Q do
jeto dispõe sobre a obri- substitutivo autoriza o Poder
gatoriedade da Telemig im- Executivo a doar aos municí-
plantar senha para acesso do pios e entidades filantrópicas
usuário ao Serviço 900. O do Estado, devidamente ca-
parecer do relator foi pela dastradas na Secretaria do
constitucionalidade, Trabalho, 50% dos veículos
juridicidade e legalidade do considerados dispensáveis à
projeto, na forma do composição da frota oficial 
substitutivo n° 1 que apresen- apontados para leilão.
tou, buscando apenas melhor No art.2°, o relator esta'
adequar a proposta para a belece que as doações de
consecução dos objetivos al- penderão de avaliação pré-
mejados. via, dispensada a licitação
Veículos - Foi também apro- quando se tenha comprova'
vado parecer de 1 11 turno do da a sua finalidade e uso de
relator Amaldo Penna (PSDB), interesse social.

Parecer pela rejeição
O PL 812/96, de autoria do sobre o PI, 829/96, de auto-

deputado Luiz Antônio Zanto ria do deputado Bonifácio
(PPB), que estabelece horá- Mourão (PMDB), que dis
rios de funcionamento dos põe sobre a denominação
seiventios do foro extrajudicial, de estabelecimento, inSU'
recebeu parecer de 1° turno tuição e próprios públicos
do deputado Simão Pedro do Estado, concedido pelo
Toledo (PSDB), que opinou presidente da reunião, de-
pela sua inconstitucionalidade. putado Geraldo Santanna
O parecer foi aprovado pela (PMDB). A Comissão aprO-
Comissão,	 vou ainda cinco projetos de

O deputado Simão Pedro utilidade pública, que diS
Toledo pediu, ainda, prazo pensam a apreciação do
regimental para emitir parecer Plenário.

Constituição e Justiça

Aprovado parecer preliminar
sobre oficio

A Comissão de Consti-
tuição e Justiça aprovou
ontem parecer preliminar,
do relator Arnaldo Penna
(PSDB), opinando pela pos-
sibilidade de deliberação,
pela Assembléia Legislativa,
sobre o pedido de licença,
formulado através de ofício
do Tribunal de Justiça, para
instaurar processo criminal
contra o deputado Miguel
Arcanjo da Costa Barbosa
(PSDB). O parecer prelimi-
nar consiste no exame pré-
vio das acusações que pe-
sam sobre o deputado, para
verificar se os atos a ele
imputados pertencem ao rol
daqueles abarcados pela
inviolabilidade parlamentar.
Defesa - O deputado, de-
nunciado pelo Ministério
Público como suposto autor
de prática delituosa descrita
no Código Penal, ocorrida
em setembro de 1991, terá
agora prazo de 15 dias para
apresentar sua defesa à Co-
missão, fornecendo a ela os
elementos necessários para
a formação do seu juízo a
respeito da matéria. Assim,
após a apresentação desta
defesa, a Comissão emitirá
um segundo parecer, deli-
berando pelo deferimento
ou indeferimento do pedido
solicitado pelo Tribunal de
Justiça.

Na reunião, presidida
pelo deputado Geraldo
Santanna (PMDB), o relator,
deputado Arnaldo Penna,
argumentou que o Ministé-
rio Público sustenta, em sua
denúncia, que o deputado
teria incorrido em crimes
tipificados pelo Código Pe-
nal sem nenhuma relação

ds solos
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conservação
A definição de uma polí-

tica e de um plano estadual
de manejo e conservação de
solos, priorizando mais o
enfoque educativo e menos
o punitivo, são alguns dos
pontos destacados no ante-
projeto de lei, elaborado pela
Comissão de Representação
do Fórum Técnico Terra Viva,
encaminhado ontem à Co-
missão de Agropecuária e
Política Rural. Oanteproje-
to, aprovacio peiaoiius-
são, dispõe sobre a ocupa- 	

Anteprojeto entregue pela Comissão	 de Representação foi aprovado ontem

ç	
cumento encaminhado ao

ão, o uso, o manejo e a 
conservação do solo agríco- presidente da Comissão de
Ia e deverá, agora, ter i Agropecuária, deputado Pau-

ciada a sua tramitação na lo Piau (PFL), que o uso e
Assembléia.	

ocupação do solo são a base
No anteprojeto, está pre- da exploração agropecuária,

a qual responde por mais de
vista 41II%.ii	 LIiJ

serviço, no âmbito do Poder
Executivo, de orientação, Sub-bacia hidrográfica será
treinamento e assistência a unidade de planejamento
técnicos, produtores e traba-
lhadores rurais sobre usos, O deputado Paulo Piau
manejo e conservação de parabenizou a Comissão de
solos, além da divulgação Representação pela qualidade
de tecnologias e experiên- do trabalho por ela apresenta-
cias na área, em especial do, destacando o seu art. 69,

aquelasadaptáveisàscondi-  que define a sub-bacia
ções da agricultrua familiar, hidrográfica como unidade
Propostas— 

O coordenador para o planejamento do uso
dos trabalhos da Comissão adequado do solo agrícola, in-

dependentemente de divisas
de Representação, o vice- ou limites da propriedade ru-
presidente da Sociedade ral. "Essa é uma reivindicação
Mineira dos Engenheiros antiga dos técnicos da área",
Agrônomos (SMEA), Marce- observou.
lo Martins Pinto, destacou O deputado ressaltou que
que o texto final do antepro- o objeto do anteprojeto é hoje,
jeto é resultado de inúmeras mais do que uma reivindica-
propostas discutidas duran- ção do meio técnico, uma de-
te o Fórum, que contou com manda da sociedade, consci-
a participação de mais de ente da necessidade de
200 representantes de diver- compatibilizar as atividades
sas entidades do setor.	 agrícolas com o meio ambien-

Os integrantes da Comis- te.
são de Representação consi- Requerimento - A Comissão
deraram também, em do- de Agropecuária aprovou ain-

Agropecuária e Política Rural

Política estadual definirá uso e

70% das áreas ocupadas em
Minas. "É ainda medida fun-
damental para a garantia
da produção e produtivida-
de agrícolas e também fator
primordial para o equilíbrio
ambiental", ressaltaram.

da um requerimento da de-
putada Elbe Brandão, solici-
tando que seja feito convite
ao presidente da Florestas
Rio Doce, subsidiária da Com-
panhia Vale do Rio Doce,
para esclarecer os investimen-
tos previstos pela empresa
para região do Norte de Mi-
nas, em especial para os maci-
ços florestais da área de Grão
Mogol. A deputada justificou
seu requerimento, frisando
que o melhor aproveitamen-
to dessas reservas poderá
gerar novos empregos e ri-
quezas para a região.

Participaram, ainda, da
reunião os deputados Geral-
do Nascimento (PT) e Olinto
Godinho (PL), além de inte-
grantes da Comissão de Re-
presentação do Fórum Téc-
nico Terra Viva.



'	
moo

Representantes da UEMG. ACM e FIEMG debatem estágio supervisionado e
salário de professores
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Educação	 Reunião conjunta

Estágio supervisionado
	 Aprovado parecer favorável à

e tema de discussão	 criação do Fundiest
A Comissão de Educa-

ção, Cultura, Desporto e
Turismo e Lazer, presidida
ontem pelo deputado João
Leite (PSDB), reuniu repre-
sentantes da Universidade
do Estado de Minas Gerais
(UEMG), da Federação das
Indústrias do Estado de Mi-
nas Gerais (Fiemg) e da As-
sociação Comercial do Esta-
do de Minas Gerais (ACM),
para debater um programa
de incentivo a estágio super-
visionado e a questão salari-
al dos professores da UEMG.

A secretária da Associação
dos Docentes da UEMG, pro-
fessora Sueli Policeni Cordei-
ro, lamentou a falta de uma
política de estágios e apontou
a dificuldade dos alunos da
Escola de Artes Plásticas da
UEMG (ESAP) em conseguir
estágio. Lembrou que o Pro-
grama Mineiro de Design po-
deria ser uma saída para o
problema.

O pró-reitor de Planeja-
mento da UEMG, José
Oswaldo Lasmar, disse que o
Programa Mineiro de Design
está sendo apreciado pelo
Conselho Estadual de Ciência
e Tecnologia e que poderá
realmente abrir espaço para
uma aproximação entre as
escolas e as empresas. "Pro-
cura-se ver o design hoje não
somente como solução estéti-
ca, mas como questão técni-
ca", disse Lasmar. O programa
é financiado, em nível federal,
pelo Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e
Social (BNDES) e pela
Financiadora de Projetos Es-

Lindolfo Paoliello, repre-
sentante da Associação Co-
mercial, disse que a entida-
de apóia as empresas que
contratam estagiários, mas
que, em geral, as empresas
não sabem como lidar com
os estagiários, e a supervi-
são não funciona. "O que
deveria ser um benefício
acaba trazendo prejuízos
para a empresa e para o
estudante", concluiu.
Parceria - Nelson Carlos
Teixeira, da Fiemg, defen-
deu a necessidade de se

peciais (Finep) e, em Minas
Gerais, terá a participação do
Banco de Desenvolvimento
do Estado de Minas Gerais
(BDMG).
Frustrações - Lasmar disse
que hoje o estágio não é
profissionalizante, mas frus-
trante. "Para a instituição que
contrata o estagiário, ele é
mão-de-obra barata. Para o
estudante é uma ajuda de
custo e, para o técnico bem-
intencionado que presencia a
situação, é frustrante, com ex-

Promoverem parcerias entre

as empresas e as esco
para melhor qualificação
trabalhadores. "A ênf
deve ser dada ao ensino
fundamental, onde os bras^

leiras começam a se tor
excluídos." Teixeira lembrM
que os trabalhadores bras .
leiros possuem, em média,
três anos e meio de escoh,
ridade, enquanto que os ar.
gentinos possuem Oito anos;
os trabalhadores dos Tigres
Asiáticos, dez anos; e os do
Primeiro Mundo, doze anos.

ceções nas áreas médicas, em
que a residência funciona, e
de Direito".

Sueli Carde ira falou tambéra
ao final da reunião, sobre a situ-
ação salarial dos professores e
servidores daUEMG. Oestudan-
tejolirnar Silva, coordenadordos
estudantes, leu um manifestoc
corpo discente sobre o proble-
ma do estágio.

Participaram ainda da reu-
nião os deputados Gilmar Ma-
chado (PT) e Elbe BrandãO
(PSDB).

As Comissões de Consti-
tuição e Justiça (CCJ) e de
Fiscalização Financeira e Or-
çamentária (CFFO) realizaram
reunião conjunta e aprova-
ram ontem, por unanimidade,
parecer favorável de I Q turno,
do deputado Arnaldo Penna
(PSDB) ao PL 814/96, do go-
vernador do Estado, que cria
o Fundo de Desenvolvimen-
to de Indústrias Estratégicas
(Fundiest).

Na mesma reunião, foram
aprovados pareceres favorá-
veis de 111 turno aos PLs 815/
96, que autoriza a Companhia
de Distritos Industriais (CDI-
MG) a doar imóvel para insta-
lação da fábrica da Mercedes,
emJuiz de Fora, e 818/96, que
autoriza o Poder Executivo a
doar imóvel (Fazenda Porto
Feliz) ao Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrá-
ria (Incra), destinado a assen-
tamento de trabalhadores ru-
rais.
Emendas - O projeto que
cria o Fundiest recebeu qua-
tro emendas no relatório do
deput2do Arnaldo Feriria. An-
teriormente, já tinham sido
aprovadas nove emendas pela
Comissão de Constituição e
Justiça. A emenda nQ 10 esta-
belece que fica vedada a uti-
lização concomitante dos re-
cursos do Fundiest e do Pro-
grama de Integração e Diver-
sificação (Pró-Indústria).

A nQ 11 dá ao artigo 2 um
novo texto e prevê que pode-
rão ser beneficiários de opera-
ção com recursos do Fundiest
empresas cujos projetos de
investimento contemplem a
implantação de unidade in-
dustrial no Estado, desde que
a empresa e o projeto objetos
da operação com recursos do
Fundo observem as condi-

ções previstas no projeto do alínea b do inciso III do artigo
Executivo.	 6, a expressão juros pela ex-

Já a emenda n° 12 substi- pressão taxas de juros.
tui, na alínea b do inciso II do O deputado Marcos
artigo 6, a expressão finan- Helênio (PT), que havia solici-
ciarnento pela expressão con- tado vista do projeto, disse
dições de financiamento. E a que a bancada do PT vai apre-
emenda n 13 substitui, na sentar emendas em Plenário.

PL da Mercedes Benz
tem novo relator

Na votação do PL 815/96, rurais, recebeu pareceres fa-
o relator pela Comissão de voráveis dos deputados
Fiscalização Financeira e Or- Arnaldo Penna (PSDB), pela
çamentária, deputado Marcos CCJ, e Paulo Piau (PFL), pela
Helênio (PT), foi substituído CFFO. Feriria apresentou o
pelo deputado Paulo Piau substitutivo n 1, que prevê
(PFL), que apresentou pare- que o imóvel voltará ao Esta-
cer favorável, aprovado com do, se no prazo de cinco anos
o voto contrário do parlamen- não for cumprida a finalidade
tar do PT. Marcos Helênio da doação.
alegou que não poderia apre- Os deputados Marcos
sentar parecer, porque não Helênio, Geraldo Rezende
recebeu informações do Exe- (PMDB), José Braga (PDT) e
cutivo sobre o acordo firma- Elbe Brandão (PSDB) elogia-
do com a fábrica alemã para a ram a iniciativa tomada pelo
implantação da unidade em governador Eduardo Azeredo
Juiz de Fora. que, segundo enfatizaram,
Reforma agrária - O PL 818/ contribuirá para minimizar o
96, que doa imóvel para as- problema fundiário em Minas
sentamento de trabalhadores Gerais.

Deputados questionam
formato de reunião

O deputado Miguel Martini missão que a integra, como
(PSDB), presidente da Comissão vem sendo feito atualmente.
de Fiscalização Financeira e Or- Ele e Santanna defenderam que
çamentána, criticou a atual forma ou o Regimento seja seguido
de se realizarem as reuniões con- ou então modificado, não sen-
juntas de Comissões. Ele obser- do possível que continue a ser
vou, com o apoio do presidente descumprido.
da Comissão de Constituição e Presenças - Participaram da
Justiça, deputado Geraldo reunião os deputados Geraldo
Santarina (PMDB), que o Regi- Santanna (PMDB), que a presi-
mento Interno não está sendo diu, Simão Pedro Toledo
cumprido.	 (PSDB), Miguel Martini (PSDB),

Segundo Martini, o artigo Arnaldo Perna (PSDB), Romeu
188 do Regimento prevê que a Queiroz (PSDB), João Leite
proposição analisada através (PSDB), Elbe Brandão (PSDB),
de reunião conjunta de Comis- Geraldo Rezende (PMDB),
sões receberá um único pare- Marcos Helênio (PT), Paulo
cer e não parecer de cada Co- Piau (PFL) e José Braga (PDT).

Programa aproxima escolas e empresas



Analisadas
ao rvienario

A Comissão de Saúde e
Ação Social aprovou, on-
tem, parecer do deputado
Jorge Eduardo de Oliveira
(PMDB) sobre emendas apre-
sentadas, em Plenário, ao
PI, 816/96, durante a discus-
são do projeto em 1 turno.
O parecer concluiu pela
aprovação das emendas ns
1 e 2, na forma das respecti-
vas subemendas, ficando

A subemenda nQ 1 à emen-
da nQ 1 dá nova redação ao
artigo 12 do substitutivo, au-
mentando de 18 para 20 o
número de membros e res-
pectivos suplentes para com-
por o CEAS. A subemenda n
1 à emenda nQ 2 promove
algumas modificações no tex-
to do substitutivo, dando ao
inciso III do art. 3 a seguinte
redação: "o amparo à pessoa
portadora de deficiência e a

A emenda n 6 dá ao
artigo 22 nova redação,
incluindo o CEAS como
agente que definirá os cri-
térios para cancelamento
ou suspensão da inscrição
de entidades e organiza-
ções que incorrerem
em irregularidade. No
substitutivo n2 1, esta irre-
gularidade referia-se à apli-
cação de recursos repas-
sados pelos poderes pú-
blicos. A emenda nQ 6 subs-
titui a palavra "aplicação"

Saúde e Ação Social
AI INFORMA/ quarta-feira 6

emendas apresentadas
ao PL 816/96
prejudicada a emenda n2 3. lho Estadual de Assist0
O deputado apresentou, ain- cia Social (CEAS) e
da, no parecer as emendas outras providências A
ns 4, 5, 6 e 7 ao substitutivo proposição organiza os
n9 1, da Comissão de Saúde serviços de assistência
e Ação Social, 	 social que o Estado deve

O projeto, do governa- assegurar às crianças , aos
dor do Estado, que está tra- adolescentes, idosos e às
mitando em regime de ur- pessoas portadores de de.
gência, dispõe sobre a orga- ficiência, em ação articu
nização da Assistência Soci- lada com as demais esfe-
al no Estado, cria o Conse- ras do governo.

promoção de sua habilitação, a expressão "plano estadual
reabilitação, profissionalização de assistência solical" por
e integração ao mercado de "política estadual de assis-
trabalho". A emenda nQ 4 tência social" no inciso Ido
também promove esse tipo artigo 3. O inciso III tam-
de mudança, dando ao inciso bém foi modificado pela
lido artigo 49 a seguinte reda- emenda n 5 e aprovado
ÇãO: "universalização dos di- com a seguinte redação:
reitos sociais, a fim de tornar "normatizar o registro e re-
o destinatário da ação gistrar as entidades e organi-
assistencial alcançável pelas zações de assistência social
demais políticas públicas".	 cuja área de atuação ultrapasse

Já a emenda n2 5 substitui o limite de um município".

por "prestação". O cancela- tência Social, da Criança e
mento ou suspensão ocorre- do Adolescente será
rá, ainda, sem prejuízo das exigida a apresentação do
ações cíveis e penais cabíveis, certificado de registro e
resguardando-se o atendi- autorização de funciona-
mento aos usuários, confor- mento expedido pelo
me normas do Conselho Na- Conselho Municipal de
cional de assistência Social. 	 Assistênica Social, onde

A emenda n 7 dá ao pará- este estiver constituído".
grafo único do artigo 21 a A nova redação retira do
seguinte redação: "Para substitutivo a frase "em
cadastramento ou reca- conformidade com o dis-
dastramento de entidades posto no art. 92 da Lei
assistenciais na Secretaria de Federal n° 8.742, de 7 de
Estado do Trabalho, da Assis- dezembro de 1993".

COMISSÕES
comissões Especiais
0, reunião ordinária de

foram designados
s integrantes das

Comissões Especiais que vão
jnar 05 seguintes vetos:

Veto parcial a Proposição
de Lei no 13.006, que dá
nova denominação à Praça
de Esportes Minas Gerais,
em Curvelo. Deputados
António Andrade (PMDB),
Elbe Brandão (PSDB),
frjberto Pinto Coelho (PPB),
Marcelo Gonçalves (PDT),
Ronaldo VasconCellos (PL)

Veto à Proposição de Lei
n° 12.985, que instituiu o
dia Estadual do Detetive
Profissional. Deputados
João Leite (PSDB), Glycon
Terra Pinto (PPB), Jorge
Hannas (PFL), Ivo José (P1'),
Paulo Schettino (PTB)

Requerimentos
aprovados:
• do deputado Durval
Ângelo (P1'), tramitação em
regime de urgência do PL
828/96 (reverter imóvel à
Mitra Arquidiocesano de
Mariana)
• do deputado José Maria
Barros (PSDB), apela ao
presidente da Telemig para
instalar estação de rádio-
base de telefonia celular,
em Caxambu
• do deputado Jorge
Eduardo de Oliveira
(PMDB), informações ao
secretário da Fazenda sobre
desativação de postos de
fiscalização do Estado em
suas principais rodovias

Requerimentos
deferidos
• do deputado Paulo Piau
(PFL), retirada de
tramitação do PL 715/96,
de SUO autoria
• d0 deputado João Leite
(PSDB), encaminhamento à
Comissão de Saúde e Ação
Social do PL 547/95, de sua
OUtOno
• do deputado João Leite,
Oudiência da Comissão de
Direitos e Garantias para
apreciar o PL 547/95
• do deputado João Leite,
0ud iênci0 da Comissão de
Direitos e Garantias para
°Olisar o PL 514/95

Aprovado
sobre Fur

A Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira e Orçamentá-
ria aprovou, na tarde de on-
tem, em 211 turno, parecer do
deputado Geraldo Rezende
(PMDB) favorável ao PI, 819/
96, do governador do Estado,
que cria o Fundo Estadual de
Assistência Social (Feas). O
projeto, que tem por objetivo
garantir as condições finan-
ceiras e de administração dos
recursos destinados ao de-
senvolvimento de ações de

O Feas disporá de recursos
de dotações orçamentárias do
Estado; créditos adicionais; con-
tribuições em dinheiro; valores;
bens móveis e imóveis que ve-
nha a receber de organismos
governamentais, nacionais ou in-
ternacionais; recursos proveni-
entes dos concursos de prognós-
ticos, sorteios e loterias do Esta-
do; e transferências do Fundo
Nacional de Assistência Social e
de outros fundos. Os recursos

ORADORES
Apoio
O deputado Carlos Pimenta
(PL) comentou as expectativas
das eleições municipais deste
ano. Ele disse que, neste
momento, os bons prefeitos
estão atentos para que o
possível sucessor continue o
trabalho que foi iniciado. "Já
os maus administradores vão
ter que desocupar a cadeira e
deixar um desafio para o
candidato que vencer, que é
colocar ordem na Casa",
afirmou. Carlos Pimenta
registrou, também, seu apoio à
candidatura do deputado
Ronaldo Vasconcellos (PO à
Prefeitura de Belo Horizonte.
"Ronaldo Vasconcelios é capaz
de administrar a Capital com
dignidade, eficiência e muita
sabedoria. Apresar de não ter

assistência social a cargo do
Estado, segue agora para apre-
ciação do Plenário, em 2° tur-
no,

De acordo com o projeto,
os recursos do Fundo serão
aplicados no pagamento de
benefícios como auxílios na-
talidade e funeral, mediante
critérios a serem estabeleci-
dos pelo Conselho Estadual
de Assistência Social (Ceas);
no apoio técnico a serviços,
programas e projetos de assis-

serão geridos pela Secretaria do
Trabalho, da Assistência Social,
da Criança e do Adolescente.

O projeto autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito suple-
mentarde R$ 50 mil para implan-
tação do Fundo; e estabelece,
também, as condições para o
repasse de recursos aos municí-
pios. No 1° turno, a matéria rece-
beu nove emendas, todas apro-
vadas pelos deputados, desta-
cando-se a emenda n° 7, que

domicilio eleitoral na cidade,
ele conhece como poucos seus
problemas", ressaltou. O
deputado Ronaldo
Vasconceilos aparteou o
pronunciamento, agradecendo
o apoio e os elogios que
recebeu do colega de partido.
Carlos Pimenta falou, também,
do descaso das autoridades
competentes com o Projeto
Jaíba. "Faço um apelo aos
governos estadual e federal
para serem sensíveis ao
projeto que é tão importante
para o Norte do Estado",
concluiu.

Descaso
O deputado Raul Lima Neto
(PPB) registrou seu apoio ao
discurso do deputado Carlos
Pimenta (PL), ressaltando a

tência social aprovados pelo
Ceas, de âmbito regional ou
local; no atendimento a ações
assistenciais de caráter de
emergência; na capacitaçãode
recursos humanos; no estí-
mulo a ações regionalizadas
de assistência social; na trans-
ferência de recursos aos fun-
dos municipais e na celebra-
ção de convênios ou contra-
tos com prestadores de servi-
ços de entidades filantrópicas
na área de assistência social.

autoriza o Executivo a instituir a
empresa pública Turminas e a
emenda n° 8, que propõe a
formulação e execução da polí-
tica de artesanato no Estado. As
demais emendas buscam apri-
morar tecnicamente o texto.

Participaram da reunião de
ontem, presidida pelo deputado
Miguel Martini (PSDB), os depu-
tados Geraldo Rezende (PMDB),
Marcos Helênio (PT), Paulo Piau
(PFL) e Elbe Brandão (PSDB).

importância do Projeto Jaíba
para a região Norte do Estado.
Raul Lima Neto comentou,
também, a tramitação, no
Congresso Nacional, do
projeto que institui a
Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira
(CPMF). "O projeto é um
absurdo. Muito dinheiro já foi
arrecadado para a saúde e
desviado não se sabe para
onde", salientou. O deputado
também criticou outro projeto
que tramita no Congresso: o
que institui o casamento entre
homossexuais. "A aprovação
deste projeto demonstrará que
o nosso País não é cristão e
não teme a Deus. Creio na
consciência dos deputados
que representam Minas no
Congresso", concluiu.

COMISSÕES
Requerimento
Também foi aprovado
requerimento do
deputado Carlos Pimenta
(PL) solicitando à Mesa
que envie ofícios aos
deputados estaduais
mineiros, manifestando a
posição favorável da
Comissão de Saúde e
Ação Social à
implantação da
Contribuição Provisória
sobre Movimentação
Financeira (CPMF), em
atenção ao apelo do
ministro da Saúde, Adib
Jatene. Participaram da
reunião os deputados
Carlos Pimenta (PL), que a
presidiu, Jorge Eduardo
de Oliveira (PMDB), João
Batista de Oliveira (PSB) e
Arnaldo Penna (PSDB).
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Fiscalização Financeira e Orçamentária

Aumentado número de integrantes
do Conselho de Assistência Social

Prestação de recursos tem fiscalização

parecer de 2° turno
do- de. Assistência

Fundo terá recursos orçamentários



ASSEMBLÉIA INFORMA NA TV
CAPITAL

Título: FRIGOBET
Resumo: A Comissão de Meio Ambiente da Assembléia
Legislativa foi ao Bairro Ibiruçu averiguar a denúncia de
que o frigorífico Frigobet estaria provocando mau cheiro na
região.
Entrevistas: deputado Amoldo Canannho(PSDB); José Cláudio
Junqueira, diretor de Controle Ambiental do Feam; Ronilda
Sabino, vereadora em Betim; Luzia Otoni, moradora da região;
deputado Iva José, presidente da Comissão de Meio Ambiente;
deputado Antônio Roberto (PMDB).

INTERIOR

Título: RESENHA
Resumo: A Comissão de Administração Pública debateu 0
criação do Ouvidoria de Policia em Minas Gerais; a
Comissão de Defesa do Consumidor ouviu denúncias
sobre a prorrogação do contrato da empresa que
administra a Rodoviária de Belo Horizonte, ADTER; a
Comissão de Agropecuária discutiu aspectos da legislação
trabalhista rural que estariam contribuindo para agravar OS

conflitos no campo. Esses são alguns assuntos tratados fl

Resenha, no semana de 10 o 13 de junho.

4

AGENDA
9 horas

• Comissão de Defeso do Consumidor (Plenarinho IV) -
discussão e votação de parecer sobre proposições sujeitas
à apreciação do Plenário

• Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais
(Plenarinho II) - discussão e votação de parecer sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário

9h3Omin
• Reunião conjunta das Comissões de Saúde e Ação Social

e de Defesa do Consumidor (Plenarinho IV) - Audiência
Pública paro discutir as novas denúncias de irregularida-
des e crimes cometidos no Hospital do Unimed, em Betim.
Ouvir a secretária do Conselho Municipal de Saúde de
Betim, Geraldo da Conceição Tito; o presidente da
Associação Médica de Minas Gerais, Lincoln Marcelo
Silveira Freire; o diretor do Sindicato dos Médicos de
Minas Gerais, Jader Campomiui; o integrante da Co-
missão Estadual do Médico, José Alvarenga; a presidente
da Apae de Betim, Sônia de Meio; a vice-presidente do
SOS/Vida, Maria Helena Batista Lima; o promotor da
Defensoria dos Direitos Humanos, Rogério Greco; o
secretário executivo do Procon Estadual, Antônio Joa-
quim Fernandes; e Adriane Franco Amara), Ruth da
Fonseca, Joqueuine Mônica Araújo, entre Outros

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
(Plenoriril,o 1) - discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário

10 horas
• Comissão de Administração Público (Plenarinho III) -

discussão e votação de proposições do Comissão
• Comissão de Meio Ambiente (Auditório) - Audiência

Pública paro debater o impacto sobre a população
ribeirinha e o meio ambiente, causado pela construção
de diversas barragens, entre elas a de Igorapavo. Ouvir
os representantes da Comissão Pastoral da Terra, Maria
Aparecida de Souza, e do Amdo, Maria Dalce Ricas; o
presidente da Feam, Maurício Andrés Ribeiro; o presiden-
te da Cemig, Carlos Eloy Carvalho Guimarães; os
representantes do Centro de Assessoria aos Movimentos
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Populares do Vale do Jequitinhonha, Flávio
Galizoni; do Movimento dos Atingidos pelas Bar,,_
Celso Souza Silvo; da Comissão dos Atingidos
Barragem de lrapé, José Antônio de Andrade; Fr
Daniel Rothman, da Universidade Federal de Viç
(UFV(; e José Roberto Fontes de Castro, da Assoa
dos Pescadores e Amigos do Rio Piranga (Asppe(

14 horas
Reunião Ordinária Deliberativa (Plenário)

1 4h3Omin
• Comissão Especial para emitir parecer sobre veto pam

à Proposição de Lei 12.978, que funde as Secretar;m de
Estado da Caso Civil e da Comunicação Social (Per,,ori
II) - eleger o presidente e o vice, designar o relator,
programar os trabalhos

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
(Plenannho 1) - discussão e votação de parecer sobe, o
Pi- 787/96, do governador do Estado, que autori o
Poder Executivo a realizar transação com a Campo"
Paraibuna de Metais

1 4h45min
• Comissão Especial para proceder a estudos para o

implantação da "Plataforma de Ação", documento
reivindicatório, resultado da IV Conferência Internado.
nal da Mulher (Plenarinl-ro III) - discussão de assuntos de
interesse da Comissão

16 horas
• CPI para proceder a estudos sobre o processo de

apuração dos índices do Valor Adicionado Fiscal ÇVAfl
dos municípios mineiros (Plenarinho II) - discussão de
assuntos de interesse do Comissão

19 horas
• Lançamento do livro "Loucos pela Vida - a trajetória do

reforma psiquiátrica no Brasil", de autoria da prof~
da Fiocruz (Rio), Paulo Amarante (Teatro) - a pedido do
deputado Marcos Helênio )PT(. A solenidade contarã
com a presença da senadora italiana Franca Baságlia e de

coordenador de saúde mental de Imola, Ernesto Ventutri

Origem £,tÃJt'W
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ORDEM DO DIA
Reunião Extraordinária (9horas)
PL 814/96

Do governador, cria o Fundo de
Des. de Indústrias Estratégicos

PI. 815/96
Do governador, autoriza a Cia.
de Distritos Industriais a doar
imóvel localizado em Juiz de Fora

P  817/96
Do governador, autoriza o Exe-
cutivo a assumir débito da em-
presa MGS

PL 818/96
Do governador, autoriza o Exe-
cutivo a doar imóvel que men-
ciona ao Incra

PL 819/96
Do governador, cria o Fundo
Estadual de Assistência Social

PL469/95
Do deputado José Bonifácio
(PSDB), estabelece incentivos para
a exoneração voluntária de ser-
vidores públicos estaduais

Reunião Ordinária (14 horas)
Matéria constante da Reunião
Extraordinária acrescida de:

RQN 1.234196
Do deputado Glycon Terra Pinto
(PPB),solicita a inserção, nos anais
da Casa, da reportagem
publicada na revista "Exame"

PL 787/96
Do governador, autoriza o Exe-
cutivo a realizar transação com a
Cia. Paraibuna de Metais

PI. 378/95
DodeputadoJosé Bonifácio, auto-
riza o Executivo a ceder cadeiras

cativas aos clubes mineiros
Veto Parcial

AProposição de Lei 12.972, que
extingue a Plambel

PL 350/95
Do deputado Olinto GodinhO
(PL), crio o Programa de Fomen-
to Agroindustrial para Investi-
mento em capital fixo

PL 207/95
Do deputado lbrahim Jac9b
(PDT), dispõe sobre os critérios
para o cobrança de multas de
trânsito
Reunião Secreta (20 horas)

Parecer
Da Comissão de Justiça sobre O

Ofício n° 13/96, do Tribunal de
Justiça
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