
rie calendário das
Públicas Regionais

Alemg defii
Audiências

nASSEMBLEIA

PAIN
[rapé
o presidente da
Assembléia, deputado
Ronleu Queiroz, reúne-
se hoje, no Salão Nobre,
às 9 horas, com
prefeitos, presidentes de
Câmaras Municipais da
Região do Jequitinhonha,
secretários de Estado,
diretores da Cemig e
deputados. Em pauta a
construção da Barragem
delrapé

Tribunal de
Contas
Será hoje, na Reunião
Extraordinária
Deliberativa de Plenário,
às 20 horas, a eleição do
conselheiro do Tribunal
de Contas. Os
candidatos são os
deputados Kemil
Kumoira e Simão Pedro
Toledo, ambos do PSDB

As Audiências Públicas
Regionais terão início no dia
19 de maio, no município de
Minas Novas, região do
Jequitinhonha/Mucuri, e se-
rão encerradas em 8 de ju-
lho, em Pouso Alegre. Serão
quatorze audiências, cobrin-
do todas as regiões do Esta-
do. A grande novidade é
destinação de recursos para
viabilizar as propostas apro-
vadas. Serão destinados R$ 4
milhões para cada uma das
regiões menos favorecidas,
Norte de Minas, Jequitinho-

nha/Mucuri e Rio Doce. Para
as demais, serão destinados
R$ 3 milhões, sendo que as
regiões Central, Mata e Sul
foram subdivididas, face ao
grande número de municí-
pios.

As Audiências Públicas
Regionais são reuniões pro-
movidas pelos poderes Exe-
cutivo, Legislativo e Judiciá-
rio, com participação dos
municípios, para levantamen-
to de necessidade e deman-
das de cada região. O objeti-
vo é colher sugestões para o

planejamento das ações do
Estado e para a elaboração
da proposta orçamentária,
possibilitando a participação
da sociedade no acompanha-
mento da execução do Or-
çamento e escolha das prio-
ridades da região.
Prazo prorrogado - As Au-
diências Regionais são pre-
cedidas de audiências públi-
cas municipais, que tiveram
seu prazo de realização, an-
tes previsto para encerrar-se
em 30 de abril, prorrogado
até 8 de maio.

CPI
A Comissão Parlamentar
de Inquérito formada
Para apurar denúncias
que envolvem o sistema
Penitenciário estadual
reúne-se hoje, às 15
horas, no Plenarinho II

Visitas
Vários convidados vêm
hoje, à Assembléia, para
falar sobre assuntos
diversos Violência
Policial, esquistossomose
no rio Cipó e mudanças
no Fundo para a Infânciae Adolescência estarão
Sendo discutidos nas
Comissões Técnicas.
Mais informações na
agenda página 8

19 e 20/5
22 e 23/5
26e27/5
2 e3/6
16e 17/6
09e 10/6
12 e 13/6
16e 17/6
16 e 17/6
23 e 24/6
26e27/6
30/6 e 1/7
3e4/7
7e8/7

Minas Novas
Coronel Fabriciano

João Pinheiro
Monte Carmelo

Ituiutaba
Salinas

Cataguases
Ponte Nova
Ouro Preto

Curvelo
Vespasiano
Campo Belo

Passos
Pouso Alegre

Região Jequitinhonha/Mucuri)
Região Rio Doce

Região Noroeste de Minas
Região Alto Paranaíba

Região Triângulo
Região Norte de Minas

Região Mata 1
Região Mata II

Central III
Central 1

Região Central II
Região Centro Oeste de Minas

Região Sul 1
Região Sul II

66 municípios
102 municípios
19 municípios
31 municípios
35 municípios
89 municípios
71 municípios
71 municípios
52 municípios
59 municípios
37 municípios
61 municípios
77 municípios
78 municípios



Defesa do Consumidor

Deputados discutem cobrança de
taxa sobre telefones celulares
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Constituição e Justiça

Região Metropolitana de BH poderá
ganhar mais cinco municípios:J1

I Gilmar Camargo
de Almeida, da
Telemig, e o
presidente do
Comissão de

4 Defeso do
f Consumidor,

Geraldo
Nascimento (P1)

-

-	- -

-

0PLC2I197, que
inclui municípios no
.MBt-I, é inciativa do

deputado Ronaldo
Vosconellos (PL)

cipados, a fim de que os con- ter precário e requer licita-
cessionários de tais serviços ção para a escolha dos con-
pudessem continuar operan- cessionários. Ele apresentou
do nas linhas, que se trans- substitutivo que determina
formaram em intermu- um prazo de dois anos para
nicipais. Também pretendia a realização das licitações,
autorizar o DER a promover permitindo, nesse meio tem-
concessões a título precário po, que o transporte entre os
para o sistema.	 municípios criados e os re-

Mas, para o relator, o con- manescentes seja realizado
trato de concessão necessá- pelas empresas que detêm a
rio para formalizar a delega- concessão, a fim de evitar a
ção do serviço não tem cará- interrupção dos sei-viços.

Comissão aprova parecer
sobre doação de imóveis

A taxa Fistel de Funcio-
namento do Celular foi  cen-
tro dos debates ontem, na
Comissão de Defesa do Con-
sumidor. Participaram da reu-
nião Gilmar Camargo de
Almeida, representando a
diretora de Serviços de Co-
municações da Telemig,
Heleni de Meio Fonseca; e
Maria do Céu Paixão
Kupidlowski, do Movimento
das Donas de Casa.

As discussões centraram-
se na questão da legalidade
da cobrança da taxa. Segun-
do o representante da
Telemig, a cobrança baseou-
se em uma portaria do Mi-
nistério das Comunicações
que institui a Fistel. Em 1994
o Ministério baixou outra
portaria, a n9 886 de 21/11/94,
que estabelece os valores da
taxa de instalação. Hoje, a
cobrança da taxa de fiscali-
zação está suspensa, e a de
instalação também. Para Ma-
ria do Céu, a taxa ainda não
foi cancelada, pois encontra-
se ainda sub judice.
Aumento - Outro assunto
em pauta foi o aumento das
tarifas. Para o deputado
José Militão (PSDB), não
existem embasamentos le-
gais que justifiquem o au-
mento de quase 270%, pro-
posto pelo Ministério das
Comunicações. Segundo
Gilmar de Almeida, o Minis-
tério tem seguido a tendên-
cia de adequar as tarifas te-
lefônicas ao padrão interna-
cional e de realinhar os va-
lores tarifários locais para
uma redução das tarifas
DDD e DDI. Para a repre-
sentante do Movimento das
Donas de Casa, essa medi-
da implicará um elevado
custo no orçamento das fa-

mílias. "Esse aumento é
desproporcional. As tarifas
públicas devem ser reajusta-
das em concordância com os
aumentos aplicados aos sa-
lários", dispara. Ela acrescen-
tou ainda que «esse aumen-
to e esse desejo de se equi-
parar as tarifas ao resto do
mundo é incompatível com
nossa realidade e descon-
sidera nosso contexto econô-
mico".

Foi aprovado requeri-
mento do deputado Antônio
Andrade (PMDB) solicitando
que seja feito apelo ao presi-
dente da Telemig para que
sejam impressas, nas contas
telefônicas, informações re-
ferentes ao direito do consu-
midor em requerer o
detalhamento de suas liga-
ções locais. Outro requeri-
mento aprovado, de autoria
do deputado Geraldo Nasci-
mento (PT), solicita ao go-
vernador do Estado e ao se-
cretário de Segurança Públi-
ca a instalação de uma Dele-
gacia de Ordem Econômica

O deputado José Militão
(PSDB) ressaltou o aumento
do número de reclamações
de consumidores relaciona-
das à Telemig. O parlamen-
tar apresentou requerimento
no sentido de que seja soli-
citado ao presidente da
Telemig a designação de um
funcionário que preste escla-
recimentos no Posto de Aten-
dimento ao Consumidor da
Assembléia.

junto ao Procon Estadual. E,
por último, o requerimento
do deputado José Miitão que
solicita que sejam convidados
representantes das mon-
tadoras de automóveis em
Minas e um representante do
Ministério Público para dis-
correrem sobre a série de
reclamações que envolvem
defeitos em veículos no es-
tado.

Participaram da reunião
os deputados Geraldo Nas-
cimento (PT), que a presidiu;
José Miitão (PSDB); Antônio
Andrade (PMDB); João Leite
(PSDB) e José Braga (PDT).

A Comissão de Constitui-
ção e Justiça da Assembléia
aprovou ontem parecer de 12

turno favorável à aprovação
do PLC 21/97, do deputado
Ronaldo Vasconcellos (PL),
que inclui na Região Metro-
politana de Belo Horizonte
quatro novos municípios cri-
ados pela última lei de eman-
cipação de distritos. São eles:
Confins, desmembrado de
Lagoa Santa; São Joaquim de
Bicas, originário de Igarapé;
Mário Campos e Sarzedo,
municípios que pertenciam a
Ibirité.

A emenda n2 1 do relator,
deputado Antônio Júlio
(PMDB), acrescentou à lista
o município de Florestal. Se-
gundo ele, Florestal deve ser
incluída pelo seu grande po

-tencial econômico e capaci-
dade de enriquecer ainda
mais o aglomerado dos mu-
nicípios que compõem a re-
gião. A cidade possui popu-
lação superior a 5.500 habi-
tantes e está a apenas 70 qui-
lômetros de distância de Belo
Horizonte, fazendo divisa
com dois municípios que já
são integrantes da Região Me-
tropolitana de Belo Horizon-
te: Mateus Leme e Juatuba.
Licitação - A regulamenta-
ção do transporte coletivo
entre os distritos recentemen-
te emancipados foi outro
tema das discussões de on-
tem da Comissão de Consti-
tuição e Justiça. Este é o ob-
jetivo do PL 1013/96, do de-
putado Dimas Rodrigues
(PPB), que teve parecer fa-
vorável do deputado Gilmar
Machado (PT) aprovado em
primeiro turno, na forma do
substitutivo n° 1.

O projeto, na sua forma
original, tinha por objetivo
autorizar o DER a homolo-
gar contratos relativos ao
transporte coletivo municipal,
celebrados por municípios
que tiveram distritos eman-

A Comissão de Constitui-
ção e Justiça também aprovou
parecer de 1 9 turno do depu-
tado Antônio Júlio pela
constitucionalidade do PL
1045/96, do deputado Sebas-
tião Navarro Vieira (PFL), na
forma do substitutivo n 2 1. O
projeto prevê a doação, para
o município de Poços de Cal-
das, de bens móveis e imóveis
pertencentes ao patrimônio da
Comig. Fazem parte desses bens
o Balneário Mário Mourão, as
Thermas Antônio Carlos, o Cen-
tro Nacional de Convenção -
Cenacon - Palace Cassino e
seus respectivos terrenos, as
emergências termossulfurosas
dos grupos Pedro Botelho e
Fonte dos Macacos, além dos

Na mesma reunião os depu-
tados integrantes da Comissão
de Constituição e Justiça apro-
varam parecer de l Q turno do
deputado Gilmar Machado, pela
constitucionalidade, legalidade e
juridicidade do PL 1083/97, do
deputado João Batista de Olivei -
ra (sem partido). O projeto de-
termina que as mensagens da
publicidade de atos, programas,

móveis que atualmente guar-
necem esses locais.

O substitutivo suprime o pa-
rágrafo único do artigo 2, que
ressalva o cumprimento das nor-
mas de direito privado que regem
as sociedades anônimas, e o arti-
go 6, que propõe a extinção da
cessão de uso a partir da
investidura da Prefeitura de Po-
ços de Caldas no domínio dos
bens, por considerar que não tra-
zem qualquer inovação ao mun-
do jurídico. Também retira o arti-
go 7, que fixava atribuições para
a Secretaria de Estado de Recur-
sos Humanos e Administração,
uma vez que, por ser o projeto
de iniciativa parlamentar, o dis-
positivo afronta o princípio cardeal
da separação dos poderes.

serviços e campanhas da admi-
nistração direta e indireta do Es-
tado, veiculados na televisão,
terão tradução simultânea para
a linguagem de sinais e serão
apresentados em legendas para
os portadores de deficiência
auditiva. A emenda n5 1 apre-
sentada pelo relator visa apenas
a corrigir impropriedade técni-
ca no texto do artigo 1.

Requerimentos
aprovados

Propaganda traduzida
para deficientes
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Deputada propõe suplemento	 FIA: deputados vão ouvir
para divulgar atos do Estado	 representantes do governo

Outro assunto tratado
pela reunião diz respeito à
publicação dos atos admi-
nistrativos do Estado. O PI,
1091/97, da deputada Ma-
ria José Haueisen (PT), ins-
titui regras para facilitar ao
cidadão o acompanhamen-
to, no "Minas Gerais", das
transferências de recursos
realizados por convênio
dentro do Estado. A propo-
sição determina a criação de
seções específicas no órgão
oficial para a publicação
dos convênios; estabelece
as informações mínimas
que deverão constar das

A Comissão de Justiça
também analisou o PI,
1093/97, do deputado Gil
Pereira (PPB), que tenta
impedir os estabelecimen-
tos privados de ensino de
exigir dos seus alunos
qualquer material que não
seja de exclusivo uso di-
dático-pedagógico. Impe-
de, ainda, que as escolas
substituam a relação dos
livros didáticos dentro de
um prazo inferior a qua-
tro anos.

Porém, o deputado
Gilmar Machado, relator
do projeto, considerou
que, ao dispor sobre o
que pode e o que não
pode ser exigido ou co-
brado dos alunos pela es-
cola, o projeto estabelece

publicações e ainda prevê
a edição de suplemento
mensal contendo o conjun-
to das informações divul-
gadas no mês anterior.

Para aperfeiçoar o pro-
jeto quanto à técnica
legislativa e prever a
comercialização do suple-
mento mensal separada-
mente do restante do diá-
rio oficial, o relator, depu-
tado Sebastião Navarro
Vieira (PFL), apresentou o
substitutivo n° 1, opinando
pela sua constitucionali-
dade, legalidade e juridici-
dade.

normas que atingem a rela-
ção contratual entre a insti-
tuição de ensino e seus alu-
nos. "Tais normas configu-
ram, sem dúvida, uma in-
gerência estatal nessas re-
lações jurídicas negociais
privadas, as quais, por sua
vez, estão disciplinadas
pelo direito civil", relatou o
deputado.

Ainda segundo o depu-
tado, embora o Estado pos-
sa legislar sobre a educa-
ção, não lhe compete dis-
por sobre normas de in-
tervenção no contrato par-
ticular, sendo esta uma
atribuição privativa da
União. Acrescentou que o
desrespeito às cláusulas
Contratuais encontram am-
plo amparo na legislação

A deputada Maria José
Haueiseri (P1) pretende

facilitara
acompanhamento das

transferências de recursos
iaIizados por convênio 00

Estado

de defesa do consumi-
dor e outras afins, e em
virtude dessas justifica-
tivas, o relator apresen-
tou parecer pela
antijuridicidade, incons-
titucionalidade e ilegali-
dade do projeto, aprova-
do pelos demais inte-
grantes da Comissão.

Ainda na reunião, os
deputados aprovaram pa-
receres pela constitucio-
nalidade de nove projetos
de declaração de utilidade
pública. Participaram da
reunião, os deputados
Hely Tarqüínio (PSDB),
presidente da Comissão;
Gilmar Machado (PT); An-
tônio Júlio (PMDB) e Se-
bastião Navarro Vieira
(PFL).

A secretária adjunta de
Assistência Social, da Crian-
ça e do Adolescente, Maria
do Carmo Menicucci; e o pre-
sidente do Conselho Estadu-
al da Criança e do Adoles-
cente, Marcus Fucks, serão
ouvidos hoje pelos deputa-
dos das comissões de Cons-
tituição e Justiça, de Saúde e
Ação Social e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária,
acerca das razões que leva-
ram o governo a apresentar
o PI, 1111/97, que modifica
a lei que cria o Fundo para a
Infância e a Adolescência
(FIA). As três comissões es-
tão analisando o projeto con-
juntamente, e a reunião está
marcada para as 14h15min,
no Plenarinho II.

O projeto, que tramita em
1° turno e em regime de ur-
gência, modifica e acrescen-
ta dispositivos à Lei 11.397,

O deputado Aílton Vilela
(PSDB) foi eleito, ontem, pre-
sidente da Comissão Especial
encarregada de emitir parecer
sobre a PEC 33/97, do depu-
tado Miguel Martini (PSDB),
que da nova redação ao inciso
III do parágrafo l do artigo
157 da Constituição do Esta-
do. O deputado Adelmo Car-
neiro Leão (PT) foi eleito vice-
presidente, e o deputado Se-
bastião Navarro Vieira (PFL) foi
designado relator da matéria.

De acordo com o autor, a
proposta visa simplificar o
Orçamento e contribuir para
o efetivo acompanhamento e

de 6 de - janeiro de 1994, que
cria o FIA. As modificações
propostas, segundo a justifi-
cativa do governador,
objetivam criar condições
para que a Diretoria de Ori-
entação ao Trabalho Educa-
tivo do Adolescente, unida-
de resultante da transforma-
ção do Programa de Inicia-
ção ao Trabalho (Proman) e
integrante da estrutura da Se-
cretaria, "possa dar cumpri-
mento cabal às suas múltiplas
atribuições". O FIA é respon-
sável pelo repasse de recur-
sos e oferta de financiamen-
tos aos programas daquela
Diretoria, além de ter sido
autorizado a conceder, anu-
almente, até duas mil bolsas
de trabalho educativo.

A solicitação para que a
secretária adjunta e o presi-
dente do Conselho fossem
ouvidos em audiência públi -

fiscalização da execução or-
çamentária. Atualmente, o re-
ferido dispositivo da Consti-
tuição determina que a lei
orçamentária deverá detalhar
as ações governamentais em
nível de "natureza da despe-
sa". A PEC obriga que esse
detalhamento aconteça em
nível de "subprojetos ou
subatividades na classificação
funcional-programática". "As-
sim - justifica Miguel Martini
- evitam-se os valores de ja-
nela e passa a ser necessária
a abertura de crédito suple-
mentar para o remanejamento
de recursos de um subprojeto

ca foi feita pelo deputado
Adelmo Carneiro Leão (PT),
durante a reunião de ontem
das comissões. Os pareceres
dos relatores, deputados Se-
bastião Costa (PFL), Carlos
Pimenta (PL) e Sebastião
Navarro Vieira (PFL) deverão
ser votados ainda nesta quar-
ta-feira, após a audiência,
uma vez que os avulsos já
foram distribuídos para os ga-
binetes.

Participaram da reunião
os deputados Hely Tarquínio
(PSDB), que a presidiu, Se-
bastião Costa (PFL), Gilmar
Machado (PT), Aílton Vilela
(PSDB), Sebastião Navarro
Vieira (PFL), Adelmo Carnei-
ro Leão (PT), Jorge Eduardo
de Oliveira (PMDB), Carlos
Pimenta (PO, Wilson Pires
(PPB), Roberto Amaral
(PSDB) e Ivair Nogueira
(PDT).

para outro, ou de uma
subatividade para outra. Por
exemplo, torna-se necessária
a autorização legislativa para
abertura de crédito suplemen-
tar".

Participaram da reunião os
deputados Aílton Vilela
(PSDB), que a presidiu,
Roberto Amaral (PSDB), Se-
bastião Navarro Vieira (PFL),
Antônio Andrade (PMDB),
Gilmar Machado (PT),
Adelmo Carneiro Leão (PT),
Ermano Batista (PL), Paulo
Schettino (PTB), Miguel
Martini (PSDB) e Simão Pedro
Toledo (PSDB).

Projeto sobre material escolar
é considerado inconstitucional

Comissão Especial

PEC quer simplificar Orçamento
com detalhamento de ações
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Formada Comissão Especial
para análise da PEC 36/97
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Reunião Conjunta

Comissões debatem PEC 30/96
que trata de terras devolutas

Presenças
Participaram também da
reunião conjunta
representantes da Emater
e da Comissão
Operacional da Reforma
Agrária. Nenhum dos
participantes se
posicionou, em nome do
governo do Estado, sobre
a PEC 30/96.
Participaram, ainda, dos
debates os deputados
Roberto Amaral (PSDB),
Maria José Haueisen (PT),
Dimas Rodrigues (PPB),
Marcos Helênio (PT), João
Leite (PSDB), e José
Henrique (PMDB).

A Comissão de Agrope-
cuária e Política Rural e a Co-
missão Especial formada para
examinar a PEC 30/96 reuni-
ram-se com integrantes da
Comissão de Representação do
Seminário Legislativo sobre a
Reforma Agrária, para debater
a proposta. A reunião foi pre-
sidida pelo deputado Sebasti-
ão Navarro Vieira (PFL) e, de-
pois, pelo deputado Paulo
Piau (PFL). De autoria do de-
putado Cleuber Carneiro (PFL)
e outros, a PEC 30/96 permite

O procurador-geral do
Incra em Minas, Ivan Barbosa
Afonso, defendeu a adoção
pelo governo do processo de
discriminação das terras
devolutas como forma de ar-
recadação de terra para o Pla-
no Nacional de Reforma Agrá-
ria. Ele disse que o Estado tem
10 milhões de hectares de ter-
ras devolutas e que em 500
mil hectares poderiam ser as-
sentadas de 30 a 40 mil famíli-
as de trabalhadores sem-terra.

Segundo Ivan Barbosa, a
Ruralminas tem obtido terras
ao custo de R$ 12,00 o hecta-
re, através de ações discri-
minatórias, enquanto que o
custo de indenização para fins
de reforma agrária chega a 50
vezes esse valor por hectare.
Por esse meio, a arrecadação
de terras pode ser acelerada e
a um custo menor para o Estado,
que alega não ter recursos para
proceder à reforma agrária.

Ele alertou os deputados
para o fato de que, pelo direi-
to constitucional, não se pode
usucapir terras públicas, mas
juristas renomados vêm de-
fendendo essa prática, que co-
meça a ter acolhida nos tribu-

a legitimação de terras
devolutas de até 1 mil hecta-
res. A Constituição Estadual
permite a legitimação de ter-
ras até 250 hectares. Na justifi-
cativa da proposta, o autor afir-
ma que a Constituição impe-
de a Ruralminas de legitimar
terras que excedam 250 hec-
tares, o que está levando os
posseiros a recorrerem à Justi-
ça para a legitimação das ter-
ras, por usucapião, o que es-
taria levando à dilapidação do
patrimônio do Estado.

nais. "Se isso pegar, o pa-
trimônio da União e dos Esta-
dos vão ser dilapidados, pois
50% do território nacional é de
terras devolutas", advertiu. Ivan
Barbosa disse ainda que ao
custo de R$ 12,00 o hectare é
possível fazer acordo com o go-

A diretora de Reforma
Agrária da Fetaemg, Maria
Antônia Nogueira, disse que a
entidade é contra a PEC 30,
porque ela estimula a concen-
tração de terras. Segundo ela,
há 22 milhões de hectares de
terras ociosas no Estado e é
na faixa acima de 250 hecta-
res que cresce a ociosidade das
terras no Estado. A mesma po-
sição foi manifestada por
Gilson de Souza, representan-
te do Movimento dos Traba-
lhadores Sem-Terra (MST). Já
o assessor jurídico da Ru-
ralminas, Antônio Claret Maia
defendeu a PEC, pois, segun-
do ele, ela evitará que um
número grande de ações de
usucapião cheguem à Justiça.
Ele confirmou que a Rura-1-

A relatora da PEC, depu-
tada Elbe Brandão (PSDB),
autora do requerimento que
deu origem à reunião con-
junta, justificou a necessida-
de de ouvir a comissão re-
presentativa do Seminário
Legislativo, uma vez que na-
quele fórum foram tomadas
várias deliberações. Ela
acrescentou que acha um
pouco prematura a apresen-
tação de PEC, antes da defi-
nição de uma política agrá-
ria pelo governo do Estado.

verno federal para obter os
recursos. Ele concluiu dizen-
do que ações de discrimina-
ção, movidas na Justiça Fede-
ral, com assessoria do Incra,
renderiam ao Estado, em um
ano, cerca de 300 mil hecta-
res de terra.

minas arrecada terras ao custo
de R$ 12,00 o hectare.

Os deputados Adelmo Car-
neiro Leão (P1) e Durval Ân-
gelo (PT) questionaram a ação
da Ruralminas. Adelmo Carnei-
ro disse que é preciso saber, em
primeiro lugar, se o governo do
Estado quer fazer reforma agrá-
ria e qual tipo de reforma. An-
tônio Claret defendeu a
Ruralminas das acusações, di-
zendo que os parlamentares re-
feriam-se a um período negro
vivido pela autarquia.

Ivan Barbosa lembrou aos
deputados que a Constituição
determina que o Estado formule
uma política de reforma agrá-
ria para o Estado, iniciativa que
até hoje não foi tomada pelo
governo.

Nenhuma das matérias
constantes da pauta foi
apreciada, por falta de
quórum. Durante a reu-
nião de ontem, a Presidên-
cia comunicou a indicação
dos parlamentares que
irão integrar a Comissão
Especial formada para
emitir parecer sobre a PEC
36/97, de autoria do depu-

Falecimento
O deputado Bilac Pinto
(PFL) lembrou o
falecimento do ex-
deputado Delfim Ribeiro,
morto por infarto na
semana passada. "Foi-se o
companheiro leal, o
amigo fraterno, o
campeão da ética, incapaz
de atingir um
correligionário", elogiou.
Violência
O deputado Geraldo
Rezende (PMDB) falou
sobre a violência policial
em São Paulo. O
deputado disse não
acreditar que a PM de
Minas tenha o mesmo
comportamento. "A
polícia mineira é bem
formada, e temos visto
exemplos por aí",
afirmou. Em aparte, o
deputado Raul Lima Neto
(PPB) criticou a
remuneração das Polícias
Militar e Civil. "E um
salário vergonhoso",
comentou.
Fogo
O deputado Ivo José (PT)
registrou o incêndio que
destruiu o Palácio das
Artes, anteontem. Ele
criticou o fato de o seguro
contra incêndio estar
vencido. "É uma prova de

tado José Bonifácio (PSDB)
e outros, que dá nova re-
dação ao artigo 134 da
Constituição do Estado. A
proposta pretende incluir o
titular da Secretaria de Es-
tado da Justiça na compo-
sição do Conselho de De-
fesa Social.

São os seguintes depu-
tados: Ailton Vilela, Elbe

como o governo estadual
vem tratando o patrimônio
público", disse.
Bingo
O deputado Irani Barbosa
(PSD) reclamou do não
recolhimento, por parte
do governo, de taxa
obrigatória sobre as casas
de bingo em Minas
Gerais. A lei que
regulariza o
funcionamento dessas
casas prevê um tributo
mensal em torno de R$ 30
mil, pagos ao governo
estadual. "Há mais de um
ano a taxa não é
recolhida. O acúmulo
chega a mais de R$ 3
milhões", calculou.
Interferência
O deputado Antônio
Roberto (PMDB),
comentando as notícias
veiculadas na imprensa
sobre as prováveis
candidaturas à sucessão
do presidente da
República, disse estar
havendo intervenção do
governo Federal na
política mineira. "Tornou-
se indisfarçável a tentativa
de se colocarem as garras
sobre a política de nosso
Estado", afirmou.
Chuvas
O deputado Dirnas

Brandão, Arnaldo Penna e
João Leite (pelo PSDB);
Paulo Piau e Sebastião
Navarro (PFL); Raul Lima
Neto e Antônio Genaro
(PPB); José Henrique e An-
tônio Andrade (PMDB);
Gilmar Machado e Anivaldo
Coelho (PT); Álvaro Antô-
nio (PDT), Ermano Batista
(PO e Irani Barbosa (PSD).

Rodrigues (PPB) pediu
apoio do governo e da
Assembléia para a
recuperação do município
de Monte Azul, atingido
por fortes chuvas. Segundo
ele, várias famílias estão
desabrigadas e a infra-
estrutura da cidade está
comprometida. "A situação
é de profunda calamidade",
comentou. Em aparte, o
deputado Carlos Pimenta
(PL) concordou com o
colega.
Bancos
O deputado Ibrahim Jacob
(PDT) fez comentários à
correspondência que
recebeu do Sindicato dos
Bancários sobre a situação
dos empregados de
bancos sob intervenção. O
deputado ainda reclamou
que o governo Federal dá
privilégios aos banqueiros
e esquece dos bancários.
Proer
O deputado Marco Régis
(PPS) atacou a ajuda do
Proer ao banco
Bamerindus. "O tempo
passa, o tempo voa, e o
Bamerindus vai continuar
numa boa", reclamou. Ele
criticou também a venda
da Vale do Rio Doce e a
violência da polícia
paulista.

mera quer discriminação de terras
devolutas para servir àreforma agrária

Fetaemg é contra proposta



9 horas
• Reunião Ordinária Deliberativa (Plenário)
• O presidente Romeu Queiroz reúne-se com lideranças

políticas e diretores da Cemig poro discutir a Barragem
de Irapé (Solão Nobre)

• Comissão de Educação (Plenarinho IV) - audiência
público poro discutir as perspectivas das disciplinas
Filosofia e Sociologia no currículo das escolas estaduais
e sobre a municipalização do ensino. Convidados: João
Batista Domingues Filho e Antônio Ricardo Micheloto,
do Departamento de Ciências Sociais da Universidade
Federal de Uberlândia Moacir Bortolozo e Ano Maria
Said, do Departamento de Filosofia daquela
universidade; Vera Alice Cardoso e Silva e Ricardo
Fenati, da Fafich (UFMG); João Batista dos Mares Guia,
secretário-adjunto da Educação, e Ulisses Ponisset,
presidente do Conselho Estadual da Educação

9h3Omin

• Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais
(Plenarinho II) - ouvir o Cel Antônio Carlos dos Santos,
comandante-geral da PM, sobre a morte do estudante
Hugo Leonardo de Souza

• Comissão de Meio Ambiente (Teatro) - debater o
problema do esq uistossomose no rio Cipó.
Convidados: coordenador da Fundação de Saúde
em MG, João Carlos R Dias; prof. do Dep. de
Parasitologia da UFMG, Alberto E Tavares; pres.
da Associação dos Amigos da Serra do Cipó, Hélio
Moraes; pres. da Turminas, Paulo Safady Simão;
Maria Dalce Ricas, da Amda; pres. da Feam,
Maurício Andrés Ribeira; Jader Pinto Figueiredo,
do Ibama; Geraldo Majelia Barreto, pres. do ACM;
jornalistas Hiram Firmino e Andréia Zenóbjo;
prefeitos municipais de Baldim, Jaboticatubas,
Jequitibá e Santana do Riacho; representantes do
Saritur, Expresso Duque de Caxias e Viação Serra;
Márcia Styer, pres. da Fundação Serra do Cipó

10 horas
- Comissão de Administração Pública (Plenarinho III)
- Comissão de Agropecuária e Política Rural

(Plenarinho 1)
lOh3Omjn

• Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e
Justiça, de Agropecuária e Política Rural e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho
1) - parecer sobre o PR 1124/97, da Comissão de
Agropecuária, sobre alienação de terras devolutos

l4hl5mjn

• Reunião Conjunta dos Comissões de Constituição e
Justiça, de Saúde e Ação Social e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) - parecer
sobre o Pi- 1111/97, do governador, que modifica a
Lei 11.397 data da lei, que cria o Fundo para o
Infância e a Adolescência. Ouvir a secretária-adjunto
do Trabalho, Ação Social edo Criança e Adolescente,
Maria do Carmo Menicucci, e o pres. do Conselho
Estadual da Criança e Adolescente

1 4h45min
• Comissão Especial (Plenarinho 1)— emitir parecer sobre

a PEC 31/97, do deputado Ermono Batista e outros,
que tratam do composição do Tribunal de Contas do
Estado. Apreciar parecer do relator

15 horas

• Comissão Parlamentar de Inquérito (Plenarinho li) -
apurar denúncias sobre o sistema penitenciário
estadual

l5h3Omiri
• Visita do delegado de Québec paro a América do Sul,

Aubert Quellet (Salão Nobre) - discutira Conferência
Parlamentar das Américas, a ser realizada em Québec,
Canadá, em setembro

20 horas
Reunião Ordinária Deliberativa (Plenário)

Daumesa da assembléia
N oueroz

Presidente
Cleuber Carneiro
112-Vjce-Presjcjente
Francisco Ramalho
22-Vice-Presidente
Geraldo Rezende
3tVice..Presjdente
Elmo Braz
12-Secretário
lvo José
22-Secretário
Marcelo Gonçalves
32-Secretário
Dilzon Meio
40—Secretário
Mana Olívia
5eSecretária

SECRETARIA
Dalmir de Jesus
Diretor-Geral
Paulo Rubens Navarro Vieira
Secretário-Geral da Mesa

Assembléia na Internet:
http ://www.al mg.gov.br

Reunião Extraordjnãrja (9 horas)
Veto Total

A Proposição de Lei 13.261, que dispõe sobre a co-
brança de multa por infração das normas de trânsito

Veto Total
À Proposição de Lei 13.276, , que cria o Programa
Estadual de Conservação de Agua

Veto Total
À Proposição de Lei 13.281, que assegura o ofereci-
mento gratuito, pelo Estado, do exame para diag-
nóstico de deficiência de alfa-1-antitripsina

Veto Total
À Proposição de Lei 13.282, que institui o Programa
Emergencial de Combate ao Analfabetismo

Veto Parcial
À Proposição de Lei 13.284, que estima as receitas e

CAPITAL
Título: VALE DO RIO DOCE
Resumo: A Assembléia Legislativa promoveu um grande debate
sobre a privatização da Vale do Rio Doce. 65 dos 77 deputados
assinaram um manifesto contra o venda da empresa.
Entrevistas: Luiz Carlos Mendonça de Barros, presidente do
BNDES; Aureliono Chaves, ex-vice presidente da República;
deputado federal João Fassareila (PT/MG); João hleraldo
Lima, secretário da Fazendo; deputado federal Roberto
Brant )PSDB/MG), Dom Luciano Mendes de Almeida,
arcebispo de Mariana.

fixa as despesas do Orçamento
Veto Parcial

À Proposição de Lei 13.289, que autoriza o Poder
Executivo a realizar operação de crédito com a União

Reunião Ordinária (14 horas)
Vete Total

Às Proposições de Lei 13.282, 13.261, 13.276, 13.281
Veto Parcial

Às Proposições de Lei 13.284, 13.286,13,289.
Reunião Extraordinária (20 horas)

Apreciação da matéria constante da Reunião Extra-
ordinária da manhã, acrescida de:

Eleição
De conselheiro do Tribunal de Contas, nos termos do
art. 78, § 21 , II, da Constituição Estadual

INTERIOR
Título: RESENHA
Resumo: Representantes de 60 entidades se reuniram
no plenário da Assembléia para discutir com
especialistas e autoridades o futuro da Previdência e
Assistência Social do Servidor Público; o Ouvidoria de
Polícia e o Fórun, Interamericano de Direitos
Humanos foram discutidos na Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais. Esses são alguns dos
assuntos tratados na resenha de 31 de março a 3 deabril.
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