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Exames médicos
A Central de Atendimento
e orientaçã o de Pessoal
e a Gerência de
Convên ios avisam que, a
partir de 1 de abril, não
será necessária a
apresentação de guia de
autorização, junto aos
serviços conveniados,
para a realização de
alguns exames
complementares. A partir
dessa data, os exames
poderão ser feitos apenas
com o pedido médico,
sem que antes o servidor
tenho que ir à Central de
Atendimento. Os exames
são: BERA (Pesquisa de
Potenciais Auditivos de
Tronco Cerebral),
Ecocardiogramo,
Ecografia,
Eetroencefa log rama,
Eletroneuromiografia,
Endoscopia,
impedanciometria,
Mamografia, Teste
E rgométrico e Ultra-
Sonografia.

Definida programação do Fórum
Técnico sobre produção de Leite

Os desafios da cadeia do
leite é o tema do Fórum que
a Comissão de Política
Agropecuária e Agroindus-
trial vai promover no próxi-
mo dia 15 de abril, com a par-
ticipação de pesquisadores,
produtores e técnicos do se-
tor. Aspectos como a compe-
tição de mercado, a
descapitalização dos produ-
tores e a necessidade de in-
vestimentos em infra-estru-
tura e em qualidade serão
alguns dos temas tratados no
Fórum. A reunião que defi-
niu a programação do Fórum
ocorreu ontem e contou com
a participação do deputado
Paulo Piau (PFL), presidente
da Comissão, e com repre-
sentantes de diversas enti-
dades e instituições.

O Fórum, viabilizado a
partir de requerimentos dos
deputados Antônio Andra-
de (PMDB) e Maria José
Haueisen (PT), será aberto
pelo presidente da Assem-
bléia, deputado Romeu
Queiroz (PSDB), com a pre-

Arquivos do Dops
O secretário da Cultura,
Amilcar Martins, garantiu ontem
que, até 3 de abril, quando
deverá deixar o governo, toda
a documentação microfilmada
referente a presos políticos
estará rio Arquivo Público
Mineiro, conforme exige a lei.
A CPI do Dops ouviu também
ontem depoimentos de ex-
presos políticos.
Veja na páginas 4 e 5

sença do ministro da Agricul-
tura, Arlindo Porto, e do se-
cretário, Alysson Paulineili.
Quatro painéis abordarão os
seguintes temas: "Tendências
da cadeia produtiva do leite
frente ao processo de
globalização da economia";
"Organização e estruturação

CPI dos Bingos
A CPI dos Bingos foi ontem à
Superintendência da Receita
Federal. Os deputados haviam
sido informados de que foram
encontrados indícios de
sonegação fiscal edo existência
de caixa 2 nos bingos Eldorado
e Cidade. A Comissão ouve
hoje, às 15h30, Roberto Pereira
do Silva e Ézio Vicente dos Reis,
ex-funcionários das empresas.
Veja na pág. 3 e agenda

do setor leiteiro"; "Políticas
públicas de apoio à cadeia
produtiva do leite - finan-
ciamento do setor, importa-
ção de leite e derivados, tri-
butação"; e "Tendências da
evolução da qualidade do lei-
te no Brasil - sistema de co-
leta de leite a granel".

Aposentadoria
A Comissão de Administração
Pública discute hoje, às 10
horas, o PLC 27/97, do
governador, que trata da
reposição de importância
devida pelo servidor à Fazenda
Estadual. O projeto também
revoga parágrafo que permite
o arredondamento de período
superior a 182 dias em um ano,
para efeito de aposentadoria e
adicionais. Veja na agenda

Tradição no setor
Minas Gerais, com 400 mil Convidados - Todas as pailes-

produtores, tem tradição no setor tras do Fórum sobre os desafios
leiteiro, e a produção do Estado da cadeia do leite serão segui-
corresponde a 1/3 (um terço) da das de debates com o público, e
nacional. A média de litros por cada painel será coordenado
vaca (3 litros por dia) fica, no en-. por um deputado, preferencial-
tanto, em patamares bem inferio- mente membro da Comissão de
res, se comparados aos de países Política Agropecuária e
como Argentina eIsiaeLcapro- Agroindustrial. Entre aqueles
dução diária vai de 20 a 40 litros que darão palestras, está Mar-
por animal. No Brasil, a abertura coJank, pesquisador da Univer-
para importação de leite e deriva- sidade de São Paulo (IJSP) que
dos acabou desestabilizando o integra grupo que discute os
setor, que se queixa da falta de rumos do agribusiness, princi-
uma política decrdito rural ede palmente tendo em vista a
pagamentos diferenciados pelos globalização e o Mercosul. Ou-
laticíniosegrandescooperativas. tro convidado é orepresentante
Na Comunidade Européia enos da Confederação Nacional da
Estados Unidos, o governo ofere- Agricultura, Paulo Bernardes,
ce subsídios ao setor.	 que representa os produtores.
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O representante da CDL, Roberto Horto, disse que o comércio não tem
interesse em obter a relação dos inodimplentes do Sistema Imobiliário

Presidente da Comissão
pede esclarecimentos
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Defesa do Consumidor

Deputados
mutuários

A Comissão de Defesa
do Consumidor discutiu
ontem as medidas adotadas
pelo governo federal com re-
lação aos mutuários ina-
dimplentes da Caixa Econô-
mica Federal (CEF). A medi-
da prevê a inclusão de seus
nomes nas listas do Serviço
de Proteção ao Crédito
(SPC). Para o autor do reque-
rimento que deu origem à
reunião, deputado João Lei-
te (PSDB), essa atitude da
CEF põe por terra o fim prin-
cipal da instituição que está
intrinsecamente relacionado
à sua função social-

0 deputado acrescentou
que o não-comparecimento
de representantes da CEF,
na reunião da Comissão, de-
monstra o tratamento que
ela vem dispensando aos
seus mutuários: "a total fal-
ta de diálogo". Segundo o
representante da Câmara
dos Dirigentes Lojistas
(CDL), Roberto Horta, a
entidade é contra a medida
do governo, pelo fato de o
financiamento de imóveis se
relacionar a um problema
social brasileiro. Roberto
Horta ressaltou que o co-
mércio não tem nenhum in-
teresse em obter a relação
dos inadimplentes do Siste-
ma Imobiliário.

Para o vice-presidente
da Associação Nacional dos
Consumidores de Crédito,
Arlindo Viana Xavier Filho,
os juros praticados pela CEF
são, ao lado do desempre-
go, os principais responsá-

A Comissão aprovou re-
querimento do deputado
Geraldo Nascimento (PT)
que solicita o envio de ofi-
cio ao presidente da CEF,
solicitando esclarecimentos
quanto às medidas apresen-
tadas pela Instituição. Ou-
tro requerimento aprovado,
de autoria do mesmo depu-
tado, solicita à presidência
da Casa que seja formula-
do apelo ao Ministério Pú-
blico para que sejam toma-
das providências em favor
dos mutuários.

veispelo aumento da
inadimplência. Ele convocN
os cidadãos à indignação
por considerar a atitude da
CEF "uma monstruosidade
contra o dinheiro e Os direi.
tos dos trabalhadores".

Presenças - Participaram
da reunião os deputados
Geraldo Nascimento (PT),
que a presidiu; Ambrósio
Pinto (PTB) e José Militão
(PSDB). Participaram ain-
da os representantes da
CDL, Roberto Horta e Ma-
ria Laura Santos; o vice-
presidente da Associação
Nacional de Defesa dos
Consumidores de Crédito,
Arlindo Viana Xavier Fi-
lho; e da Associação das
Donas de Casa, Sandra
Medeiros.

As Comissões de Cons-
tituição e Justiça e de Ad-

inistração Pública aprova-
rain ontem, em reunião con-
junta, pareceres favoráveis
de l turno sobre o
PI, 1.461/97, do deputado
Arnaldo Penna (PSDB), que
dispõe sobre a emissão de
cédula de identidade para
menores de 21 anos. Desde
a implantação da Lei Fede-
ral 9.434, de 1997, que re-
gulamenta a doação de ór-
gãos para transplante, é
exigida, nos postos de iden-

A Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI) for-
mada para apurar denún-
cias de irregularidades no
funcionamento dos bingos
em Minas Gerais foi ontem
à Superintendência da Re-
ceita Federal. Os deputa-
dos Alencar da Silveira

A Comissão de Meio Ambiente
Visitou ontem a empresa
Minerações Brasileiros Reunidos
(MBR) paro conhecer de perto o
Programa de Recuperação de
Areos Degradadas, desenvolvido
na Mina de Aguas Claros. A
Visito foi feita a requerimento do
deputado Ronaldo Vasconceilos
(PL), vice-presidente do
Comissão. Os deputados foram
recebidos pelo diretor de
Desenvolvimento da empresa,
Juorez de Oliveira Ribeiro, e pelo

tificação, a presença dos
pais ou responsáveis para a
expedição da carteira de
identidade do menor de 21
anos. Qualquer pessoa pas-
sou a ser doadora em po-
tencial de órgãos e tecidos.

O projeto do deputado
Arnaldo Penna propõe que
em vez da expressão "não
doador de órgãos e tecidos"
para o menor que não deseja
ser doador, seja usada a ex-
pressão "menor não doador
de órgãos e tecidos". Segun-
do o relator, deputado Se-

Júnior (PDT), Durval Ân-
gelo (PT) e Antônio
Roberto (PMDB) ouviram
do superintendente, Ge-
raldo Magela, que a recei-
ta federal já está analisan-
do vários documentos e
que foram encontradas ir-
regularidades. Há indí-

gerente de Meio Ambiente,
José Maurício Ramos, que
deram explicações sobre o
Programa de Recuperação,
que inclui o reflorestamento
e combate à erosão. A MBR
também está desenvolvendo
um projeto educacional na
Mato do Jombreiro. Parti-
ciparam do visita os
deputados Irani Barbosa
(PSD), presidente da Comis-
são; Antônio Roberto (PMDB)
e Luiz Fernando (PPB).

bastião Helvécio (PPB), o
menor não tem condições de
exercer, por si mesmo, os
atos da vida civil. Portanto,
seria arbitrariedade do po-
der público exigir que o me-
nor de 21 anos seja doador
natural, a exemplo do
maior de idade.
Presenças - Participaram da
reunião os deputados Hely
Tarqilínio (PSDB), que a pre-
sidiu; Sebastião Costa (PFL),
Sebastião Helvécio (PPB),
Arnaldo Penna (PSDB) e
Ajalmar Silva (PSDB).

cios de sonegação e exis-
tência de caixa 2 nos
bingos Eldorado, em Con-
tagem, e Cidade. Geraldo
Magela informou que o
Ministério Público pediu a
quebra de sigilo bancário
dos proprietários e envol-
vidos com os bingos.
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Reunião Conjunta

discutem inclusãonclusão de Projeto muda inscrição em carteira
inadimplentes no SPC de identidade de menores de 21 anos
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CPI dos Bingos

Comissão visita Receita Federal

1

Meio Ambiente

Comissão conhece projeto ambiental
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Ccrmefa Pezzuti e Aofc
Hennger reconheceram o
fofos dos &hos
enontrcdas em frenfe a
Rádio CBt'
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CPI do Dops

Arquivo Público Mineiro se prepara
para receber arquivos do Dops

cPI do D0PS (continuação)

i)eputada diz que fichas do Dops
sendo utilizadas

O secretário de Estado
da Cultura, Amilcar Viana
Martins Filho, garantiu on-
tem, durante reunião da
CPI que investiga a
destinação dos arquivos do
Dops, que, até o dia 3 de
abril, quando deverá deixar
o governo, toda a docu-
mentação microfilmada re-
ferente a presos políticos,
que ainda está em poder da
Secretaria de Estado da Se-
gurança, já estará no Arqui-
vo Público Mineiro, confor-
me exige a lei. Segundo o
secretário, o governo está
adquirindo máquinas leito-
ras e copiadoras de micro-
filmes para equipar uma sala
especial do Arquivo Públi-
co, que terá, ainda, uma fun-
cionária treinada, para per-
mitir o acesso das pessoas
àquela documentação.
Abertura - Durante a reu-
nião da manhã de ontem, os
debates da CPI se deram
em torno da propriedade
ou não da abertura
irrestrita das fichas do Dops
ao público. O secretário ci-
touo Decreto Federal 2.134,
que faculta o acesso públi-
co aos arquivos sigilosos
somente com a autorização

secret6no de Estado da Cuftwa, Amacar Martins, disse
ate 3 de abril quando deverá deixar o gwerno es
oimes estarão no Atqowo Púb11c0 Mineiro

expressa do titular da fi-
cha. Amílcar Martins de-
fendeu a determinação le-
gal, alegando que ela visa
proteger a privacidade e a
honra das pessoas ficha-
das, uma vez que muitas
das informações contidas

O secretário respondeu
a várias indagações dos de-
putados, que contestaram,
juntamente com o represen-
tante da OAB, Antônio
Romaneili, o fato de docu-
mentos públicos terem sido
incinerados, quando a lei
impede a queima de arqui-
vos dessa natureza. Ele dis-
se não ter conhecimento do
que foi feito com os arqui-
vos em administrações an-
teriores, mas assegurou que
os rolos microfilmados exis-
tem, já que o próprio secre-
tário da Segurança Pública,
Santos Moreira, prometeu
transferi-los ao Arquivo
Público Mineiro. Disse ain-
da que é "absolutamente

A CPI do Dops aprovou,
após o depoimento do se-
cretário de Estado da Cul-
tura, requerimento convi-
dando a economista Maria
Dalci Ricas a fazer parte da
reunião, para confirmar a
autenticidade de duas fi-
chas com fotos suas, presen-
tes entre os documentos
que foram deixados em
frente à Rádio CBN. Dalci
Ricas confirmou que as fo-
tos foram tiradas numa sala
do Dops, antes e após ses-
sões de torturas de que foi
vítima. Também citou no-
mes de torturadores e afir-

em relatórios da policia "são
mentirosas ou foram arran-
cadas sob coação", disse.
"Há casos até de dados so-
bre o comportamento sexu-
al de pessoas que foram per-
seguidas pelo regime mili-
tar", completou.

inaceitável" o fato de as fi-
chas do Dops estarem "con-
taminando" as fichas do Ins-
tituto de Identificação, con-
forme foi comprovado na
última reunião da CPI.

Ao final do seu depoi-
mento, Amílcar Martins
apresentou sua própria fi-
cha, dispondo-se a abri-Ia
publicamente. Acrescentou
que ela é uma prova da
existência do arquivo.
"Não está em questão se
essas fichas existem ou
não", disse o secretário.
"O que se coloca é a im-
portância de transferir sua
guarda para um local apro-
priado, obedecendo a lei",
disse.

mou que outras pessoas te-
riam sido vítimas de violên-
cia.

Ainda na reunião da
CPI, foi aprovado requeri-
mento do deputado Adel-
mo Carneiro Leão solicitan-
do que os documentos en-
contrados no Instituto de
Identificação sejam lacrados
e colocados à disposição da
CPI.
Presenças - Participaram da
reunião os deputados Carlos
Pimenta (PSDB), que a pre-
sidiu; Ivair Nogueira (PDT),
Adelmo Carneiro Leão (PT)
e Wilson Pires (PFL).

continuam
No prosseguimento da

reunião da CPI dos arqui-
vos do Dops, na tarde de
ontem, os deputados ouvi-
ram depoimentos do médi-
co Apolo Heringer Lisboa,
Carinela Pezzuti e Maurício
Vieira Paiva, que participa-
rain de movimentos de re-
sistência ao regime militar
pós 1964, além da deputa-
da federal Sandra Starling
(P1'), autora da lei que de-
termina a transferência dos
documentos do Dops para
o Arquivo Público Mineiro
e de uma representação jun-
to ao Ministério Público,
para apurar responsabilida-
des pela incineração dos
documentos.

Segundo informações
obtidas pela deputada
Sandra Starhng, os arquivos
teriam sido queimados en-
tre 1975 e 1976, durante o
governo do atual senador
Francelino Pereira. A depu-
tada entrou com uma repre-
sentação junto ao Ministé-
rio Público para apurar o
episódio, mas o processo foi
arquivado. A deputada
propôs, e os deputados aca-
taram, a elaboração de um
requerimento pela CPI des-
tinado ao procurador-geral
de Justiça, Epaminondas
Fuigêncio, solicitando in-
formações sobre a repre-
sentação arquivada.

Sandra Starling disse
ainda que obteve informa-
ÇOes junto a uma fonte não
revelada de que as fichas do
Dops não só existem como
continuam sendo usadas.
la ventilou a possibilida-

de de fornecer o nome do
Inhormante em caráter si-

giloso, aos membros da
CPI, para tentar conseguir
novas informações.

A possibilidade de uso
das informações contidas
nas fichas do extinto Dops
foi também colocada pelo
engenheiro Maurício Vieira
Paiva. Ele citou frase do ex-
general Golbery do Couto

Ao longo dos depoi-
mentos, os convidados fa-
laram sobre as dificulda-
des que encontram para
contar tempo de serviço
para fins de aposentadoria
porque não conseguem in-
formações junto a órgãos
como o extinto Dops. O
médico Apoio Heringer
Lisboa disse que passou
boa parte da vida lutando
contra o Estado, para ne-
gar que tivesse sido pre-
so. Hoje ele luta para con-
seguir provar que esteve
preso, para conseguir seus
direitos.

No final da reunião,
Carmela Pezzuti, que teve
dois filhos desaparecidos
durante o regime militar,
e Apolo Heringer reco-

e Silva, considerado um dos
principais nomes do servi-
ço de inteligência da repres-
são militar, segundo a qual
"informações e fichas não se
apagam, sobrepõem-se".
Segundo Paiva, "todos que
caíram algum dia nas ma-
lhas do serviço de inteligên-
cia não saem nunca mais".

nheceram as fotos constan-
tes das fichas encontradas
em frente à Rádio CBN.
Contudo, o formato e as
informações contidas nas
fichas são diferentes dos
documentos que lhes foram
fornecidos pela Secretaria
da Segurança Pública.

O presidente da CPI,
deputado Carlos Pimenta,
leu oficio que será entregue
ao presidente da Assem-
bléia, deputado Romeu
Queiroz, em que solicita a
participação de técnicos do
setor de Documentação e In-
formação e da Consultoria
da Assembléia para identi-
ficar junto aos arquivos do
Instituto de Identificação os
documentos pertencentes
ao extinto Dops.

Amílcar: microfilmes existem

Economista atesta a
autenticidade das fichas

Dificuldades com informações
Li

Maurício Vieira Poivo: quem
cai nas malhas do serviço de

inteligência não sai mais
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Encerrada discussão sobre veto
Proposição de Lei da Copasa

Audiência pública
A Comissão aprovou
requerimento do deputado
Ivo José solicitando
realização de audiência
pública na Região do Vale
do Aço, paro debater a
questão local do
desemprego com
representantes das
empresas do ramo
exlrativista vegetal -
Cenibra, Acesita
Energética, Santa Bárbara
e outras -, abrangendo
ainda os Vales do Rio Doce
e do Suaçuí. Dato e local
da audiência serão ainda
definidos.

Repúdio
Foi aprovado também
requerimento do deputado
Anivaldo Coelho (PT) no
sentido de, a pedido da
Comissão de Trabalho,
Previdência e Ação Social,
a Assembléia encaminhar
moção de repúdio aos
governos estadual e
federal pela situação
preocupante de
desemprego no setor
extrativista em Minas
Gerais.

Presenças
Participaram da reunião os
deputados Olinto Godinho
(PTB), presidente da
Comissão; Aniva Ido
Coelho (PT), Bené Guedes
(PDT), Ivo José (PT),
Geraldo Nascimento (PT)
e Wilson Trópia (PFL),
além dos convidados José
Maria Soares e José
Geraldo Siqueira,
presidente e diretor da
Riemg, respectivamente;
Lucimere Leão da Silva e
Claúdia Alexandre -
ambas da Comissão
Pastoral da Terra; Hélio
Martins da Silva, secretário
de Política Sindical do
Partido dos Trabalhadores,
e Múcio Tosta, professor
de Economia das
Faculdades Newton de
Paiva e doutorando em
desenvolvimento rural pela
Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro.

A Comissão do Traba-
lho, da Previdência e da
Ação Social debateu on-
tem, com a presença de di-
versos convidados, as de-
missões de trabalhadores
rurais na Região do Vale do
Aço, especificamente dos
ligados às áreas de extração
mineral e vegetal. A reu-
nião foi solicitada pelo de-
putado Ivo José (PT), que
ressaltou ser preocupante o
nível de desemprego da re-
gião, diante dos processos
de pnvatização de algumas
estatais e também das mu-
danças implementadas por
empresas mineradoras de-
vido ao novo quadro eco-
nômico do País.

O presidente da Federa-
ção dos Trabalhadores nas
Indústrias Extrativas do
Estado de Minas Gerais
(Ftiemg), José Maria Soares,
entregou à Comissão um
dossiê de cerca de 200 pá-
ginas, com dados sobre a si-
tuação dos trabalhadores
do setor extrativista em
toda a região do Vale do
Aço e, ainda, informações
sobre as dificuldades en-
frentadas pelas representa-
ções sindicais. Segundo da-
dos dos sindicatos, houve
uma queda de 44% no nú-
mero de trabalhadores em-
pregados nos setores
extrativistas mineral e vege-
tal, caindo de 38.576, em
1994, para 21.679, em
1998. No setor vegetal, a va-
riação foi ainda maior -
com uma queda de 67%
dos postos de trabalho.

José Maria Soares denun-
ciou o que chamou de "proces-
so de precanzação do traba-
lho", lembrando que os traba-
lhadores que continuam em-
pregados enfrentam proble-
mas que vão desde a cassação
de conquistas trabalhistas his-
tóricas até a inobservância de
normas básicas de saúde e se-
gurança de trabalho, passan-
do ainda pelo que classificou
de "terceirização selvagem"
das atividades-fim das gran-
des indústrias. Ele destacou
ainda que não são poucos os
casos de demissão de traba-
lhadores lesionados em aci-
dentes de trabalho ou porta-

Participando dos debates,
Múcio Tosta, professor de eco-
nomia e especialista em desen-
volvimento rural pela Univer-
sidade Federal Rural do Rio de
Janeiro, lembrou que a princi-
pal reflexão a ser feita - e por
trabalhadores, sindicatos, au-
toridades - é acerca do com-
promisso social das empresas
de extração mineral e vegetal.
Ele ressaltou que, desde sua
instalação no País e em Minas
Gerais, ao longo dos últimos
30 anos, essas empresas foram
beneficiadas de variadas ma-
neiras com incentivos fiscais,
dentro de uma política federal
de criação e oferta de empre-
gos, assumindo um compro-
misso social nas regiões onde
se instalaram, e que agora deve
lhes ser cobrada também uma

dores de doenças profissj
nais, o que lhes retira a posj.
bilidade de busca de um
emprego.

Grande parte das deruí
das do dossiê da Ftiemg i
re-se especialmente à Cenlbs
e suas empreiteiras, e José M,a.
ria informou ainda que e
próprio, na condição de diii.
gente da entidade e emprega.
do da Cenibra, teve sua lice
ça sindical cassada e es
respondendo a processos na
Justiça do Trabalho, es
consequência de suas ativi
dades sindicais e das denúi
cias levadas a público pela
entidade.

resposta para esse mesmo em
promisso,já que o quadro ec
nômico e a realidade social&
Pais são outros.

A técnica da Secretaria(
Estado do Trabalho, Ação Soa
ai, da Criança e do Adolescei*
(Setascad), Jane Mana C00
nho, que representou o seCl
rio Eduardo Barbosa, solícita,
que as entidades sindiC
mantenham contato perrnafl
te com a Secretaria, para que'
dados de desemprego posSa
permanecer atualizados na'l°
Ia pasta. O deputado Ivo J
pediu a Jane Coutinho que1
Setascad encaminhe à Co1
são resultados de pesquisa
senvolvida pela Fundação J°
Pinheiro para o governo do
tado - a PED, Pesquisa de
prego e Desemprego.

Foi encerrada, ontem à
tarde, a discussão, em Ple-
nário, do veto parcial à Pro-
posição de Lei 13.599, que
autoriza o Executivo a abrir
o capital social da Copasa.
O encerramento ocorreu,
conforme determina o Re-
giiztentO Interno, porque a
matéria já ficou em discus-
são por seis reuniões. Du-
rante a Reunião Ordinária,
os deputados Anderson
Adauto (PMDB) e Marcos
Helênio (VI') usaram o tem-
po destinado à discussão
para criticar o veto, sendo
aparteados também pelo
deputado Gilmar Machado
(PT). O quórum para vota-
ção de vetos é de 39 parla-
mentares (maioria absolu-

Educação
O deputado Miguel Marfim
(PSN) falou sobre o tema da
Campanha da Fraternidade
deste ano - "Educação a
serviço da vida e da
esperança", o parlamentar
lembrou que a educação é
lTflportante e crucial e um
fator determinante do
desenvolvimento das
Potencialidades do ser
humano. Segundo ele, a
educação no País é elitista e
amplia a discriminação, e
há deficiências na formação
dos professores Miguel
Martini disse, ainda, que as
estatísticas federais e
estaduais sobre o assunto
r'à1 	destacando
também que a educação
deve estar a serviço da
formação da cidadania.

ta). Hoje há 10 na pauta -
vários deles constantes do
pacote fiscal do governo,
aprovado no final de 1997.
Razões - A Comissão Espe-
cial encarregada de emitir
parecer sobre a proposição
que trata da Copasa opinou
pela rejeição do veto, que
incidiu sobre o artigo 2° e o
parágrafo único do artigo
3°. O artigo 2° estabelece
que os recursos do Fundo
de Financiamento para
Agua e Esgoto do Estado
(Fae/MG), utilizados na
integralização do capital
social da Copasa, serão
gerenciados por um conse-
lho formado pelo poder
público estadual, municí-
pios e sociedade civil. Se-

deputado falou sobre
requerimento de sua
autoria, convidando
entidades e autoridades
para discutir o tema da
Campanha. Miguel Martini
concluiu o discurso com
homenagem ao prefeito de
Itamarandiba, Márcio
Gomes, que recebeu, em
Brasília, o "Prêmio Cidade
Solidária", conferido pelo
governo federal através do
programa Comunidade
Solidária.

Serviço 900
O deputado Raul Lima
Neto (PDT) defendeu a
Proposição de Lei 13.528,
que dispõe sobre a
prestação dos serviços
públicos de telefonia

gundo o governador, essa
atribuição é privativa do
Conselho de Administração.

O parágrafo único do ar-
tigo 3° estabelece que o pro-
duto da alienação das ações
da Copasa será obrigatoria-
mente reinvestido pelo Es-
tado, na construção desiste-
masmas de saneamento básico.
O governador alega que a
norma é de caráter restritivo,
já que os recursos destinam-
se à execução e ao desenvol-
vimento de programas de in-
teresse social previstos no
Plano Mineiro de Desenvol-
vimento Integrado (PMDI).

Foram aprovados ainda
pareceres de redação final e
requerimentos de inversão
de pauta.

acessados pelo prefixo 900
e é originada de projeto de
sua autoria. A proposição
recebeu veto total do
governador, e o parecer da
Comissão Especial que
analisou o assunto opinou
pela rejeição da matéria.
Agora ela está pronta para
ser votada pelo Plenário.
Segundo o deputado, a
proposição é benéfica, pois
tenta restringir os efeitos
negativos do serviço 900.
"O povo está sendo
assaltado por esse serviço,
que é uma imoralidade",
destacou. A proposição
obriga a Telemig a
implantar senha para
acesso do usuário ao
serviço. O deputado falou
também sobre degradação
ambiental em Pirapora.

Trabalho, Previdência e Ação Social

Comissão discute demissão de
trabalhadores rurais no Vale do Aço

Direitos trabalhistas
são desrespeitados

Compromisso social
deve ser questionado

-

-

Requerimento
deferido:
• da deputada Maria
José Haueisen (PT),
solicitando a inclusão, em
Ordem do Dia, do PI.
1.053/96, pois as
Comissões de
Constituição e Justiça e
de Fiscalização
Financeira e
Orçamentária perderam
prazo para emitir
parecer sobre a matéria.
O projeto atribui poder
deliberativo às decisões
tomadas nas Audiências
Públicas Regionais.
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Reunião Ordinária (14 horas)
RQN 2.448197

Do deputado Adelmo Carneiro Leão, em que
pede informações ao secretário do Saúde
sobre os contratos administrativos firmados
com a Fhemig, o Funed e o Hemominas,
com as especificações que menciona

RQN 2.451/97
Do deputado José Bonifácio, pedindo infor-
mações ao secretário da Fazenda sobre as
operações de fiscalização realizados no ci-
dade de Barbacena, nas datas que mencio-
na, bem como sobre operações semelhan-
tes realizadas em outras cidades do mesmo
porte, poro o recebimento de denúncias de
irregularidades fiscais

PL 705/96
Do deputado José Bonifácio, que
regulornoneta o art. 117 do Constituição do
Estado de Minas Gerais e dá outras provi-
dências. Discussão em l turno. (Incluído
em ordem do dia poro os fins do art. 288
da Resolução n° 5.065, de 1990).

PL 1.195197
Do deputado Marcelo Gonçalves, que dis-
põe sobre a instalação de ondulações
transversais às rodovias estaduais. Discus-
são em l o turno. (Incluído em ordem do
dia para os fins do art. 288 da Resolução
n o 5.065, de 1990).

Veto total
A Proposição de Lei n° 13.528, que dispõe
sobre a prestação dos serviços públicos de
telefonia acessados pelo prefixo 900 (faixa
constitucional). Votação em turno único

Veto parcial
A Proposição de Lei n° 13.594, que regu-
lamento o artigo 197 da Constituição do
Estado, que dispõe sobre a descentralização
do ensino (faixa constitucional). Votação em
turno único

Veto total
A Proposição de Lei n° 13.604, que regu-
lamenta o parágrafo único do artigo 194
da Constituição do Estado, que dispõe so-
bre a assistência social às populações de
áreas inundados por reservatórios (faixa
constitucional). Votação em turno único

Veto parcial
A Proposição de Lei n° 13.599, que autori-
za o Poder Executivo a aumentar e a
integralizar o capital social da Companhia
de Saneamento de Minas Gerais (faixa
constitucional). Prosseguimento do dis-
cussão em turno único

Veto parcial
A Proposição de Lei n° 13.591, que dispõe
sobre o contagem, a cobrança e o paga-
mento de emolumentos devidos pelos ser-
viços extrajudiciais (faixa constitucional).

Discussão em turno único
Veto parcial

A Proposição de Lei n° 13.593, que altera
o Lei n° 6.763, de 26/12/75, que consoli.
do o legislação tributário do Estado (fa
constitucional). Discussão em turno único

Veto parcial
A Proposição de Lei n° 13.597, que dispõe
sobre o número de defensores públicos na
Estado (faixa constitucional). Discussão em
turno único

Veto parcial
A Proposição de Lei n° 13.598, que esta.
belece condições para o transporte e a
comercialização, no Estado, de carne e de
produtos de origem animal e seus deriva-
dos (faixa constitucional). Discussão em tur.
no único

Veto total
À Proposição de Lei n° 13.602, que proíbe des-
contos nos vencimentos do servidor público, sem
o seu prévio conhecimento (faixa constitudo-
nal). Discussão em turno único

Veto total
A Proposição de Lei n° 13.603, que institui
compensação financeira para os municí-
pios que abrigam reservatório de água para
abastecimento público (faixa constitucional).
Discussão em turno único

PEC 34/97
Do governador do Estado, que altero a re-
dação do inciso VIII do art. 10 da Constitui-
ção do Estado de Minas Gerais (exploração
de serviços locais de gás canalizado, não só
pelos Estados ou empresa estatal, mas por
qualquer empresa que preencha os requi-
sitos necessários). Prosseguimento da vota-
ção em 2° turno

PEC 30/96
Do deputado Cleuber Carneiro, que altera
o inciso XXXIV do art. 62 e o art. 247 da
Constituição do Estado (prevê a aprovação,
pelo Assembléia, da alienação ou conces-
são de terra pública somente quando a área
exceder a 100 ha, e limita a 100 ha a
concessão ou alienação de terra pública
poro assentamento de produtor rural) (ur-
gência). Votação em 2° turno

PL 488/95
Do deputado Ariderson Adauto, que acres-
cento parágrafos ao art. 99 e altera o inciso
III do art. 100 do Lei n° 9.444, de 25/11!
87, que dispõe sobre licitações e contratos
do administração centralizado e autárquica do
Estado de Minas Gerais (tem por objetivo coibir
a prática, cada vez mais freqüente, de os cofl
trotados para o execução de obras e serviços
públicos descumprirem, sem maiores conse-
qüências, os suas obrigações contratuais). Pros-
seguimento da votação em 20 turno

PL 716196
Do deputado Marcos Helênio, que dispõe
sobre a inscrição em concurso público poro
o ingresso na Administração Público estadu-
al. Prosseguimento da votação em 2° turno

PL 627/95
Do deputado Raul Limo Neto, que dispõe
sabre a conservação dos nascentes naturais
e o saneamento dos cursos d'água e lagos
do domínio estadual. Votação em l turno

PL 1.397197
Do CPI do Sistema Penitenciário do Estado
de Minas Gerais, que dá nova denomina-
ção à Secretaria da Justiça, altera disposi-
tivos da Lei n° 9.516, de 30/12/87 (ur-
gência) (dá um novo perfil à Secretario do
Justiça, transformando-a em um órgão de
atuação também no área de direitos hu-
manos). Discussão em 1° turno

PL 1.398197
Da CPI do Sistema Penitenciário do Estado
de Minas Gerais, que altera o Lei n°
11.660, de 2/12/94, que reorganizo o
Departamento Estadual de Obras Públicas
(urgência). Discussão em 1° turno

PL 1.543197
Do deputado Paulo Piou, que altera o art. 1°
da Lei n° 9.444, de 25/11/87, que dispõe
sobre as licitações e contratos da administra-
ção centralizada e autárquica do Estado (am-
plio o campo de existência da lei, que passa a
ter como destinatário não só o Poder Executi-
vo, mas todos os demais poderes do Estado)
(urgência). Discussão em 1° turno

PL 1.239/97
Do deputado José Militão, que dá nova
redação ao inciso 1 do art. 69 do Lei n°
7.109, de 13/10/77, que contém o Esta-
tuto do Pessoal do Magistério Público Esta-
dual (amplia as possibilidades de remoção
paro professores e especialistas da educa-
ção) (urgência). Discussão em 2° turno

PL 1.469/97
Do deputado Pérides Ferreiro, que altera a
Lei n° 11.658, de 2/12/94, que dispõe sobre
a carreiro de Administrador Público no Poder
Executivo (urgência). Discussão em 2° turno

PL 809/96
Do deputado Luiz Antônio Zonto, que dispõe
sobre a gratuidade do ingresso dos aposenta-
dos, dos pensionistas e dos maiores de 65 anos
em eventos culturais realizados pelo poder
público estadual. Discussão em 1° turno

PL 889/96
Do deputado Leonídio Bouças, que suprime dis-
positivos do Lei n° 12.032, de 22/12/95 (isen-
ta de taxa o cidadão que necessitar de uma 20
via da cadeira de identidade ou de habilitação)
Discussão em ] turno

PL 1.026/96
Do Tribunal de Contas, que dispõe sobre o
estruturação do Quadro de Pessoal dos

Serviços Auxiliares do Tribunal de Contos.
Discussão em 1° turno

PI. 1.068/96
Do deputado Gil Pereira, que cria o Pro-
gramo Mineiro de Incentivo à Fruticultura.
Discussão em 1° turno

PL 1.114197
Do deputado Raul Lima Neto, que torna obri-
gatório o existência de instalações sanitários de
uso gratuito para os passageiros em terminais
rodoviários e pontos de parada de ônibus
intermuriicipois. Discussão em 1° turno

PL 1.544/97
Do governador, que crio o abono-permanên-
cia para o servidor público do Poder Executivo

PL 1.609/98
Do governador, que reduz a taxo ludiciário

Reunião Extraordinária (9 horas)
Apreciar as seguintes matérias (veia
ementa na pauta da Reunião Ordinária)

PEC 30/96, do deputado Cleuber Carneiro
PEC 34/97, do governador do Estado
Pi- 488/95, do deputado Anderson Adouto
PI- 627/95, do deputado Raul Limo Neto
PI- 716/96, do deputado Marcos Helênio
PI- 809/96, do deputado Luiz Antônio Zanto
PI- 889/96, do deputado Leonídio Bouças
PI- 1.026/97, do Tribunal de Contos
PL 1.068/96, do deputada Gil Pereira
PI- 1.114/97, do deputado Raul Limo Neto
PI- 1.239/97, do deputado José Militão
PL 1.397/97, da CPI do Sistema Penitenciário
Pi- 1.398/97, da CPI do Sistema Penitenciário
PI- 1.469/97, do deputado Péricles Ferreiro
PI- 1.543/97, do deputado Paulo Piou
PI- 1.544/97, do governador do Estado
PI- 1.609/98, do governador do Estado

Veto à Proposição de Lei 13.528
Veto à Proposição de Lei 13.591
Veto à Proposição de Lei 13.593
Veto à Proposição de Lei 13.594
Veto à Proposição de Lei 13.597
Veto à Proposição de Lei 13.598
Veto à Proposição de Lei 13.599
Veto à Proposição de Lei 13.602
Veto à Proposição de Lei 13.604

Reunião Extraordinária (20 horas)
Mesma matéria constante do Reunião Ex-
traordinária das 9 horas, acrescido das se-
guintes matérias:

PL 1.459/97
Do deputado Paulo Piou, que autoriza o
Poder Executivo a fazer reverter ao Muni-
cípio de Iturama àpropriedade do imóvel
que especifica

PL 1.546197
Do governador do Estado, que dispõe sobre o
Sistema Estadual de Finanças e o estrutura or-
gônica da Secretaria de Estado da Fazenda
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ACONTECE HOJE
HOJE NA TV	 9 horas	 ii horas1V Assembléia
Canal 11
112h-Comissão de Direitos
Humanos discute com autoridades
ligadas à 30 idade o projeto de
criação do Conselho Estadual do
idoso
14h - Repórter Assembléia
14h15- Plenário ao vivo
1 6h -A Comissão de Turismo,
Indústria e Comércio ouviu o
presidente da Turminos, Paulo
Safady, sobre os projetos do
governo poro incentivar oturismo
em Minas.
18h - Repórter Assembléia
18b1 5-Comissão de Saúde
discute a necessidade de mais
recursos do governo federal para
combatera dengue no Estado. Os
deputados estão preocupados com
a epidemia no Estado: mais de 15
mil casos já foram registrados.
20h- Plenário (reprise)
22h- Repórter Assemblé ia
22h1 5-Assembléia em Debate
23h15-0 programa discute 
fi,ncionamenfodosiuizadasde
Pequenas Causas. Conta com a
presençxi do diretor dos Juizados
Especiais de Belo Horizonte,
Fernando Cadeira Bront; do
coordenador do Procon da P811,
Rodrigo Campos, e do representan-
te da OAB, Gemido Magela de
Freitas.
Oh - Repórter Assembléia
TV Minas
14h45 - Repórter Assembléia
Assembléia Informa
TVs da capital e Globo no
interior
Turismo
A Comissão de Turismo convidou o
presidente da Turminas, Paulo
Safady Simão, para debater os
projetos do governo paro o setor.
Entrevistas: Paulo Sofady Simão,
presidente da Turminos; deputado
Gil Pereira (PPB), presidente da
Comissão de Turismo Indústria e
Comércio; deputado Jorge Eduardo
de Oliveira (PMDB).
outras emIssoras do úflerior
CPI dos Bingos
Denúncias de sonegação fiscal,
fraude nas prerriiaçães evialação
dos direitos trabalhistas levaram os
deputados a formara CPI dos
Bingos. Os deputados decidiram
fazer visita ás casos de bingo na
Capital e no interior e à Superinten-
dência da Receita Federal.
Entrevistas: Deputados Alencar da
Silveira (PDT), presidente da CPI;
Durval Angelo (VI).

• Reunião Extraordinária (Plenário)
9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho III)
- debater o serviço de polícia comunitária, ofe-
recido pela Polícia Militar de Minas Gerais.
Convidados: presidente do Conselho Estadual
de Defesa dos Direitos Humanos, José Luis
Quadros Magalhães; comandante-geral da
PMMG, Cel. Márcio Lopes Porto; coordenado-
ra regional do Movimento Tortura Nunca Mais,
Helena Greco; presidente da Comissão de
Direitos Humanos da OAB, Carlos Victor Muzzi

• Comissão de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia (Plenarinho IV) - audiência públi-
ca para discutir a implantação do grupo de
trabalho a que se refere a Lei 12.766, de
1998 (Filosofia e Sociologia no ensino médio
das escolas públicas). Convidados: secretário
de Estado da Educação e representantes da
Uemg, UFMG, UFU, Ufop, UFJF, PUC e dos
diretórios acadêmicos da Fafich e UFU e do
Conselho Estadual de Educação

10 horas
• CPI dos Garimpos (Auditório) - ouvir os se-

guintes depoimentos: presidentes da Coop.
Federal dos Garimpeiros, Anisio Ribeiro; da
Associação dos Joalheiros/MG, Raimundo de
Almeida Vianna; da Coop. dos Garimpeiros
de Nova Era, Afonso Poulino; do Sind. da Ind.
Joalheira/MG, Roberto Aguiar; diretor do Sind.
dos Geólogos, João Carlos Moreira Gomes

• Comissão de Administração Pública
(Plenarinho II) - discussão e votação de pare-
cer sobre proposições sujeitas à apreciação
do Plenário, entre elas o PLC 27/97, do go-
vernador, que dispõe que a reposição de im-
portância devida pelo servidor à fazenda es-
tadual será definida em regulamento e re-
voga parágrafo que permite o
arredondamento de período superior a 182
dias em um ano, para efeito de aposenta-
doria e adicionais

• Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial (Plenarinho 1) - discutir a libe-
ração de recursos federais destinados a pro-
jetos de assentamento da Reforma Agrária
em Minas Gerais e de verba estadual para o
abastecimento de água e eletrificação rural
nesses projetos. Convidados: superintendente
Regional do Incra, Melchior Augusto de Meio;
secretário Executivo da Cora, James Eustáquio
Barbosa Ladeia; presidente da Fetaemg,
Vilson Luis da Silva, entre outros

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho
II) - discussão e votação de parecer sobre pro-
posições sujeitas à apreciação do Plenário,
entre eles o PL 1.472/97, da Comissão Espe-
cial da PEC 30/96, que reduz de 2 mil para 1
mil metros quadrados a área máxima de ter-
renos edificados, compreendidos na zona de
expansão urbana, para efeito de legitimação;
o PL 1.581/97, do deputado Antônio Júlio,
que estabelece normas para a declaração de
utilidade pública estadual de sociedades e o
PL 1.470/97, do deputado Durval Angelo, que
dispõe sobre a proteção, o auxilio e a assis-
tência às vítimas de violência no Estado

13 horas
• Assembléia dos trabalhadores em Educação

da rede estadual de Ensino, a pedido do Sind-
UTE (Hall das Bandeiras)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Reunião preparatória para o Seminário de

Direitos Humanos (Plenarinho IV)
15 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orça-

mentária (Plenarinho IV) - discussão e vota-
ção de parecer de 2 0 turno sobre o PL 1.543/
97, do deputado Paulo Piau, que altera o ar-
tigo 10 da Lei 9.444, de 1987, que dispõe
sobre os licitações e os contratos da Adminis-
tração Centralizada e Autárquica do Estado,
e sobre o PL 1.609/98, do governador, que
reduz a taxa judiciária

• Comissão de Turismo, Indústria e Comércio
(Plenarinho II) - ouvir o secretário de Indús-
tria, Comércio e Turismo, Landulfo Domas
Filho, sobre os projetos da Secretaria para o
setor de turismo no Estado

• Comissão de Transporte, Comunicação e
Obras Públicas (Auditório) - audiência públi-
ca para debater os problemas da má conser-
vação e da falta de acostamento na BR-262,
no trecho entre Betim e Luz. Convidados:
representantes do DER/MG e do DNER, em-
presas de transportes, presidentes de câma-
ras e prefeitos dos municípios ao longo da
BR-262, entre Betim e Luz

15h30
• CPI dos Bingos (Plenarinho III) - ouvir Roberto

Pereira da Silva e Ezio Vicente dos Reis, res-
pectivamente, ex-relações públicas e conta-
dor dos bingos Eldorado e Cidade

20 horas
• Reunião Extrarodinária (Plenário)

ATENÇÃO: a pauta completa das comissões e a ordem do dia
do Plenário estão disponíveis na homepage da Assembléia

(www.almg.gov.br )


