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9 horas
• Reunião Extraordinária Deliberativa (Plenário)
• Comissão de Administração Público (Plenarinho 1)- discussão e votação
de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário
9h3Omin

Reunião Conjunta das Comissões de Meio Ambiente e de Administração Pública
(Plenarinho 1) - discussão e votação de parecer sobre o PL 727/96, do
governador do Estado, que altera a estrutura orgôncia da Secretaria de Estado
de Recursos Minerais, Hídricos e Energéticos
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho IV) - ouvir o
secretário de Estado de Obras Públicas, Israel Pinheiro Filho, sobre o Programa
Estadual de Privatização de Rodovias

• Comissão de Saúde e Ação Social (Plenarinho II) - discutir o seguro saúde, com
o presidente do Conselho de Saúde da Fiemg; e os efeitos danosos de vários
medicamentos, com o superintendente-geral da Funed, Roberto Porto Fonseca

• Comissãode Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho III) -discussão
e votação de parecer de 20 turno sobre: PL 684196, que altera a estrutura
orgânico da Fundação João Pinheiro; PI- 700/96, que altera a estrutura da
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração; PI- 701/96, que
funde as Secretarias de Estado do Trabalho e a da Criança e do Adolescente;
PI- 726/96, que dispõe sobre a finalidade e a estrutura orgânico da Secretaria
de Estado da Indústria e Comércio; e o PI- 728/96, que altera a estrutura
orgânica da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral; todos
de autoria do governador do Estado

10 horas
• Comissão de Agropecuária e Política Rural (Plenorinho 1) - discussão e votação

de parecer detumo único sobre a Mensagem 78/96, do governador do Estado,
que encaminha processos de legitimação de terras devolutas rurais e urbanas,
que resultam de estudos realizados pela Ruralminas

lOh3Omin
• Comissão de Defesa Social (Plenarinho III) - discussão e votação de parecer

sobre PL 654196, do deputado João Leite (PSDB), que dispõe sobre o sistema
de revistas nos estabelecimentos penais do Estado de Minas Gerais

14 horas
• Reunião Ordinária Deliberativa (Plenário)
• Assembléia dos Trabalhadores em Educação da Rede Estadual de Ensino, o

pedido do Sindicato único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais
(Tribuna Popular)

l6h3Omin
• Visita do embaixador do Kuwait, Abdulazis A. Al-Duaij (Salão Nobre)

20 horas
• Reunião Especial em comemoração ao centenário de nascimento do ex-•

governador Israel Pinheiro (Plenário)

Homenagem
O centenário de nascimento
do ex-governador Israel
Pinheiro será comemorado
hoje, às 20 horas, com uma
Reunião Especial no Plenário.
Na oportunidade, será lançado
o livro "Israel - Uma vida para
a história", de Alisson Vaz, no
Salão Nobre

Visita
O diretor-geral da Assembléia
Legislativa do Estado do
Tocantins, Elezar Moura
Carvalho, e o analista Robson
Alacon Silva, visitam a Casa
hoje, a partir das 9 horas. Eles
vieram conhecer o trabalho
desenvolvido na área de
Informática

Saúde
A Comissão de Saúde e Ação
Social discute hoje, no
Plenarinho III, o seguro saúde,
com o presidente do Conselho
de Saúde da Fiemg; e os
efeitos danosos de vários
medicamentos, com o
superintendente-geral da
Funed, Roberto Porto Fonseca.
A reunião será às 9h30rnin

Rodovias
O secretário de Estado de
Obras Públicas, Israel Pinheiro
Filho, fala hoje, às 9h30min,
sobre o Programa Estadual de
Privatizaçào de Rodovias. Ele é
o convidado da Comissão de
Assuntos Municipais e
Regionalização, que se reunirá
no Plenarinho IV



Governo expõe ações em favor
das bacias hidrográficas

O Secretário do Meio An
biente e Desenvolvimento Sus
rentável, José Carlos de Carv
lho, acentuou a importânci
estratégica e geopolítica do Ri
Doce no cenário nacional.
Diretor-Geral do Departamer
to de Recursos Hídricos d
Minas Gerais, SebastiãoVirgilic
e Paulo Maciel, da Feam, qu
acompanhavam o Secretánc
fizeram exposição sobre a
ações do governo do Estadi
em favor das bacias h
drográficas de Minas. A partici
pação da Policia Militar er
ações de orientação e de edu
cação em preservação an]
biental foi objeto da exposiçã
do coronel Antônio Caetano
do sargento Paulo Figueiredo

i- do Grupamento da Policia de com menos de um metro, em
- Proteção Ambiental de Res- razão do assoreamento da ba-
L- plendor e presidente da Asso- cia. Em termos de poluição, a
a ciação de Defesa Ecológica situação é igualmente dramá-
o daquela cidade.	 rica. Cerca de 170 municípios
) A proposta de uma ação mineiros e do Espírito Santo
i- conjunta entre os Estados de despejam esgotos no Rio, que
e Minas Gerais e Espírito Santo tem como afluentes rios como
, foi enfatizada pela coordena- o Pi--racicabaque também so-
e dora de Educação Ambiental fre com a degradação am-
, daquele Estado, Dalva Vieira biental.
.s Ringen, que apresentou as Participaram também da
o ações do Governo capixaba reunião os deputados Antô-
- para a preservação do Rio nio Roberto (PMDB), Wilson

Doce.	 Trópia (PV), Ronaldo
n Vídeos e exposições mos- Vasconceilos (POe represen-

traram que o Rio Doce neces- tantes da Secretaria de Espor-
sita de uma ação urgente de tes, Lazer e Turismo, Secreta-

o proteção. Pontos do rio que ria de Educação, Cetec, Amda
e tinham, em 1980, nove metros e IEF, Prefeituras de Ipatinga
>, de profundidade estão hoje e de Galiléia, entre outros.
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Aprovado parecer favorável a	Meio ambiente debate
PI. do Pró-Consumidor	 problemas do Rio Doce

A Comissão de Defesa
do Consumidor aprovou
ontem parecer favorável do
deputado Marcos Helênio
(PT) ao PI, 668/96, do depu-
tado Dinis Pinheiro (PSD),
que institui o Programa Mi-
neiro de Informação e Apoio
ao Consumidor (Pró-Con-
sumidor). Também foi apro-
vado parecer favorável do
deputado Antônio Andrade
(PMDB) ao PI, 691/96, do
deputado Marcos Helênio

Os deputados da
Comissão de Defesa do
Consumidor aprovaram
ainda 13 requerimen-
tos, dos quais 11 tratam
de convite para que
sejam ouvidos autori-
dades ou cidadãos so-
bre diversos assuntos
relacionados à defesa
do consumidor. Por
isso, foi decidido que a
Comissão realizará duas
reuniões semanais a
partir de agora, uma or-
dinária e outra extraor-
dinária. Os dois outros
requerimentos foram
apresentados pelo de-
putado Marcos Helênio
(PT), que solicita infor-
mações ao Banco Cen-
tral sobre o Plano Em-
presário e, a cartórios
de registro de imóveis
de sete cidades, sobre o
número de incorpora-
ções imobiliárias com

(PT), que dispõe sobre a
obrigatoriedade da publica-
ção quadrimestral do cadas-
tro de reclamação contra
fornecedores. Atualmente a
obrigatoriedade é de publi-
cação anual.

O Pró-Consumidor tem
como princípios a plena
conscientização dos consu-
midores sobre seus direitos;
a efetiva repressão às práti-
cas comerciais previstas no
Código do Consumidor; a

harmonia e transparência
nas relações de consumo; e
o apoio e incentivo à cria-
ção de entidades civis que
atuem na área de defesa do
comsumidor. Também visa
à melhoria da qualidade
dos serviços prestados, di-
reta ou indiretamente, pelo
Estado; e a facilitação e o
apoio a entidades constitu-
ídas por consumidores,
quando do acesso do Poder
Judiciário.

Três outros requeri-
mentos foram apresen-
tados pela deputada
Elbe Brandão (PSDB),
solicitando debate so-
bre a interferência de
telefones celulares nas
balanças eletrônicas;
problemas entre usuá-
rios e a companhia aé-
rea Vasp; e a regula-
mentação e fiscalização
das balanças eletrôni-
cas em uso no Brasil. O
último requerimento
aprovado é do deputa-
do João Leite (PSDB) e
solicita a realização de
debate sobre o reajuste
das tarifas de táxi de
Belo Horizonte.

Participaram da reu-
nião os deputados Mar-
cos Helênio (PT) - pre-
sidente, Antônio
Andrade (PMDB),
Carlos Pimenta (PL) e
Olinto Godinho (PL).

A Comissão de Meio Am-
biente, presidida pelo depu-
tado Ivo José (PT), realizou
ontem audiência pública para
debater os problemas am-
bientais da Bacia do Rio Doce
e apresentar a 2 2 Descida
Ecológica do Rio Doce, que
será realizada de 20 de maio
a 5 de junho próximos. O
deputado José Henrique
(PMDB), autor do requeri-
mento da audiência pública,
disse que a descida ecológica
é importante para chamar a
atenção das autoridades e da
sociedade para os problemas
das bacias hidrográficas bra-
sileiras.

Daniel Pereira de Araújo,
do Movimento Pró-Rio Doce,
de Colatina (ES), fez um rela-
to sobre o que será a descida
ecológica, que tem incentivo
de diversas entidades e em-
presas. Várias equipes esta-
rão atuando no evento. À
equipe de canoagem caberá

a coleta de amostras de água,
de detritos para análise do
grau de poluição do no. A
equipe de documentação es-
tará registrando, através de
filmes, fotos e relatóri-os, a
situação do rio em seus pon-
tos mais críticos, com ênfase
para o assoreamento da ba-
cia e a destruição nas mar-
gens. Uma equipe de educa-
ção se incumbirá de divul-

gar, junto às populações ri-
beirinhas e câmaras munici-
pais, ações que possam aju-
dar a proteger o rio e
minimizar os efeitos da polui-
ção, além de informações para
o incentivao à arborização e
uso de técnicas agrícolas nas
proximidades do rio.

O trabalho contará ainda
com uma equipe de apoio
logístico.

financiamento do Sistema Fi-
nanceiro da Habitação.
Convites - Dos 11 requeri-
mentos, sete foram elabora-
dos pelo deputado Marcos
Helênio, que é presidente da
Comissão de Defesa do Con-
sumidor. Eles solicitam que
sejam convidados autorida-
des e cidadãos para debates
sobra a liberação de preços
dos combustíveis e o impacto
da medida em Minas; o pro-
cesso de desestatização da
Companhia de Abastecimen-
to do Estado de Minas Gerais
(Ceasa); as atividades da Cai-
xa de Pecúlio dos Militares
(Capemi); do PI, 41, em trami-
tação no Senado, que trata do
controle sanitário de drogas,
medicamentos, insumos far-
macêuticos e corre-latos; as
atividades do Multicanal; pro-
blemas relacionados com in-
corporações imobiliárias; e
medição de serviços presta-
dos pela Copasa e Cemig.

Defesa do Consumidor fará
duas reuniõesor semana.- -

--	) i	-
..- -

iïdeos e exposições dos presentes mostraram que o Rio Doce
necessita de uma ação urgente de proteção



Convidados debateram apolítica mineral do Estado na
terceira audência pública

Tributação excessiva
limita investimentos
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Comissão quer
incidentes com

esclarecer
Sem-Terra

Audiência discute geração de
empregos no setor mineral

A Comissão de Direitos
e Garantias Fundamentais
quer esclarecer os inciden-
tes que envolveram inte-
grantes do Movimento dos
Sem-Terra e policiais milita-
res no último dia 9, na BR-
262, próximo a Santa Luzia,
quando a marcha dos sem~
terra chegava a Belo Hori-
zonte. Em reunião realizada
na manhã de ontem, a Co-
missão aprovou requeri-
mento da deputada Maria
José Haueisen (PT) pedin-
do a presença do coman-
dante-geral da Polícia Mili-
tar de Minas Gerais, cel.
Nelson Fernando Cordeiro,
e do comandante do Bata-
lhão de Choque da PMMG,
ten.cel. Carlos Ribeiro Lopes
Cançado, para falarem so-

Comissão
Especial é
instalada

O deputado Cleuber Car-
neiro (PFL) foi eleito ontem
presidente da Comissão Es-
pecial para averiguar e pro-
por soluções urgentes para o
equacionamento dos proble-
mas que atingem os municí-
pios do Médio jequitinhonha,
em virtude da seca que asso-
la a região. A comissão foi
criada a partir de requeri-
mento do deputado Carlos
Murta (PPB).

Durante a reunião, foi elei-
to também o vice-presidente,
deputado Ivo José (PT), e
definido o horário das reuni-
ões, que deverão ocorrer to-
das as terças-feiras às 15h30.
Participam ainda da comis-
são, como membros efetivos,
os deputados Kemil Kumaira
(PSDB), Geraldo Rezende
(PMDB) e Carlos Murta (PPB).

bre o conflito.
Os deputados da Co-

missão decidiram ampliar a
discussão sobre os Sem-
Terra convidando também
o assessor especial do go-
vernador para Assuntos Sin-
dicais, João Paulo Pires de
Vasconcelos, e o secretá-
rio-adjunto da Educação,
João Batista dos Mares Guia.
O primeiro foi encarrega-
do, pelo governador, de
estudar a reivindicação dos
Sem-Terra sobre a criação
de cooperativas agrícolas
nos assentamentos. O se-
gundo deverá falar sobre
outra reivindicação do Mo-
vimento, de construção de
escolas nas áreas de assen-
tamento.

Ainda ontem, a Comis-

são de Direitos e Garantias
Fundamentais aprovou o re-
latório da audiência pública
sobre "políticas públicas in-
digenistas", realizada na se-
mana passada. Na mesma
reunião, também foi aprova-
do, em 22 turno, o
PI, 58495, de autoria do de-
putado João Batista de Oli-
veira (PSB), que declara de
utilidade pública a Congre-
gação dos Deficientes Auditi-
vos de Beagá (Codabe), com
sede em Belo Horizonte.

Participaram da reunião,
presidida pelo deputado
João Leite (PSDB), os depu-
tados Leonídio Bouças
(PFL), Hely Tarquínio
(PSDB), Antônio Roberto
(PMDB), José Braga (PDT)
e Maria José Haueisen (PD.

A necessidade de inves-
tir em pesquisa e educação
e na parceria entre univer-
sidade e pequenos produ-
tores, além dos impactos
causados pelo desenvolvi-
mento de novas tecnologias
foram questões abordadas
ontem na terceira audiên-
cia pública promovida pela
Comissão de Política
Energética, Hídrica e
Minerária. O objetivo das
reuniões é colher subsídios
para formular uma política
mineral para o Estado. Ou-
tras sete Audiências serão
realizadas até junho e uma
das conseqüências dos de-
bates poderá ser a apresen-
tação de um projeto de lei
sobre o assunto.

O tema debatido foi
"Avanços tecnológicos na
mineração - conflito
automação/robotização e a
necessidade de geração de
novos postos de trabalho".
O secretário da Confedera-
ção Nacional dos Trabalha-
dores do Setor Mineral,
Lourival Araújo Andrade,
defendeu mudanças na mi-
neração brasileira - hoje
essencialmente exportado-
ra. Para ele, o bene-
ficiamento do minério, ain-
da no país, seria uma forma
de gerar mais empregos.
Falou, ainda, sobre os im-
pactos da tecnologia no se-
tor, lembrando que o nível
de estresse e alcoolismo en-
tre os trabalhadores tem au-
mentado e que não existe
mais o controle do que se
produz. Além desses aspec-
tos, o desemprego, segun-
do Andrade, tem aumenta-
do significativamente.

Gerar mais empregos,
para o secretário-executivo
do Instituto Brasileiro de
Mineração (Ibram), José
Mendo Mizael de Souza, im-
plica, por outro lado, criar
condições para investir. Se-
gundo ele, a elevada tribu-
tação sobre as empresas co-
loca os produtores brasilei-
ros em desvantagem frente
aos concorrentes internaci-
onais. Afirmou, porém, que
o Plano Real tem proporcio-
nado um cenário mais pro-
pício ao investimento. Quan-
to ao desemprego mencio-
nado pelo representante dos
trabalhadores, Mizael de
Souza defendeu que, nas
duas últimas décadas, em
Minas Ge-rais, o setor mine-
ral foi o que mais proporci -
onou estabilidade no traba-
lho e ní-vel de escolarização
aos em-pregados.

O professor da Escola de
Engenharia da Universida-
de Federal de Minas Gerais

-

(UFMG), Antônio Carlos
Girodo, defende a necessi-
dade de preparar os profis-
sionais do setor para en-
frentar os próximos desafi-
os. «Hoje a atividade mi-
neradora é altamente sofis-
ticada e competitiva", enfa-
tizou. Todos foram unâni-
mes em afirmar, por outro
lado, que falta uma política
mineral para Minas Gerais e
que é preciso o engajamento
de todos os segmentos da
sociedade e do Governo pa-
ra implementá-la.

Compareceram tam-
bém à reunião os deputa-
dos Alvaro Antônio (PDT),
que a presidiu, Anivaldo
Coelho (PT) e Bilac Pinto
(PFL), além do represen-
tante da Secretaria de Es-
tado do
Planejamento (Seplan),
Haroldo Carneiro, e de
diversas empresas e enti-
dades ligadas ao setor
mineral.

PI. sobre IPVA tem
parecer favorável

A Comissão de Admi- abril; 7, 8. 9 e O, em
nistração Pública apro- maio. Também foram
vou, ontem, em 1 turno, aprovadas quatro pro-
parecer sobre oPI, 65296, posições que dispensam
do deputado Arnaldo a apreciação do Piená-
Penna (PSDB), que dis- rio e tratam de denorni-
põe sobre o período de nação de trechos de ro-
cobrança do Imposto So- dovias e de outros lo-
bre a Propriedade de Ve- cais públicos.
ículos Automotores Participaram da reu-
(IPVA. O relator do pro- niãoo deputado Aalrnar
jeto foi o deputado Bo- Silva (PSDB), que a pie-
nifácio Mourão (PMDB sidiu; o vice-presidente,
O projeto estabelece que Ar-naldo Penna (PSDB),
a cobrança obedecerá à além dos deputados Bo-
seguinte escala: veículos nifácio Mourão PMDB)
com placa final 1. 2 e 3 Marcos Helênio (PT) e
em março 4. 5 e 6, em Elbe Brandào(PSDB).



CPI do VAF colhe depoimento
de diretor da Tema Consultoria

Aprovado parecer favorável à
proteção de bacias hidrográficas
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O diretor da empresa
Tema Consultoria Econômi-
ca e Financeira Ltda, Marcos
Letayf Macedo, negou on-
tem, em depoimento à CPI
que investiga irregularidades
no cálculo do Valor Adicio-
nado Fiscal (VAF) de muni-
cípios mineiros, que sua em-
presa tenha fraudado doai-
mentos ou cometido ilegali -
dades no trabalho de con-
sultoria prestado a prefeitu-
ras. Ao lado de seu advoga-
do e munido de vasta docu-
mentação, Macedo buscou
refutar todas as acusações
feitas à Tema e preocupou-
se em apontar o que classifi-
cou de equívocos e in-ver-
dades nas declarações feitas
por testemunhas ouvidas an-
teriormente pela Comissão e
em culpar a Secretaria da
Fazenda por erros no cálcu-
lo dos índices.

Na segunda fase do seu
depoimento, o diretor da
Tema negou que o contrato
de prestação de serviços à
prefeitura de Congonhas te-
nha sido rescindido, como
afirmara, em reunião ante-
rior, o secretário da Fazen-
da daquele município, Ân-
gelo Pignataro. Ele infor-
mou que, atualmente, pres-
ta assessoria às prefeituras
de Paracatu, Contagem,
Congonhas, Conselheiro
Lafaiete, Nova Lima, Santa
Luzia e Ibirité.

Quanto às notícias que

-

•	
-ij

Macedo iniciou seu de-
poimento dizendo-se vítima
de "um verdadeiro lincha-
mento" por parte da impren-
sa e queixando-se de uma
"caçada interminável" contra
sua pessoa e a empresa Tema
Consultoria. A seguir, iniciou
uma longa exposição a res-
peito da legislação que dis-
põe sobre a apuração dos

vinculavam sua empresa ao
município de Varginha, dis-
se que está processando cri-
minalmente, por calúnia, as
pessoas responsáveis pelas
afirmações. Macedo negou,
também, que tenha "facili-
tado" a entrega de declara-
ções de empresas à Secreta-
ria da Fazenda. Quanto às
suspeitas de crime no in-
cêndio de um automóvel
"Tipo" que transportava do-
cumentos relacionados ao
caso, ele defendeu-se di-
zendo que estava ausente
da cidade, em férias, e exi-

índices do VAF e sobre as-
pectos técnicos do trabalho
de consultoria. Após uma
hora de depoimento, foi in-
terrompido pelo presidente
da CPI, deputado Geraldo
Rezende (PMDB), que solici-
tou maior objetividade nas
declarações para que os de-
putados pudessem fazer suas
indagações.

biu recortes de jornais dan-
do conta da existência de
defeito técnico que acarre-
ta freqüentes incêndios em
carros da linha "Tipo".

Participaram da reunião,
presidida pelo deputado Ge-
raldo Rezende (PMDB), os
deputados Arnaldo Penna
(PSDB), Alberto Pinto Coe-
lho (PPB), Paulo Piau (PFL),
Gilmar Machado (PT), au-
tor do requerimento que
deu origem à CPI, Ivair
Nogueira (PDT) e Carlos
Pimenta (PL), este último o
relator da CPI.

A Comissão de Política
Energética, Hídrica e Mine-
rária aprovou, ontem, pare-
cer favorável à aprovação,
em 1 9 turno, do PL 537/95, do
deputado Paulo Piau (PFL),
que cria o Programa Estadual
de Conservação da Água. O
projeto foi aprovado com as
emendas n 1, da Comissão
de Constituição e Justiça, e
nQ 2, apresentada pelo relator
da Comissão de Política
Energética, deputado Bilac
Pinto (PFL).

Um grupo de alunos da Fa-
culdade de Direito da Universi-
dade Federal de Minas Gerais
(IJFMG) visitou ontem a As-
sembléia, numa ampliação do
Projeto "Educação para a Cida-
dania". Os alunos da professora
Maria Coei Simões Pires co-
nheceram as principais depen-
dências da Casa, onde se dá o
processo legislativo, acompa-
nhados dos consultores Sabino
Fleury e Maria de Lourdes
Capanema. Também participa-
ram de uma série de palestras
em que foram debatidos o pa-
pel do Poder, o programa de
modernização da Assembléia e
sua posição no contexto do
país, como também de ativida-
des promovidas pela Casa -
seminários, fóruns técnicos, ci-
clos de debate - para aproxima-
ção com a sociedade. As pales-
tras foram proferidas pelo pro-
curador Júlio Esteves; pela ge-
rente-geral de Projetos
Institucionais, Myriam Costa de
Oliveira; pela secretária de Co-
municação Institucional, Silvia
Rubiào; e pela diretora da Esco-
la do Legislativo, Sueli Barbosa
de Abreu. Um debate com o
deputado Cleuber Carneiro
(PFL) encerrou o encontro.

A proposição obriga as
empresas que exploram as
bacias hidrográficas a inves-
tirem no mínimo 1% do valor
total da sua receita opera-
cional na proteção e preser-
vação ambiental das bacias
exploradas. A emenda n2 1
modifica o artigo 4Q, permi-
tindo ao Poder Executivo, e
não especificamente à Secre-
taria de Recursos Hídricos,
indicar o órgão ou entidade
responsável pela fiscalização
do disposto na lei.

Os deputados Paulo
Piau (PFL), Bilac Pinto
(PFL), Rêmolo Aloise
(PMDB) e José Bonifácio
(PSDB) foram agraciados
com o troféu "O Sino", con-
cedido pelo Sindicato dos
Proprietários de Jornais,
Revistas e Similares do Es-
tado de Minas Gerais
(Sindijori-MG). O troféu é

A emenda n 2 acrescenta
parágrafo ao artigo 2, esta-
belecendo que, do montante
dos recursos financeiros a
serem aplicados na recupe-
ração ambiental, no mínimo
um terço será destinado à
revegetação ciliar ao longo
dos cursos d'água intensa-
mente degradados por ativi-
dades antrópicas. Participa-
ram da reunião os deputados
Álvaro Antônio (PDT), que a
presidiu; Anivaldo Coelho
(PT) e Ajalmar Silva (PSDB).

dado às personalidades
que mais se destacaram no
ano anterior, e a escolha
foi feita em parceria com a
Federação das Indústrias
de Minas (Fiemg), através
da Câmara da Indústria da
Comunicação. A solenida-
de de entrega aconteceu
ontem, no Centro de Cul-
tura Nansen Araújo.

-

Comissão Especial
Foi eleita nesta quarta-feira a

Comissão Especial que vai
analisar o veto total à

Proposição de Lei 12.902,
ex-PL 19/95, do deputado

Raul Lima Neto (PPB), que
dispõe sobre o uso de livros

didáticos e uniformes
escolares. Para presidente, foi

eleito o deputado Antônio
Roberto (PMDB); e para

vice-presidente, o deputado
João Leite (PSDB). Para
relator, foi designado o

deputado Paulo Piau, do PFL.
Participaram da reunião os

deputados Antônio Roberto,
João Leite e Paulo Piau.

.4,

O empresário afirmou que vem sendo vítima de um
lincha mento pelos jorna is

Empresa presta serviços
a sete municípios mineiros

Cidadania: Estudantes de
Direito visitam Assembléia

O grupo visitou o Plenário e outras dependências ligadas ao
processo legislativo

Deputados recebem troféu
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PLC prevê aposentadoria para
servidor com LER ou Aids

Mercedes
Benz
O deputado
Ajalmar Silva
(PSDB) fez
comentário a

respeito da implantação da
indústria automobilística
Mercedes Benz em Minas
Gerais. "Os mineiros fizeram
sua parte elegendo para
governador Eduardo
Azeredo, que já havia
mostrado seu espírito
político e honestidade
enquanto prefeito", disse.
Ajalmar Silva ressaltou que o
Estado se destaca na política
nacional por vários projetos,
como o PMDI e o Sornma,
que começa a ser discutido e
implantado em todos os
aspectos, além dos
destaques pela qualidade da
educação.
"O desenvolvimento
econômico demonstra o
crescimento do produto
interno bruto mineiro. Minas
está de parabéns, pois está
nas mãos de bons mineiros e
guiada por um corajoso
administrador", afirmou.

Projeto de Lei
O deputado Leonídio Bouças
(PFL) apresentou um projeto
de lei, de sua autoria, que
declara de utilidade pública
a Associação Cultural e
Educativa do Alto São
Francisco (Ascefran).
Segundo o deputado, esta
entidade, sem fins lucrativos,
realiza vários trabalhos
relevantes para a
comunidade de Pompéu e
Abaeté, por isso deve ser
declarada de utilidade
pública.

Educação
O deputado Bonifácio
Mourão (PMDB) falou da
última reunião conjunta das
Comissões de Educação da
Câmara Federal e da
Assembléia Legislativa de
Minas Gerais, na qual foi
discutida a Proposta de
Emenda Constitucional 233A
do Governo Federal, que
altera a Contituição Federal

na área da educação. O
deputado comunicou que
apresentou moção à Câmara
Federal, para que se inclua o
artigo 205, da Constituição
Estadual, que proíbe ao
Estado auxiliar o município
que deixe de aplicar o
mínimo constitucional
obrigatório em educação, na
Emenda 233. Bonifácio
Mourão comentou uma
pesquisa, realizada pelo
MEC, na qual se verificou
dados impressionantes, face
à má distribuição dos
recursos do FPE e FPM e o
ICMS nos estados e
municípios. "É necessário
que haja uma intervenção
para que se equalizem
oportunidades durante um
período pré-determinado de
dez anos", ressaltou.

Massacre
O deputado Marcos Helênio
(PT) parabenizou a deputada
Elbe Brandão (PSDB) pela
passagem de seu aniversário.
Ele demonstrou também, seu
repúdio pela violência
ocorrida no Pará, no último
dia 17. Na opinião dele, o
massacre é o exemplo de
repressão e exclusão social
do sistema agrário que vigora
no Brasil. Ele apresentou
dois requerimentos, um para
que seja enviado ao
Comandante Geral da Polícia
Militar do Estado de Minas
Gerais (PMMG), para que
sejam banidas da
coorporação as armas
conhecidas vulgarmente
como "aruega" e "sapezinho";
outro para que seja incluída
nos anais da Casa uma
Moção de Repúdio pela
violência ocorrida no Pará.
Marcos Helênio também
requer que seja enviado ao
Governo daquele Estado,
manifestações do Legislativo
mineiro, reivindicando a
punição dos culpados pelo
massacre.

Reforma Agrária
O deputado Raul Lima
Neto (PPB) comentou a
fatalidade ocorrida no

Pará. "Não podemos dizer
que foi um crime hediondo
por parte dos policiais. As
imagens mostram que a
violência foi praticada por
legítima defesa. Não
sabemos quem é culpado',
ressaltou. Raul Lima Neto
disse que é favorável à
reforma agrária, desde que
ela seja sábia e instrutiva
para todos. "Toda Nação que
prosperou passou por um
processo de reforma agrária",
afirmou.

Segurança
O deputado José Bonifácio
(PSDB) prestou solidariedade
ao secretário de Segurança
Pública, Santos Moreira, pelo
empenho e sucesso nas
investigações que esclarecem
a chacina do Taquaril.
Ele pediu o mesmo empenho
do Secretário para desvendar
o misterioso crime
ocorrido na estrada de
Curvelo Corinto, há
aproximadamente vinte dias,
no qual um empresário e
político de sucesso foi
morto cruelmente.

Investimentos
O deputado Anderson
Adauto (PMDB) fez
comentário a respeito da
vinda da Mercedes
Benz para Minas. Segundo
ele o Estado venceu um
importante obstáculo, porém
não pode esquecer de
rever suas políticas de
incentivos fiscais para
pequenos e médios
investimentos. O deputado
disse que o recurso
aplicado na região de Juiz
de Fora, na administração de
Hélio Garcia, está com seu
retorno garantido com a
implantação da empresa.
Ele ressaltou a importância
da política de incentivos
fiscais do estado,
comparando com as do
Rio de Janeiro, São Paulo e
Goiás. 'A região do
Triângulo está sufocada,
sofrendo comSpressào dos
incentivos de outros
estados", afirmou.

O servidor público que
contrair lesão por esforço
repetitivo (LER), Síndrome
da Imunodeficiência Adqui-
rida (Aids), doença de
Adison (hipofunção cia glân-
dula supra-renal) ou outras
doenças que o incapacitem
para o exercício da função
pública poderá se aposen-
tar. O PLC 10/95, que regu-
lamenta a matéria, foi apro-
vado, em 1 tumo, por una-
nimidade (43 deputados),
na reunião extraordinária
noturna de terça-feira (23),
na forma do subs-titutivo n
1, da Comissão de Adminis-
tração Pública. O autor do
projeto é  deputado Gilmar
Machado (PT).

As caixas escolares das
escolas públicas municipais
deverão ficar desobrigadas
de apresentar declaração de
utilidade pública e prévia
inscrição na Secretaria do
Trabalho para recebimento
de subvenções sociais do
Estado. Projeto regulamen-
tando a matéria foi aprova-
do em 12 turno, na reunião
extraordinária da manhã de
ontem, na forma do
substitutivo n9 1, da Comis-
são de Administração Pú-
blica.

O PI, 418/95, do deputa-
do Arnaldo Penna (PSDB),
vai facilitar o trabalho das
caixas escolares. O deputa-
do justifica sua matéria ale-
gando que as exigências vi-
gentes caracterizam uma tí-
pica multiplicação burocrá-

O projeto altera a alínea
"e" do artigo 108 do Estatu-
to dos Funcionários Públi-
cos Civis do Estado de Mi-
nas Gerais, que abrangia
servidores acometidos de
tuberculose ativa, alienação
mental, neoplasia maligna,
cegueira, cardiopatia des-
compensada, hanseníase,
leucemia, pênfico foliático
ou paralisia. O projeto retor-
nou às comissões técnicas
para análise de 2 turno.

Os deputados aprova-
ram, na mesma reunião, em
1 9 turno, o PI, 700/96, do
governador do Estado, que
altera a estrutura orgânica
da Secretaria de Estado de
Recursos Humanos e Admi-

rica de procedimentos ad-
ministrativos, uma vez que
todas são sociedades civis
instituídas pelo Executivo,
compreendidas, por força

Os deputados aprovaram,
também, em 111 turno, com as
emendas de números 1 a 4, o
PI, 635/95, do governador do
Estado, que define as compe-
tências das unidades das Re-
giões Administrativas do Esta-
do. Ainda no âmbito da refor-
ma administrativa promovida
pelo Executivo, foram aprova-
dos, em lQ turno, o PI, 726/96,
que altera a estrutura orgânica
da Secretaria de Indústria e
Comércio, e o PI. 728/96, alte-
rando a estrutura da Secretaria

nistração, extingue o Insti-
tuto Estadual de Desenvol-
vimento de Recursos Hu-
manos, indicando a Funda-
ção João Pinheiro e a Secre-
taria de Administração para
o planejamento, coordena-
.çào e controle das ativida-
des relativas às funções
públicas de interesse co-
mum da Região Metropoli-
tana de Belo Horizonte.

Encerrando o turno de
votações, foi aprovado,em
1 2 turno, o PLC 15/96, do
governador do Estado, que
dispõe sobre normas gerais
relativas a organização e o
funcionamento da Assem-
bléia Metropolitana de Belo
Horizonte.

de lei, nos sistemas públi-
cos de ensino do Estado e
dos municípios e portanto
já entrosadas com as Secre-
tarias de Educação.

de Planejamento e Coordena-
ção Geral, com as emendas 1 a
4, que aperfeiçoam o texto.
Rejeição—Por maioria de votos
dos deputados presentes, foi
rejeitado o PI, 68/95, do deputa-
do José Bonifácio (PSDB), que
pretendia conceder compensa-
ção aos municípios produtores
de horti-frutigranjeiros e flores,
equivalente ao valor da produ-
ção desses produtos não com-
putados para fins de determina-
ção do Valor Adicionanado Fis-
cal (VAF).

PL isenta caixas escolares
de processos burocráticos

Aprovados projetos da
reforma administrativa
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Aprovada fusão das secretarias
do Trabalho e da Criança

Requerimentos
anexados
Por decisão da Presidência,
foram anexados os
requerimentos ns 1.242/96 e
1.243/96 ao requerimento
1.241/96, do deputado Marco
Régis, que solicita o
impedimento, até o fim do
ano, da assinatura de novos
convênios, relativos ao Projeto
Somma, entre os municípios
mineiros, o BDMG, a Seplan e
o Bird, já que os atuais
prefeitos estão em fim de
mandato.

Parecer final
foram aprovados pareceres de
redação final relativos aos
seguintes projetos:
- 648/96, do governador do
Estado (extingue a Plambel)
- 649/96, do governador do
Estado (garante a professor da
Unimontes o direito de
candidatar-se a reitor e vice-
reitor)
- 650/96, do governador do
Estado (redistribuição dos
recursos do fundo judiciário)
- 651/96, do governador do
Estado (participação da
Secretaria de Segurança
Pública nas decisões
referentes ao Fundo
Penitenciário Estadual)

Requerimentos
deferidos:
- do Deputado Sebastião
Costa (PFL), para que seja
oficializada indicação à
Comissão de Agropecuária da
Casa, com concurso de órgãos
federais e estaduais, para
promover ciclo de estudo
sobre aproveitamento de
águas pluviais
- do deputado Carlos Pimenta
(PL), solicitando formação de
Comissão Especial para reunir
com o superintendente da
Sudene, general Nilton
Moreira Rodrigues, e
apresentar proposta para
discutir o papel da Sudene em
Minas Gerais, enfatizando a
participação de micro e
pequenos empresários tanto
em empreendimentos urbanos
como agropecuários

O Plenário aprovou on-
tem, em primeiro turno, o
PI, 701/96, do governador,
que funde as secretarias do
Trabalho e Ação Social e da
Criança e do Adolescente.
Foram também aprovadas
as emendas de n° 1 a 4,
apresentadas pela Comis-
são de Administração Pú-
blica. O projeto faz parte da
reforma administrativa. Ele
prevê a extinção de 71 car-
gos e a transformação de
outros 36, todos de provi-
mento em comissão.

Com a fusão, os servido-
res efetivos e os detentores
de função pública serão ab-
sorvidos pela nova secreta-
ria, que passará a denomi-
nar-se Secretaria de Estado
do Trabalho, da Assistência
Social, da Criança e do Ado-
lescente. Da mesma forma,
todos os contratos, convê-
nios e acordos celebrados
pelas atuais secretarias se-
rão transferidos para a futu-
ra, que absorverá também o
patri-mônio, bens e dota-
ções orçamentárias das se-

cretarias extintas.
As emendas 1 a 4 ape-

nas adaptam o texto origi-
nal aos objetivos e à termi-
nologia dos órgãos previs-
tos na estrutura orgânica da
nova secretaria. Também
suprime, por considerar
incoveniente, o inciso V.
"a" do artigo 4° do projeto,
correspondente à Diretoria
de Pesquisa, Documenta-
ção e Divulgação, alteran-
do para três o número de
cargos de Assessor II trans-
formados em Diretor I.

Reunião
Ordinária (14
horas)
PL 727/96
Do governador

do Estado, que altera a
estrutura orgânica da Se-
cretaria de Recursos Mi-
nerais, Hídricos e Ener-
géticos e dá outras provi-
dências. Votação em 1°
turno

PL 684/96
Do governador do Esta-
do, que altera a estrutura
orgânico da Fundação
João Pinheiro. Discussão
em 2° turno

PL 700/96
Do governador do Esta-
do, que altera a estrutura
orgânica da Secretaria de
Recursos Humanos e Ad-
ministração, extingue o
Instituto Estadual de De-
senvolvimento de Recur-
sos Humanos e dá outras
providências. Discussão
em 20 turno

PL 701/96
Do governador do Esta-
do, que transforma a Se-
cretaria do Trabalho e
Ação Social e a Secretaria
da Criança e do Adoles-
cente em Secretaria do
Trabalho, da Asssisfência
Social, e da Criança e do
Adolescente e dá outras
providências. Discussão
em 2° turno

PL 726/96
Do governador do Esta-
do, que dispõe sobre a
finalidade e a estrutura
orgânica da Secretaria de
Indústria e Comércio e dá
outras providências. Dis-
cussão em 20 turno

PL 728/96
Do governador do Esta-
do, que altera a estrutura
orgânica da Secretaria do
Planejamento e Coorde-
nação Geral, extingue car-
gos e dá outras provi-
dências. Discussão em
2° turno

PU 15/96
Do governador do Esta-
do, que altera dispositivos
da Lei Complementar n°
26, de 14/1/93, que dis-
põe sobre normas relati-
vas ao planejamento e à
execução de funções pú-
blicas de interesse comum
da região metropolitana.
Discussão em 20 turno

PL 363/95
Do deputado Ronaldo
Vasconcellos (PL), que au-
toriza o Poder Executivo a
doar imóvel ao município
de Oliveira. Discussão em
1° turno

PL 51 6/95
Do deputado Bonifácio
Mourão (PMDB), que au-
toriza o Poder Executivo a
reverter, ao município de
Divinolândia de Minas, o
terreno que menciona.
Discussão em 1° turno

PL 1.041192
Do governador do Esta-
do, que autoriza o Poder
Executivo a doar imóvel
ao município de Matipó.
Discussão em 1° turno

PL 486/95
Do deputado Gil Pereira
(PPB), que proíbe a venda
e uso de cigarros e bebi-
das alcoólicas nas escolas
das redes estadual e mu-
nicipais de ensino e
conveniadas. Discussão
em 20 turno

Reunião Extraordinária
(9 horas)
PL 263/95

Do deputado Antônio Jú-
lio (PMDB), que autoriza o
Poder Executivo a doar
imóvel ao município de
Pará de Minas

PL 270/95
Do deputado Carlos Pi-
menta (PL), que institui a
Campanha Estadual de
Prevenção da Síndrome de
lmunodeficiência Adquiri-
da e das demais doenças
sexualmente transmissíveis

PL 684/96
Do governador do Esta-
do, que altera a estrutura
orgânica da Fundação
João Pinheiro

PL 700/96
Do governador do Esta-
do, que altera a estrutura
orgânico da Secretaria de
Recursos Humahos e Ad-
ministração, extingue o
Instituto Estadual de De-
senvolvimento de Recur-
sos Humanos e dó outras
providências

PL 701/96
Do governador do Esta-
do, que transforma a Se-
cretaria do Trabalho e
Ação Social e a Secretaria
da Criança e do Adoles-
cente em Secretaria do
Trabalho, da Assistência
Social, e da Criança e do
Adolescente e dá outras
providências

PL 726/96
Do governador do Esta-
do, que dispõe sobre a
finalidade e a estrutura
orgânica da Secretaria de
Indústria e Comércio e dá
outras providências

PL 727/96
Do governador do Esta-
do, que altera a estrutura
orgânica da Secretaria de
Recursos Minerais, Hí-
dricos e Energéticos e dá
outras providências

PL 728/96
Do governador do Esta-
do, que altera a estrutura
orgânica da Secretaria de
Planejamento e Coorde-
nação Geral, extingue car-
gos e dá outras providên-
cias

PU 15/96
Do governador do Esta-
do, que altera dispositivos
da Lei Complementar n°
26, de 14/1/93, que dis-
põe sobre normas relati-
vas ao planejamento e à
execução de funções pú-
blicas de interesse comum
da região metropolitana

Novas autoridades poderão atestar
declaração de utilidade pública

Também foi aprovado, rnaras Municipais, a compe- putado Mauri Torres
em primeiro turno, o PI, tência conferida a juízes de (PMDB), que autoriza o
104/95, do deputado Jor- direito, promotores de Poder Executivo a reverter
ge Hannas (PFL), ex-PL comarcas, prefeitos e dele- imóvel ao Município de
1.399/93, do deputado gados de polícia, para for- Timóteo.
Tarcísio Henriques, na necer atestados a projetos	A emenda 1 da Comis-
forma do substitutivo n° de utilidade pública,	são de Constituição e Jus-
1, da Comissão de Consti- Ainda na reunião ordi- tiça apenas especifica, de
tuição e Justiça, que am- nária deliberativa de ontem, maneira mais detalhada, as
pua aos juízes de paz e foi aprovado, em primeiro características e localiza-
aos presidentes das Câ- turno, o PI, 351/95, do de- ção do imóvel.

AWOrgãos oficiais vão divulgar
informações sobre saúde

O último projeto de	damentais do cidadão. morte de Emilio Antônio
lei discutido e aprova-	Requerimentos - O de Mattos.
do, em primeiro turno,	Plenário aprovou tam-	O segundo, que leva
foi o de n° 532/95, do	bém dois requerimen- o n° 1.069/96, do deputa-
deputado Hely Tar-	tos.	 do Marcos Helênio (PT),
qüínio, que dispõe so-	O primeiro, n° 1.035/ solicita ao diretor-geral
bre a divulgação, pelos	96, do deputado Clêuber da Imprensa Oficial in-
órgãos oficiais de comu-	Carneiro (PFL), pede a formações sobre os re-
nicação social, de infor-	transcrição, nos anais da sultados colhidos pela co-
mações sobre cuidados	Casa, de editorial do jor- missão encarregada de
com a saúde e sobre os	na! "A Hora dejanuária", formar o acervo histórico
direitos e garantias fun-	focalizando o pesar pela daquela repartição.
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Comissão discute planos
para a

A Comissão de Administra-
ção Pública discute e vota hoje,
às 9 horas, no Plenarinho 1,
parecer sobre o Projeto de Lei
Complementar n° 15/96, do go-
vernador do Estado.

A matéria altera alguns dis-
positivos da Lei Complementar
n° 26, de 14 de janeiro de 1993,
que trata das normas relativas

ao planejamento e à execução
de funções públicas de interes-
se comum da Região Metropoli-
tana.

Também está em pauta o Proje-
to de Lei ri9 391/95, do deputado
Alencar da Silveira Jr. (PDT), que
trata do ingresso nos estádios de
esporte sob a administração do
Estado de Minas Gerais.

•mesa da assembléia
Presidente

Agostinho Patrús
19-Vice-Presidente

Wanderley Ávila
22-Vice-Presidente

Sebastião Navarro Vieira
32-Vice-Presidente

(Licenciado)
1 2-Secretárjo

IRêmolo Aloise
22-Secretárjo

Mana José Haueisen
32-Secretário
Ibrahim Jacob
42-Secretário

Ermano Batista
5tSecretárjo
Antônio Júlio

Região Metropolitana

j

lv - CAPITAL
Tema: 21 DE
ABRIL EM OURO
PRETO

ETI? Todos os anos,
no dia 21 de

abril, a capital de Minas
é transferida para Ouro
Preto, para a
comemoração do
aniversário da
Inconfidência Mineira.
Neste dia também,
governadores, ministros,
personalidades e
deputados estaduais são
agraciados com a
Medalha da
Inconfidência. O
programa "Assembléia
Informa" veiculado nas
emissoras de TV da
Capital, nesta quinta-
feira, registra a
solenidade.
Entrevistas: Angelo
Osvaldo, prefeito
municipal de Ouro Preto;
Bresser Pereira, ministro
da Administração;
deputado Jorge Eduardo
de Oliveira, PMDB;
deputado Hely Tarquínio,
PSDB; deputada Elbe
Brandão, PSDB.

(Globo 13h13n,jn;
Alterosa 13h25min;
Record 18h30min;
Manchete 1 9h3Omjn;
Bandeirantes
1 8h37min e TV Minas
1 9h00min)

lv- INTERIOR
Tema: TERRAS
ARRENDADAS/SEM-
TERRA
A comissão de Meio
Ambiente da Assembléia
Legislativa realizou
audiência pública para
debater a destinação a
ser dada às terras
públicas arrendadas
para 17 empresas de
reflorestamento. Uma
comissão do Movimento
dos Sem-Terra entregou
ao presidente da ALEMG,
Agostinho Patrús,
documento com as
reivindicações dos
trabalhadores rurais.
Confira no programa
"Assembléia Informa"
veiculado nas emissoras
de TV do interior e rádio,
nesta quinta-feira,25.
Entrevistas: Aluízio
Fantini, presidente da
Ruralminas; Maria Dalce
Ricas, representante da
AMDA; deputado Marcos
Helênio, PT; Agostinho
Patrús, presidente da
ALEMG.

(Globo Juiz de Fora
12h54min; TV Triân-
gulo Uberlândia
12h58min; TV Sul de
Minas Vorginha
12h54min; TV Leste
Governador
Valadares 1 2h54min;
TV Montes Claros

12h54min; TV Pontal
Ituiutaba 12h54min;
TV Jaguara Araxá
1 2h54min); TV Regio-
nal Uberaba 12h, TV
Paranaíba Uberlândia
18h50mjn e TV Tira-
dentes Juiz de Fora
1 8h50min)

RÁDIO
Tema: TERRAS
ARRENDADAS/SEM-
TERRA
Entrevistas: Aluízio
Fantini, presidente da
Ruralminas; deputado
Marcos Helênio, PT;
Agostinho Patrús,
presidente da ALEMG.

(Altaneira (FM) 20 ho-
ras; Alvorada (FM)
20h45min; América
(AM) 1 lh40min;Ánfe-
na-1 (FM)7 horas; Ato-
laia (AM) 20 horas; BH
(FM) 7 horas; Capital
(AM) 1 8h55min; Cida-
de (FM) 20h30min;
Cultura (AM) 21 horas;
Dei Rey (FM) 8 horas;
Extra (FM) 7horas; Glo-
bo (AM) 19 horas;
Guarani (AM) 9 horas;
Guarani	(FM)
20h30min; Itatiaia (AM)
21 horas; Inconfidência
(AM) em 3 horários:
8h30min, 12h58min e
23h27mjn;Transamérjca
(FM) 7 horas e Líder (FM)
20 horas.

SECRETARIA
Diretor-Geral

Dalmir de Jesus
Secretário-Geral da Mesa

Paulo Rubens Navarro Vieira
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