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(ÚJASSEMBLÉIA 

Fórum Técnico 
Termina hoje o Fórum 
Técnico "Seguridade Social 
do Servidor Público de 
Minas Gerais", iniciado no 
~ltimo dia 31. A Plenária 
f~nal para aprovação do 
documento com as 
propostas do Fórum 
acontece a partir de 8h no 
Pie · · ' f nano. Ontem, os debates 
oram marcados por 
polêmicas (Páginas 7, 8 e 9) 

CPI 
AC · omissão Parlamentar de 
lnq.uérito que vai investigar 
0 Sistema penitenciário 
estadual inicia hoje seus 
trabalhos, com reunião 
marcada para as 
14h30min. Serão eleitos o 
presidente, o vice, 
designado o relator e 
programados os trabalhos 

Tribunal de Contas 
Os deputados Simão Pedro 
~?ledo e Kemil Kumaira, que 

lsputam a indicação para 
conselheiro do Tribunal de 
Contas, serão argüídos 
~ublicamente às 9h30min 

esta quinta-feira pela c . - , 
omlssao Especial 

encarregada de emitir 
parecer sobre o assunto. À 
tarde a C · -' om1ssao volta a se 
reunir para votar os 
Pareceres 

Mantidos dois vetos do Executivo 
O Plenário manteve ontem 

dois vetos do governador. Um 
deles, sobre a Proposição nº 
13.269, tinha parecer pela re
jeição, mas não foi obtido o 
número de votos para que o 
veto fosse derrubado. A Pro
posição dispõe sobre a deno
minação de estabelecimento, 
instituição e bens públicos do 
Estado. 

Também foi mantido, por 
34 votos a favor e 6 contra, o 
veto sobre a Proposição de Lei 
nº 13.280, que autoriza o Exe
cutivo a doar imóvel à Mitra 
Arquidiocesana de Mariana. O 
parecer era pela manutenção 
do veto. Os demais vetos cons
tantes da pauta não foram 
apreciados por falta de 
quórum. 
Membros da CPI- Durante a 
Reunião, foram indicados os 
deputados que integrarão a 
CPI que vai apurar diversas 
denúncias que envolvem o sis
tema penitenciário estadual, 
que faz sua primeira reunião 
nesta quinta-feira , às 
14h30min. Integrarão a Comis
são os deputados João Leite 

(PSDB), Wilson Pires (PFL), 
Dimas Rodrigues (PPB), Geral
do da Costa Pereira (PMDB), 

Durval Ângelo (PT), Ivair No
gueira (PDT) e João Batista de 
Oliveira (sem partido). 

Comissões Especiais 
Foram indicados também (PL) e Irani Barbosa (PSD). 

os deputados da Comissão 
especial que vai emitir pare
cer sobre a PEC 34/97, apre
sentada pelo governador, 
que altera a redação do 
inciso VIII do art. 10 da Cons
tituição, que dispõe sobre a 
concessão de exploração dos 
serviços locais de gás cana
lizado. A PEC abre a explo
ração do serviço à iniciati
va privada. Integrarão a Co
missão os deputados Mauri 
Torres, Roberto Amaral, 
Ailton Vilela e Arnaldo 
Penna (pelo PSDB); Bilac 
Pinto e Paulo Piau (pelo 
PFL), Sebastião Helvécio e 
Alberto Pinto Coelho (pelo 
PPB); Antônio Roberto e 
Toninha Zeitune (PMDB); 
Anivaldo Coelho e Marcos 
Helênio (PT); Álvaro Antô
nio (PDT); Olinto Godinho 

Data base - Outra comissão 
teve seus membros indicados 
- a que vai analisar a PEC 
35/ 97, de autoria do deputa
do José Bonifácio (PSDB), 
que estabelece o mês de ou
tubro como data base para a 
revisão geral da remuneração 
do servidor público estadu
al. Fazem parte da Comissão 
os deputados João Leite, Elbe 
Brandão, Ailton Vilela, 
Ajalmar Silva (pelo PSDB); Se
bastião Navarro Vieira e Se
bastião Costa (PFL); Luiz 
Fernando Faria e Antônio 
Genaro (PPB); Geraldo da 
Costa Pereira e Jorge Eduar
do de Oliveira (PMDB); 
Gilmar Machado e Maria José 
Haueisen (PT); Alencar da 
Silveira (PDT), Ermano Batis
ta (PL) e Paulo Schettino 
(PTB). 



Direitos e Garantias Fundamentais 

Programa de Direitos 
Humanos será analisado 

A Comissão de Direitos 
e Garantias Fundamentais vai 
promover uma série de reu
niões para traçar o diagnós
tico da implementação, em 
Minas, do Programa Nacio
nal de Direitos Humanos. Os 
encontros começam na pró
xima quinta-feira (lO), às 15 
horas, com o debate sobre 
a questão indígena e dos 
negros, e prosseguem nos 
dias 17 (criança, mulher e 
adolescente) e 24 (seguran
ça pública e portadores de 
deficiência). Um dos itens 
do Programa prevê que de
verá ser criado um sistema 
de concessão de incentivos 
a governos estaduais que 
implementarem medidas de 
promoção dos direitos hu
manos. 

Requerimento do presi
dente da Comissão de Direi
tos e Garantias Fundamen
tais, deputado João Leite 
(PSDB), aprovado em reu
nião realizada na manhã de 
ontem, solicita a presença, 
no encontro do dia 10, do 
coordenador regional do 
Consellio Indigenista Missir.
nário, Luciano Silva; e uu 
rep1 '·;entante do !.' •. iltte' t
to ! . ·•.r0 lJI';r· , F o 
\ntÓ:llO \..~tUOSO. t·' · dL ) 

uc li ; 1efe de gabir: 
te do MínisL~;rio da Justiça, 
José Gregori, responsável 
pela implantação do Progra
ma Nacional de Direitos Hu
manos, estará discutindo 0 
assunto com os deputados. 
Em 13 de maio, a Comissão 
de Direitos e Garantias Fun
damentais deverá participar 
do Fórum Nacional de Di
reitos Humanos, em Brasília 
- data em que o Programa 
estará completando um ano. 

Deputados vão debater 
violência policial 

Na próxima quarta-feira 
(9/4), às 9h30min, os inte
grantes da Comissão devem 
ouvir o coronel da PM Antô
nio Carlos dos Santos sobre 
a morte do estudante Hugo 
Leonardo de Souza, ocorrida 
recentemente e motivada por 
violência policial. Requeri
mentos solicitando a apura
ção do crime e a convocação 
do comandante foram enca
minhados, respectivamente, 
pelos deputados Ivair No
gueira (PDT) e Durval Ânge-
10 (PT). Correspondência do 
úcputado federal Nilmário 

·nda (PT), lida ontem, 
L". . · • trata do assunto. 

Hla- Os 

viram '"· . 
dados sobre o PL L v..íJ. , ., 
do deputado João Batista de 
Oliveira (sem partido), que 
autoriza o Estado a reconhe
cer a jurisdição da Corte 
Interamericana de Dire itos 
Humanos, regulamentada 
pelo art.62 da Convenção 
Americana de Direitos I·Iu~a
nos. O deputado Miguel 
Martini (PSDB), relator da 

matéria pela Comissão de Di
reitos e Garantias Fundamen· 
tais, informou que apresen· 
tará requerimento sobre_ 0 

assunto solicitando o envto, 
à Presidência da República. 
de ofício manifestando ~ 
apoio à idéia. Isto porque e 
apenas o presidente q~e 
pode determinar a aceiraçao 
da jurisdição daquela Corte. 

t do Segundo o depu a 
]o~io Batista de Oliveira, 0 

projeto é simbólico, mas 
I,· 0 de "um instrumento po 1t1C 

luta". Informou que CârJla!ilS 
estão se mobilizando para vo
tar projetos sen' ·_,. tntes. 'fo-

1 se dos c c o · 
· ·1m~J1' r .>~tarano. 1..1 · )r~ · 

'10" 
L afT s ( ' (' 

. "'"' ,. , :nenlu H . .,..~·: 
I loJ· .. uca Mais, n~::J-.:ll.t <..: 1: e dJ 

sa Greco; o representante 
Comissão de Direitos Hurna

~nos da Câmara de I3H, ver d-
dor Leonardo Mattos; o a . 

· eJ' voh>ado cb Pastoral de 0Jf 
tos Humanos Williarn SantoS; 

' d<.l e o representante . ws Coordenadoria de Dtret 
(
• . :1 d:J Humanos da l'rc e itur. 

capital, Wagner Dias Ferreif.l· 



Direitos e Garantias Fundamentais (continuação) 

Reunião discute espancam.ento 
de civis por policiais paulistas 

Ainda na reunião de ontem 
da Comissão de Direitos e Ga
rantias Fundamentais, ao co
mentar episódio recente envol
vendo espancamento de civis 

por policiais paulistas, Helena 
Greco afirmou que "o Estado 
perdeu o controle da questão 
da segurança pública". "Os abu
sos ocorridos em São Paulo se 
repetem em Minas Gerais. Nada 
se consegue, também, da Polí
cia Civil", afirmou. A represen
tante da Coordenadoria de Di
reitos Humanos da Prefeitura, 
Helenice Souza, lamentou, por 
outro lado, o fato de ser preciso 
uma emissora de 1V veicular o 
episódio em rede para que a 
população se horrorize. "Na fe
rida de Minas ninguém mexe", 
enfatizou. 

Requerimentos-Foram apro
vados, ainda, três requerimen
tos do deputado Durva! Ânge
lo. O primeiro pede à Secreta
ria de Segurança Pública urgên
cia na investigação do assassi
nato do presidente do Sindicato 

Comissão Especial 

dos Trabalhadores Rurais da 
região de Abre Campo, Ivan 
Chaves Teixeira. O sindicalista 
foi tocaiado em casa na última 
segunda-feira (31). Segundo o 
deputado Durval Ângelo, o cri
me teve motivação política. 

Outro requerimento solid
ta que a Secretaria de Seguran
ça Pública promova o desarma
mento geral de Mutum, tendo 

em vista o clima de terror e vio
lênda na ddade. No último sá
bado (29), foi seqüestrado o ex
prefeito Osório Teixeira Filho 
(PT), e o próprio deputado 
Durval Ângelo teria sido "escol
tado" por um veículo durante 
45 km naquela região. Outro re
querimento pede também que 
a Casa tome dênda do que está 
ocorrendo. 

Ouvidoria de Polícia 
O deputado Durval Ânge

lo falou, ainda, do PL 741/96, 
de sua autoria, que cria a 
Ouvidoria de Polícia de Mi
nas Gerais- órgão auxiliar do 
Poder Executivo na fiscaliza
ção dos serviços e das ativi
dades da Polícia estadual. A 
Ouvidoria receberia denún
cias de atos considerados ar
bitrários e desonestos, b em 
como de abuso de autorida
de. O ouvidor estaria subor
dinado diretamente ao go-

vemador do Estado; teria as
sessoria própria; e seria in
dicado pelo Conselho Estadu
al de Defesa dos Direitos da 
Pessoa Humana. Na próxima 
semana, a matéria deve servo
tada pelo Plenário, segundo 
informou o parlamentar. 
Presenças- Compareceram 
à reunião os deputados João 
Leite (PSDB), que a presidiu, 
João Batista de Olive ira , 
Durval Ângelo, Miguel 
Martini e Ivair Nogueira. 

PEC tem parecer aprovado 
A Comissão Especial cri

ada para emitir parecer so
bre a Proposta de Emenda ~~ 

Constituiç.1o 7/95, do depu

tado Péricles Ferreira 

(PSDB), aprovou ontem pa

recer do deputado José 
Henrique (PMDB), favorável 
à aprovaç:<io da proposta, em 
22 turno. A PEC modifica o 
parágrafo (? do artigo 76 da 
Constituição, que trata da 
Cftrnara de Licitação do Tri

bunal de Contas. 
De acordo com a Consti

tuição, esta Câmara te m a in
cumbê ncia de examinar a !e -

galidade de ato dos proce
dimentos licitatórios, caben
do ao Plenário do Tribunal 
de Contas a decisão ftnal. A 

modificação da proposta 

pelo deputado confere à 

Câmara poderes para apre
ciar conclusivamente a ma
téria, cabendo ao Plenário o 
recurso da decisão. 

Presenças - A reunião foi 
presidida pela deputada Ma

ria José H<:~ueisen (PT), com 
a presença dos deputados 
José Henrique (PMDB), 
Mig u e l Ma rtini (PSDB), 
Adelmo Carne iro Leão (PT), 

Ambrósio Pinto (PTB), An
tônio Roberto (PMDB), Elbe 
Brandão (PSDB) e Sebasti

ão Costa (PFL). 

~ ' -/'"" .... 

' ~ -..... 

Deputado Péric/es Ferreira (PSDB) é 
o autor do PEC 7/95 



O autor do projeto é o deputado 
José Bonifócio (PSDB) 

Administração Pública 

Projeto autoriza PM a fazer 
convênio com prefeituras 

vedação. 
O substitutivo n2 2 estabe

lece, no artigo P, que a cele
bração de convênio entre a PM 
e as prefeituras municipais só 
terá validade com a assinatura 
do comandante-geral da PM. O 
convênio também terá valida-

de como define o parágrafo 
únlco se formalizado pelos co
manchntes intermediários, des
de que tenham recebido a com
petência subdelegada prevista 
no parágrafo único do ar. 112 do 
Decreto n2 36.885, de 24 de 
maio de 1995. 

A Comissão de Administra
ção Pública aprovou, na ma
nhã de ontem, parecer favorá
vel, de 12 turno, sobre o PL 
1.032/96, que autoriza a Polí
cia Militar do Estado de Minas 
Gerais a celebrar convênio com 
prefeituras municipais e outros 
óxgãos públicos. O parecer foi 
a provado na forma do 
substitutivo n2 2, apresentado 
pelo relator, deputado Sebasti
ão Helvécio (PPB). O autor da 
matéria é o deputado José 
Bonifácio (PSDB). 

Requerimentos aprovados 

Segundo o projeto, a Polícia 
Militar estaria autorizada a cele
brar convênio com municípios e 
óigãos públicos visando à cons
trução ou à cessão de prédios 
para o funcionamento de servi
ços policiais. Trata, também, de 
proibir a celebração de convê
nio entre autoridade municipal e 
integrante de Destacamento Po
licial ou outra unidade da PM, 
considerando infração os atos 
praticados que contrariem tal 

Comissão Especial 

A Comissão de Administração 
Pública aprovou, também, reque
rimento do deputado Carlos Pi
menta (PL), solicitando que seja 
convidada a presidente do Sindi
cato dos Especialistas de Educa
ção e Gerentes Públicos de tvli
nas Gerais, Laura Maria Fernandes 
Dias, para debater a Lei 11.728/ 
94, que fiXa o valor do soldo da 
Polícia Militar do Estado de tvli
nas Gerais, altera os súnbolos dos 
cargos de provimento em comis
são de direção superior e dá ou
tras providências. 

Outro requerimento 
aprovado, na forma do subs-

Comissão define 
presidente e relator 

O deputado Miguel 
Martini (PSDB) foi eleito 
presidente da Comissão Es
pecial que vai emitir pare
cer sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição 
32/97. O deputado Antônio 
Roberto (PMDB) será o 

vice-presidente e, como 

relatora, foi designada a 

deputada Elbe Brandão 
(PSDB). "Tenho muita hon

ra em assumir esta Comis
são", comentou Martini. 

A PEC, de autoria do de
putado Dinis Pinheiro 
(PSD), acrescenta parágra
fo ao art. 141 da Constitui-

ção Estadual, prevendo atu

ação do Poder Legislativo 
no desenvolvime nto da 

política de regionalização. 
Fazem parte ainda des

ta Comissão os deputados 

José Bonifácio e Arnaldo 
Penna, pelo PSDB; Sebas
tião Navarro Vieira e Wil
son Pires, pelo PFL; Luiz 
Fernando Faria e Paulo 
Pettersen, pelo PPB; Ge
raldo da Costa Pereira 

' pelo PMDB; Durval Ânge-
lo e Adelmo Carneiro 
Leão, pelo PT; lvair No
gueira, pelo PDT; e Carlos 
Pimenta, p e lo PL. 

titutivo rf- 1 foi o n2 1.880/96, do 
' I L. Neto deputado Rau tma .. 

(PPB), O requerimento solic~ta 
providências para a execuçao 
do decreto 34.573, de 4/3/199~· 
que regulamenta a Lei 10.7~?, 
de 25/5/92. A matéria, que-~
pensa apreciação do Plenano, 

• ·coe foi apreciada em turno uru 
teve como relator o deputlldo 
Simão Pedro Toledo (PSDB). 
Presenças - Participaram :ta 

s· ao reunião os deputados i111. 

Pedro Toledo, que a presidi~· 
Antônio Andrade (PMDB ' 
Marcos Helênio (PT) e Sebas
tião Helvécio (PPB). 

Meio 
Ambiente ., 

A Comissão de. Meio ' 
Ambiente aprovou e!ll , 
sua reunião ordin:iria de· ' 

ontem requerimento que 

convida .o prefeito de 
Entre Rios de Minas para 
discorrer sobre as · medi· . 
das de preserv<tção do , 

. 'U . 
meio ambiente em se · · 

município. . 
Estiveram presentes 

na reunião os deputados · 
Raul Lima Neto (PPB), 
que a presidiu; AntôniO 
Robe rto (PMDB), 
Ronaldo VasconcelloS 

·ra (PL) c Kemil Kurnat 

(PSDB). 



Comissão Especial 

PEC pretende extinguir 
Comissão Representativa 

A Comissão Especial insta
lada para emitir parecer sobre 
a Proposta de Emenda Consti
tucional (PEC) 26/96, de auto
ria do deputado Sebastião 
Navarro Vieira (PFL) e outros, 
aprovou, ontem, parecer favo
rável de 22 turno sobre a ma
téria. A PEC suprime o artigo 
53 da Constituição do Estado, 
o parágrafo 72 e seus incisos, 
propondo a extinção da Co
missão Representativa do 
Legislativo, que funciona du
rante o recesso parlamentar. O 
parecer do relator Leonídio 
Bouças (PFL) foi redistribuído 
ao deputado Sebastião Costa 
(PFL). A matéria vai agora a 
Plenário. 
Esvaziamento- Na justifica
tiva para apresentar a PEC, o 
deputado Sebastião Navarro 
Vieira explica que a experiên
cia tem demonstrado os redu
zidos efeitos práticos decorren
tes da existência do Colegiado, 
seja porque não existe impe
dimento à continuidade de 

Comissão Especial 

funcionamento da Mesa du
rante o recesso; seja porque 
permanece sempre possível, 
nas hipóteses constitucionais, 
a convocação extraordinária 
da Assembléia. 

Além disso, recente inter
pretação do Supremo Tribu
nal Federal (STF), "ao que 
tudo indica", segundo o de
putado, considerou nula a 
decisão da Comissão Repre
sentativa em procedimento de 
concessão de licença para ins
tauração de processo criminal 
contra deputado - a despeito 
do que prevê o parágrafo úni
co do artigo 57 do Regimento 
Interno, que delega à Comis
são as atribuições da Comis
são de Constituição e Justiça 
e do Plenário. Assim sendo, 
suas funções estariam, tam
bém, esvaziadas. 

Foi eleito, ainda, vice-pre
sidente o deputado Miguel 
Martini (PSDB), em virtude de 
a deputada Maria Olívia 
(PSDB) estar regimentalmen-

te impedida de permanecer na 
vice-presidência da Comissão 
Especial, por ocupar cargo na 
Mesa. 
Presenças - Compareceram à 
reunião os deputados Ambrósio 
Pinto (PTB), que a presidiu, José 
Henrique (PMDB), Miguel 
Martini (PSDB), Irani Barbosa 
(PSD), Elbe Brandão (PSDB), 
Roberto Amaral (PSDB), 
Adelmo Carneiro Leão (PT), 
Maria José Haueisen (PT), Se
bastião Costa (PFI..) e Antônio 
Roberto (P.MDB). 

Proposta é de autoria do deputado 
Sebastião Novorro Vieira (PFL) 

PEC 31/97 cria cargos no 
Tribunal de Contas 

O deputado Sebastião Costa 
(PFL) foi eleito, ontem, presiden
te da Comissão Especial criada 
para emitir parecer sobre a PEC 
31/97, do deputado Errnano Ba
tista (PL). O vice-presidente elei
to é o deputado José l'vlaria Bar
ros (PSDB). O conteúdo da pro
posta é a criação de sete cargos 
de conselheiro-adjunto do Tribu
nal de Contas do Estado. 

Antes da leitum do parecer, o 
deputado Antônio Júlio (P.MDB) 
pc'Ciiu ao relator, deputado Irani 
Barbosa (PSD ), o adiamento da 
reunião, em função ela complexi
dade ela matéria. Por sua vez, o 
deputado Adelmo Carneiro le-Jo 

(P1) solicitou à Casa a elabora
ção de análise prévia, para dar 
melhor embasamento aos depu
tados sobre o conteúdo do pro
jeto. Também durante a reunião, 
a deputada l'vlaria José Haueisen 
(P1) entregou um substitutivo ao 
relator, que prometeu examiná
lo antes de emitir o seu parecer. 

A próxima reunião ela Comis
são foi marcada pard quarta-fei
ra, dia 9. Participaram os deputa
dos Sebastião Costa (PFL), José 
Maria Barro:s (PSDB), Maria José 
Haueisen CP'D, Antônio AncirJde 
(P.MDB), Adelmo Carneiro le'J.o 
(PT), Ambrósio Pinto (PTB), 
Ajalmar Silva (PSDB), Elbe 

Brandão (PSDB), Irani Barbosa 
(PSD), Roberto Amaral (PSDB), 
Álvaro Antônio (PD1), Antônio 
Júlio (P.MDB) e José Braga (PDD. 

\ 
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Deputado Ermono Batista (PL), autor 
do PEC 37 / 97 



Agropecuária e Política Rural 

Reunião debate desdobramentos 
de seminário sobre reforma agrária 

O assessor do Governo para 
Assuntos de Reforma Agrária, 
João Batista dos Mares Guia, dis
se, ontem, na Assembléia, que a 
partir deste ano serão intensifica
dos os trabalhos no setor, com a 
criação da Comissão Operacional 
da Reforma Agrária (Cora). Ele 
falou aos integrantes da Comis
são de Agropecuária e Política 

Rural e da Comissão de Repre
sentação do Seminário Legislativo 
sobre Reforma Agrária, realizado 
em 1996. Participaram, ainda, da 
reunião que discutiu os desdo

bramentos do Seminário, diver
sas entidades ligadas à questão 
fundiária e o superintendente 
regional do Incra, Melchior 
Augusto de Melo. 

Números - Segundo Mares 
Guia, a questão dos assentamen
tos não consiste em urna corrida 
de números, mas, sim, em quali
dade. "Investiremos R$ 2,7 mi
lhões para atender às demandas 

educacionais dos assentamentos", 
ressaltou. A previsão para este 
ano é de se fazerem outros 2,5 

Aniversário 
O deputado Marcelo Gonçalves 
(PDT) registrou o aniversário do 
médium Chico Xavier, que 
completou ontem 87 anos. "Ele 
tem no próprio destino o dever 
profundo de ajudar e servir. Ele 
é a lei do bem", elogiou. 

Transporte 
O deputado Alvaro Antônio 
(PDT) pediu a reativação da 
Secretaria de Estado de 
Transportes, hoje incorporada à 
Secretaria de Obras Públicas. 
Segundo o deputado, com o 
atual órgão, dificilmente Minas 
Gerais participará do plano de 
metas "Brasil em Ação", que o 
Governo Federal adotará para o 
desenvolvimento do setor de 
transportes. "Sem o interlocutor 
adequado, será muito difícil 

mil assentamentos. Já Melchior de 
Melo, do lncra, lembrou que, no 
exercício anterior, o Instituto apli
cou 24 projetos, assentando 1,2 
mil famílias. "No ano passado, o 
Governo fedérat aplicou em !vii
nas R$ 42 milhões. Neste ano, a 
previsão é de urna aplicação de 
R$ 73 milhões. Embora ainda não 
seja o suficiente, houve um avan
ço significativo nesse campo", 
destacou. 

O presidente da Comissão, 

deputado Paulo Piau (PFL), ~ 
benizou o Incra e a AsseSSOna 

- ResGoverno por sua aruaçao. -
saltou a posição de destaque_ OCU 

u:~no GeraiS no pada hoje por lYllli<L> efe-
cenário nacional, no que se r 
re à reforma agrária. tes 
Presenças-Estiveram presen 

1 dos pauo à reunião os deputa E]be 
Piau (PFL), que a presidi~ 
Brandão (PSDB), RobertO _ 
(PSDB),João Leite (FSDB) e M3f 
cos Helênio (P1). 

. rr ncia de se João Batista dos Mares Guio chamou atenção para a 1mpa a 
viabilizar financiamentos poro projetos agrícolas 

para o Estado se inserir nesta 
formidável expansão", justificou. 

Violência 
O deputado Durval Ângelo (PT) 
comentou o episódio da 
violência policial em São Paulo, 
mostrada esta semana pela 
imprensa nacional. Ele também 
falou sobre o assassinato do 
presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Abre 
Campo (MG), Ivan Chaves 
Teixeira, morto no último dia 
31. "Venho trazer minha 
indignação pelo acontecido. 
Ivan foi tocaiado", afirmou. Em 
aparte, o deputado Ivo José 
(PT) lamentou o fato e pediu 
rigor nas investigações do caso. 

Prefeituras 
O deputado Carlos Pimenta (PL) 
disse que o Tribunal de Contas 

bloqueou as contas de 53 
municípios mineiros. o rc 
deputado reclamou que 0 

40 está cobrando multa de R$ er 
mil dessas prefeituras, para 5

0 , · 0 de 3 paga no prazo rn:J.X.lffi 
dias. "Peço bom senso ao 

• ·s tel1lP0 
Tribunal e que de mal ef11 

' csentar aos prefeitos para apr 
suas contas", falou. 

Sudcnc . pfL) 
O deputado Wilson P1res C leS 
reclamou da exclusão dos va 
do .Mucuri e São Mateus dos do 
planos da Sudene. O depu_ra 

JinCJf0 disse que o nordeste rr 
não é só o Vale do 
Jequitinhonha e est:í se 
cometendo uma injustiça co!11 
as outras áreas. "Dest:l forrn:J, 
quando cobre a cabeça, 
descobre-se os pés, e vice
versa", criticou. 



Polêmica marca avaliação do 
sistema previdenciário 

Situação do lpsemg foi debatida no terceiro dia do Fórum Técnico 

O Fórum Técnico 
"Seguridade Social do Ser
vidor Público de Minas 
Gerais" teve prosseguimen
to na manhã de ontem, com 
a apresentação do relatório 
final da Comissão Especial 
da Assembléia Legislativa 
que investigou a situação 
financeira do Ipsemg e com 
a discussão do tema "Ava
liação do Sistema 
Previdenciário: Cálculo 

Atuarial". 
Atuaram como confe

rencistas os professores da 
Escola de Pós-Graduação 
em Economia da Fundação 
Getúlio Vargas, Renato 
Fragelli Cardoso e Luiz Gui
lherme Schymura de Olivei
ra; o atuário da Superinten
dência de Planejamento e 
Coordenação do IPSEMG, 
Adelmo Soares de Melo; o 
atuário do Instituto de Pre-

vidência do Legis lativo 
(Iplemg), Marcelo Nasci
mento Soares; o chefe da 
Assessoria de Planejamen
to e Coordenação do Insti
tuto de Previdência dos 
Servidores Militares (IPSM), 
Cel. Soter do Esp írito Santo 
Baracho; e o assessor da As
sociação Mineira de Muni
cípios, Nilson Souto Cardo
so. A reunião foi presidida 
pelo deputado Gilmar Ma
chado. 

lpsem.g está com reserva 
técnica zerada 

Na apresentação do relató
rio final da Comissão que in
vestigou a situação do Ipsemg, 
o relator Gilmar Machado des
tacou alguns depoimentos pres
tados à Comissão, que apurou 
uma dívida de R$ 812 milhões 
do Estado para com o Instituto 
e de R$ 26 milhões dos muni
cípios conveniados. O Ipsemg 
atende a 1,5 milhão de usuá
rios, entre associados e depen
dentes, com pagamento de be
nefícios a 34 mil pensionistas, 
concedendo ainda aposentado
rias a servidores de seu próprio 
quadro, auxílios natalidade, fu 
neral e reclusão, e prestando 

serviços de saúde em todo o 
Estado, através do Hospital Is
rael Pinheiro, em Belo Horizon
te, e uma rede de convênios no 
interior. 

O deputado apontou a que
da de qualidade no atendimento 
na assistência médica, principal
mente no interior. Entre as cau
sas da atual situação do Instituto 
estaria, segundo o relatório, a 
perda de autonomia administra
tiva e fmanceira e o descom
promisso do governo com a 
reestruturação do Instituto. 

Ainda segundo o relator, 
para fazer face às obrigações, 
o Ipsemg passou a lançar mão 

da reserva técnica. No início da 
atual administração do Institu
to, ela era de R$ 120 milhões e 
hoje encontra-se zerada. Ao fi
nal, o expositor apresentou as 
dez conclusões do relatório e 
acrescentou que foram rejeita
das pela Comissão duas delas: 
·a proposta de exclusão do 
Ipsemg do grupo de órgãos e 
entidades que têm suas recei
tas consignadas no caixa único 
do Estado; e a proposta de for
mação de uma Comissão Par
lamentar de Inquérito (CPI), 
para apur.1r as responsabilida
des pelas irregularidades 
verificadas no Instituto. 



Documento projeta cenários 
para previdência estadual 

Os professores Renato 
Fragelli Cardoso e Luiz Gui
lherme Schymura de Oliveira 
apresentaram o documento 
"Avaliação do sistema 
previdenciário dos servidores 
do Estado de Minas Gerais", 
que contém um estudo eco
nômico-atuarial da transição 
do atual para um novo siste
ma previdenciário para os ser
vidores do Estado, encomen
dado pela Previminas. E enti
dade, segundo o próprio do
cumento, seria "candidata na
tural a ser tornar gestora do 
fundo de aposentadorias nes
te novo sistema." 

O estudo baseia-se em 
dois cenários imaginários. O 
primeiro leva em conta a ma
nutenção das regras em vigor 
e toma como hipóteses de cál
culo a não-demissão de servi
dores, aumentos reais de sa
lário de 3% ao ano apenas 
para os servidores ativos e a 
aposentadoria por tempo de 
serviço. Tomando por base o 
quadro de servidores de abril 
de 19%, os técnicos apuraram 
uma população de 323 mil 
servidores ativos, com média 
de idade de 39,5 anos e um 
salário médio de R$ 621,80. 
Os inativos são em número de 
95 mil, com média de 61 anos, 
e o benefício médio de 
R$ 928,30. Os pensionistas so
mam 48 mil pessoas, com be
nefício médio de R$ 452,00. 
Numa situação dessa, a popu
lação de aposentados seria em 
número maior que a de servi
dores ativos, no ano 2008. 
Esse cenário levaria o Estado 
a uma despesa da ordem de 
H$ 4,1 bilhões ao ano, somen
te com despesa de pessoal. 

O segundo cenário leva 
em cont.'1 a queda do salário 
real e procum avaliar o impac
to da contenção salarial sobre 

a folha de pagamentos. As rú
póteses são as mesmas do ce
nário anterior, acrescentando
se a queda real de rendimen
tos devido a uma inflação anu
al de 12%. Com esse cenário, 
o montante "da despesa com 
pessoal ficaria em torno de 
R$ 3,6 bilhões ao ano. O es
tudo conclui que se os servi
dores fossem custear as apo-

sentadorias nesses cenários, 
teriam que contribuir com um 
valor superior ao próprio sa
lário, cerca de 107%. 

Os autores do estudo pro
põem algumas alternativas 
pam a gestão da aposentado
ria, como aplicação de limite 
máximo, criação de fundo 
para cobertum parcial de apo
sentadoria e pensões. 

Estudo da FGV 
desagrada servidores 

Os servidores reagi-
ram à exposição dos pro
fessores da Fundação Ge
túlio Vargas, dizendo que 
o propósito do estudo é 
obscuro, pois foi feito a 
pedido de uma entidade 
privada que tem interes
se na privatização da 
securidade social do ser
vidor. Apontaram erros no 
estudo, como elevação do 
salário médio, para se 
chegar aos resultados ca
tastróficos. Questionaram, 
sem obter resposta, os 
custos do estudo, que te
ria sido apresentado 
corno encomenda do Go-

vemo do Estado. A apre
sentação do estudo no 
Fórum Técnico foi sugerida 
pela Secretaria de Planeja
mento e Coordenação Ge
ral. Outros pontos questi
onados pelos servidores di
zem respeito aos direitos 
previ-denciários, à rotativi
dade e rejuvenescimento 
do quadro de servidores. 

Renato Fragelli e Luiz 
Schymura disseram que o 
estudo é técnico e que 
não leva em conta direi
tos previdenciários e nem 
o patrimônio já constituí
do dos servidores do Es
tado. 

; Tribunal de Contas 
Gilmar Machado anun

ciou que uma das solicita
ções feitas no relatório ha-

i via sido atendida pelo Tri
bunal de Contas, que enviou 

· à Assembléia relatório final 
da inspeção feita no Institu
to. O conselheiro do Tribu
n ... '11, Fued Dib, pediu a tr.ms
fomlação do RelatóPio de 
Inspeção no Ipsemg em 
processo administ.r.Itivo. 

Na discussão do relató
rio, representantes dos ser
vidores brnentaram a ex-

clusão dos dois itens do re
latório e defenderam a for
mação da CP!. A uma re
ferência do relator de que 
o governo do Estado não 
reconhecia a dívida para 
com o Instituto e por isso 
deixou de incluí-la no Or
çamento de 1997, o secre
tário-adjunto de Planeja
mento, Marcus Pes~ma, es
clareceu que a dívida é re
conhecida e está lançada 
no Orçamento corno "liqui
dações a p:1gar". 



s 

Governo deve tamiS. 't 
A situação atuarial do 

Ipsemg foi discutida também 
pelos atuários Adelmo Soares 
de Melo e Marcelo Nascimen
to Soares. Adelmo Melo de
fendeu a fiscalização rigoro
sa sobre as aplicações dos ins
titutos e disse que o INPS que
brou em 35 anos porque não 
constituiu uma reserva técni
ca. 

pode ir para o caixa único 
do Estado, como r· ~"'rr" hoie . 

'lÇ. 
' ( !_ ; 

O CeL Soter do Espírito 
Santo Baracho apresentou um 
histórico do Instituto de Pre
vidência dos Servidores Mili
tares, que hoje tem uma des
pesa mensal média de R$ 8 
milhões. O Instituto está sen
do descapitalizado à razão de 
R$ 6,6 milhões ao mês, pois 
o Governo deve ao Instituto 
R$ 194 milhões. Citando o 
voto de integrante do Tribu
nal de Contas da União, Soter 
Baracho disse que a contri
buição vevidenciária não 

mas diretamcj. .t ent 
dade res: · ~ ável pela 
gestão. (.,' . · .onando a 

c 
soci:l 
nicí 
do· 
d~l 

p:·. 
Ç( 
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lênci' 
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Aineir;: 
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· idênu~ i-
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'e falênc! •a i. 
ntou que o:.. .JlU-

te 
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íJrevidênci:l ;· :cmici
.~ ram criados sem cri

. ; atuariais ou técnicos 
e - ~ muitos frrm:u-am con-
cnio com o Ipsemg igno

~.: . : do que o Instituto não 
concede aposentadoria. Os 
municípios mineiros amar
gam também uma dívida 

, é sen 

'"
1<;::. ua '>rdem u ..... 

1 l.J · <> 412 milhões, 
que esb ~endo reparcelada 
pela terceira vez . 

Os grupos de trabalho 
do Fórum Técnico reuni
ram-se à tarde para tratar 
dos seguintes temas: pla
no de benefícios e custeio, 
previdência complementar 
e convênios com municí
pios. As propostas estarão 
sendo votadas hoje na Ple
nária final, que aprovará 
documento a ser enviado 
ao Governo do Estado e 
distribuído aos deputados. 

; f 

Presidente do Servas visita Assembléia 

\ 

Com a presença do presidente da Assembléia, deputado Romeu Queiroz, da presidente 
do Centro Integrado de Desenvolvimento Social (Cids), Maria Ângela Queiroz, de 

deputados e secretórios de Estado, além de outras autoridades, a presidente do Servas, 
Heloísa Azeredo, esteve na Assembléia para falar sobre as realizações da entidade no 

biênio 95!96. A reunião aconteceu na noite de terça-feira (1 2), no 232 andar do Edifício 
Tiradentes. A presidente do Servas m mbém convidou a todos para a Feira da Paz, que 

seró realiza&, no Parqu cJJ Gameleira, de 11 o 13 de abril. 

.. -.. 
/ 
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8 horas 
• Projeto Novo Geslão Público Regionalizado (Teatro 

Capitólio, em Vorginho) 
Plen6rio final do Fórum Técnico "Seguridade Social 
do Servidor Público de Minas Gerais" (Pienório) 

9 horas 
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

(Pienarinho IV)- discussão e votação de matérias da 
Comissão 

9h30min 
• Comissão de Saúde e Ação Social (Pienarinho IV) -

ouvir o superintendente de Epidemiologia da Secretaria 
de Saúde, Benedito Scaranci, o superintendente da· 
Fhemig, Guilhenme Riccia, e outras autoridades acerca 
das medidas que eslão sendo tomadas no combate 
às doenças tropicais 

• Comissão de Redação (Pienarinho 111) 
• Comissão Especial para emitir parecer sobre a escolha 

de conselheiro do Tribunal de Cantas do Estado 
(Pienarinho 11)- argüição pública dos deputadas Simão 
Pedra Toledo e Kemil Kumaira, concorrentes à vaga 
de conselheiro 

10 horas 
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentória 

(Pienarinho 111)- discussão e votação, em 2° turno, do 
PL865/ 96, do Comissão de Agropecuória, que dispõe 
sobre a ocupação, uso, manejo e conservação do solo 
agrícola; do PL 326/95, do deputado João Batisla de 
Oliveira, que dispõe sobre o promoção de extração 
especial da Semana do Excepcional do Loteria Mineira; 
do PL 697/96, que trata do propaganda e publicidade 
oficiais; e do PL 710/96, do deputado Marcos Helênio, 
que dispõe sobre publicação de relação dos devedores 
de multas por poluição e degradação ambiental 

• Comissão de Política Energética, Hídrica e Minerória 
(Pienarinho I)-debater, com o presidente da Comissão 
de Mineração da Sociedade Mineira de Engenheiros, 
Evaldo Garzon, sobre os planos regionais de 

Reunião Ordinária (14 horas) 
Veto 

Total à Proposição de lei n° 13.282, que institui o Pro
grama Emergencial de Combate ao Analfabetismo. 
Prosseguimento da votação em fumo única 

Veto 
Total à Proposição de lei n° 13.261, que dispõe sobre 
a cobrança de multa por infração das normas de trân
sito. Votação em turno único 

Veto 
Total à Proposição de Lei n° 13.276, que cria o Progra
ma E:;tadual de Conservação de Água. Votação em 
fumo único 

Veto 
Total à Proposição de lei n° 13.281, que assegura o 
oferecimento gratuito, pelo Estado, do exame para di
agnó:;tico de deficiência de alfa-1-antitripsina e dá ou-

CAPITAL 

ACUIDADE VISUAL 
Resumo: A Assembléia legislativa aprovou uma lei 
obrigando a realização de lestes de acuidade visual nos 
alunos de primeiro grau das redes estadual e municipal 
de ensino. 
Entrovislos: Deputado Antônio Roberto (PMDB), 
deputado Marco Régis (PPS), de putado João Batista de 
Oliveira, deputado Wilson Pires (PFL), deputado José 
Militão (PSDB). 

mineração no Estado e o reativação do Conselho 
Es1adual de Geologia e Mineração 

• Visito do embaixador da Argentina, Dom Diego Ramiro 
Guelar (Salão Nobre) 

10hl5min 
• Comissão Especial para emitir parecer sobre a PEC 

10/ 95, do deputado Miguel Mortini e outros, que 
submete à aprovação da Assembléia, após argüição 
pública, a escolha dos presidentes das entidades da 
administração público indireta e dos diretores do sislemo 
financeiro esladual (Pienarinho 111) 

10h30min 
• Comissão de Defesa Social (Pienarinho 11) -discussão e 

votação de proposições que dispensam apreciação do 
Plenório 

14 horas 
• Reunião Ordinória Deliberativa (Pienório) 

14h30min 
• Reunião conjunta das comissões de Constituição e Jusliço, 

de Saúde e Ação Social e de Fiscalização Financeira e 
Orçomentório (Pienarinho IV)- discussão e votação, em 
1° tu ma, do PL 1.111/97, do governador, que modifico 
a lei que crio o Fundo paro a Infância e a Adolescência 
(FIA) 

• Comissão Especial para emitir parecer sobre a escolha 
de conselheiro do Tribunal de Contas (Pienorinho 11) -
discussão e votação dos pareceres 

• Comissão Parlamentar de Inquérito do Sistema 
Penitenciário (Pienarinho 111) - eleger presidente, vice, 
designar relator e programar trabalhos 

15 horas 
• Comissão Especia l paro emitir parecer sobre a PEC 

10/95 (Pienorinho 111) 
16 horas 

• Entrevista coletiva do deputado Durval Ângelo (PT) e do 
prefeito de lcapuí (CE), sobre a quarta geslão do PT 
naquele município e as políticas neoliberais (Sala de 
Imprensa) 

tras providências. Votação em turno único 
Veto 

Parcial à Proposição de lei n° 13.284, que estima as 
receitas e fixa as despe50s do Orçamento Fiscal do Esta
do de Mi1105 Gerais e do Orçamento de Investimento 
das Empresas Controladas pelo Estado para o exerácio 
de 1997. Votação em fumo único 

Veto 
Parcial à Proposição de lei n° 13.286, que altera a lei n° 

6 . 763, de 26/12(75, que consolida a legislação tributá
ria do Estado d e Minas G erais . Votação em turno 
único 

Veto 
Parcial à Proposição de Lei n° 13.289, que autoriza o 
Pode r Executivo a realizar operação de crédito com o 
União poro o fim q ue menciona e dá outras providên
cias. Votação em turno único 

INTERIOR 

ESCAilA PARA PEIXE 
Resumo: A Assembléia Legislativo aprovou uma lei que 
obriga o comtnuçõo de escadm poro peixes em todas as 
barragens nos rios do Estado. 
Entrevistas: O;waldo Wc-..ceslou Silva, presidente do 
Federação Mineiro de Pu-..ca; O nofro Mirando, jorna lista c 
pescador; Jóder Figueiredo, superintendente do IBNAA; 
deputado Marcos Helênio (PT), autor do projeto; deputado 
Raul Limo Ncto(PPD), presidente do Com. de Meio Ambiente . 




