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em menos
O presidente do Bemge,

José Afonso Bicalho Beltrão,
afirmou ontem que o proces-
so de ajustamento que resul-
tará na privatização do Bemge
deverá durar pelo menos um
ano. Ele falou à Comissão de
Fiscalização Financeira e Or-
çamentária da Assembléia. A
Comissão também debateu a
privatização da Ceasa, previs-
ta no PL 1.039/96, de autoria
do governador, que trata do
refinanciamento da dívida do
Estado com a União, o mes-
mo que autoriza a venda do
Bemge. Durante a reunião, re-
presentantes da Fetaerug e da
Secretaria de Abastecimento de
Belo Horizonte criticaram a
medida. Página 6

O secretário de Estado da Fazenda, João
Heraldo Lima, disse ontem que os repasses
do Estado para o Ipsemg cresceram 10 vezes
em 10 anos, passando de 3 milhões 506 mil
Ufir, em 1985, para quase 30 milhões de Ufir,
em 1996. O secretário participou da reunião
da Comissão Especial criada para conhecer a
real situação financeira daquela autarquia. Ele
foi questionado pelos deputados da oposi-
ção e ainda recebeu críticas ao dizer que o
Ipsemg também é responsável pelo pagamen-
to das aposentadorias.

Página 5

Assembléia vai debater
preservação da Serra do
Curral. Página 3

O Plenário aprovou ontem seis dos 10
projetos da pauta da Reunião Ordinária. Um
deles beneficia os diretores de escolas esta-
duais ao reduzir o período necessário para o
apostilamento. O projeto já recebeu parecer
de segundo turno pela aprovação. Também
foi aprovado, em turno único, o Projeto que
dispõe sobre a remuneração do governador.
Na Extraordinária da manhã, os deputados
criaram as condições para que os municípi-
os emancipados sejam beneficiados pela lei
Robin Hood 2, ao aprovarem o PLC 19/96.

Páginas lOeli

Autoridades debatem PEC
que extingue Tribunal de
Alçada. Página 4

Pareceres sobre
emendas
A Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentário
discute hoje, às 9h30min,
pareceres sobre emendas
apresentadas em Plenário
aos PLs 1.016/96, que
altera a lei que consolida a
legislação tributário do
Estado; 1.025/96 ("Robin
Hood 2"); e 1.039/96,

- sobre o refinanciamento da
dívida. Também será
apreciado parecer sobre o
PLC 19/96, que revoga
artigo a Lei Complementar
37195. Todos os projetos
são de autoria do
governador (Agenda)

Votação em
Plenário
Está na pauta do Plenário
de hoje a discussão e
votação de vários projetos
do governador, entre eles o
que consolida a legislação
tributár ia do Estado, o que
redistribui o ICMS e ainda o
que dispõe sobre o Imposto
sobre Transmissão "Causa
Mortis" e Doação de
Quaisquer Bens ou Direitos
(ITCD). Também será
apreciado projeto que cria
o Programa Estadual de
Conservação da Agua, do
deputado Paulo Piou, além
da PEC 20/95, do
deputado Gilmar Machado,
que dispõe sobre a
convocação de autoridade
estadual pela Assembléia
Legislativa, e da PEC 24/
96, do deputado Sebastião
Navarro Vieira, que dá
nova redação ao § 60 do
art. 36 da Constituição do-
Estado (Ordem do Dia)

Privatizaçao do Bemge não sai

Secretário da Fazenda fala	Apostilamento de diretores
sobre dívida do Ipsemg	passa em l turno
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Diretores da entidade disseram que irregularidades no repasse prejudica
atendimento de 433 beneficiados

A Comissão de Garan-
tias e Direitos Fundamentais
discutiu, em audiência pú-
blica realizada na manhã de
ontem, irregularidades no
repasse de verbas munici-
pais à Apae de Pedro
Leopoldo. A reunião acon-
teceu atendendo a requeri-
mento apresentado pelo
deputado Marcelo Gonçal-
ves (PDT).

Segundo a diretora da
entidade, Mércia do Carmo
Carvalhaes, presente à reu-
nião, o repasse tornou-se
irregular desde outubro de
1995, e desde então a insti-
tuição vem passando por
inúmeras dificuldades para
cumprir seus compromis-
sos. A diretora acrescentou
ainda que, devido ao clima
de insegurança e incerteza
que se criou em torno da
situação, diversos funcioná-
rios estão abandonando as
atividades.

Para o coordenador Ad-
ministrativo-Financeiro da
Apae, Sérgio Geraldo dos
Reis, a interrupção no for-
necimento da verba tem
comprometido o atendi-

Deputado Marcos Helênio (PT)
presidiu a Comissão nos últimos

seis anos

Direitos e Garantias Fundamentais

Falta de verbas compromete
trabalho da Apae de Pedro Leopoldo

mento dos 433 beneficia-
dos. Segundo ele, 77% das
pessoas atendidas pos-

Segundo os cálculos da
instituição, a dívida da pre-
feitura para com eles é de R$
596 mil, quantia essa referen-
te à soma do que não foi re-
passado nesses últimos
14 meses. « Para cumprir
com nossos compromissos
estamos tendo que fazer fes-
tas e campanhas junto às em-
presas e à população. Tem
entrado alguma ajuda, mas é
difícil de ser computada por
que ela ainda é bastante aca-
nhada", afirmou Sérgio Ge-
raldo dos Reis.

Para o deputado Marcelo
Gonçalves é preciso que se
faça a apuração das causas
da inadimplência. De acor-
do com ele, «Pedro Leopoldo
é um município privilegiado
no que se refere à arrecada-
ção". O valor tem chegado a
R$ 1,5 milhão por mês.

Segundo a diretora, é pre-
ciso compreender que a di-
vida não é só de R$ 596 mil.
Ela se multiplica em vários
problemas prejudicando o
desenvolvimento dos meni-
nos e alcançando a vida de
todas as famílias dos benefi-
ciados. Na reunião foi apro-
vado um requerimento de
autoria do deputado Marce-
lo Gonçalves, que será en-
viado à prefeitura de Pedro
Leopoldo, solicitando que
se tome providências no
sentido de cumprir os com-

suem um nível de Vida
bastante baixo, próximo
ao da miséria.

Acordo - Para Simone Ma-
ria Bellezzia do Carmo, pro-
motora da Comarca de Pedro
Leopoldo, as duas partes de-
vem chegar a um acordo.
«Embora seja possível a ins-
talação de um inquérito ci-
vil, é recomendado que não
se busque a solução através
deste recurso", avaliou. Se-
gundo a promotora, a situa-
ção de emergência da Apae
de Pedro Leopoldo requer
medidas mais imediatas, coi-
sa que não é possível de se
obter através da Justiça.

promissos assumidos com a
instituição.
Presenças - Estavam pre-
sentes na reunião, além do
deputado Marcelo Gonçal-
ves, os deputados João Leite
(PSDB), que a presidiu, Hely
Tarquínio (PSDB) e AntÔfliO
Roberto (PMDB), e os con-
vidados Juraci Toledo
Laender, presidente da
Apae; José Ilhotar Borges,
diretor-tesoureiro da mes-
ma instituição.

f7
í ?'

O deputado Marcelo Gonçalves
(P01) quer prefeitura cumprindo

compromissos assumidos

O presidente da Comis-
são de Defesa do Consumi-
dor, deputado Marcos
Helênio (PT), apresentou
ontem o relatório final da
Comissão, que será encami-
nhado ao presidente da
Mesa Diretora da Assem-
bléia, deputado Agostinho
Patrús, marcando, assim, o
encerramento das suas ati-
vidades neste semestre, 0
deputado Marcos Helênio,
que presidiu a Comissão
durante seis anos, agrade-
ceu a participação e o apoio
dos deputados membros e
destacou as principais ativi-
dades que marcaram o seu
último mandato à frente da
Comissão.
Audiências públicas —"Ba-
temos recorde de audiên-
cias públicas, para discus-
são de temas importantes,
que mobilizavam a socieda-

Foi confirmada ontem,
durante reunião da Comissão
de Meio Ambiente, a audiên-
cia pública, marcada para o
próximo dia 18, às 9 horas,
no Teatro da Assembléia,
para discutir o tema "Hori-
zontes da Serra - Proteção e
Manejo da Serra do Curral".
A iniciativa de convocação da
audiência é da própria Co-
missão e a promoção da As-
sembléia Legislativa.

O presidente da Comis-
são, deputado Ivo José (PT),
solicitou aos deputados pre-
sentes à reunião que façam

de" - disse ele, citando
como exemplo o debate
com representantes do Po-
der Judiciário e da Ordem
dos Advogados do Brasil,
sobre os juizados especi-
ais; discussão sobre os ser-

O deputado destacou
ainda o trabalho de edi-
ção e distribuição da
Cartilha do Consumidor,
assumido pela Comissão
como uma das suas inicia-
tivas mais importantes. O
deputado Marcos Helénio
anunciou ainda que, no
próximo ano, deverá a.su-
mir a liderança da banca-
da do seu partido e, por
isso, não poderá ter uma
atuação à frente da Comis-
são de Defesa do Consu-
midor, mas continuará

um trabalho de mobilização
das entidades interessadas no
tema, para que elas compa-
reçam ao encontro, já que o
prazo para distribuição e con-
vocação dos participantes
está muito curto.
Harmonização - "A
harmonização da preserva-
ção ambiental com a explo-
ração dos recursos minerais
da Serra", "ações da comu-
nidade pela preservação
da Serra do Curral" e
"ecoturismo na Serra do
Curral" são alguns dos te-
mas que estarão em discus-

viços prestados pela
Telemig, com o acesso
mediante o prefixo 900; e
a realização do encontro
dos diretores de Procons
municipiais, entre outras
iniciativas.

atento e acompanhando as
discussões dessa área.
Parecer - Foi aprovado
também, na reunião de
ontem, o parecer favorá-
vel, de 10 turno, do de-
putado Carlos Pimenta
(PO, ao PL 667/96, de
autoria do deputado Di-
ais Pinheiro (PSD), que
dispõe sobre o atendimen-
to médico e odontológico
nas escolas estaduais.
Participou da reunião ain-
da o deputado Antônio
Andrade (PMDB).

são na audiência pública.
Convidados - Entre os
painelistas convidados esta-
rão presentes o diretor de
Desenvolvimento da MBR,
Juarez de Oliveira Rabelo, a
presidente da Associação dos
Amigos da Serra do Curral,
Diane Rocha Dutra e o coor-
denador da Promotoria de
Defesa do Meio Ambiente e
Patrimônio Cultural, promo-
tor Jarbas Soares Júnior.

Participaram ainda da
reunião os deputados Ronal-
do Vasconceilos (PL) e oWil-
son Trópia (PV).

coMissõEs	 At INFORMA / quinta-feira —3
Defesa do Consumidor

Comissão faz balanço positivo
ao encerrar trabalhos

Prefeitura deve R$ 596 mil

Deputado quer apurar causas

Cartilha do Consumidor

Meio Ambiente
A	 • i.i-uuiencia vai discutir
preservação da Serra do Curral



COMISSÕES	 AI INFORMA /quinto-fejrj
Administração Pública	 Comissão Especial

Deputados debatem extinção do	 Secretário fala sobre dívida do
Tribunal de Alçada	 Estado junto ao Ipsemg

Representantes dos tribunais e dos magistrados analisaram a PEC de autoria
do deputado Durial Angelo (PT)

A Comissão de Adminis-
tração Pública, presidida pelo
deputado Ajalmar Silva
(PSDB), ouviu ontem repre-
sentantes de entidades de
classe dos magistrados e dos
tribunais do Estado sobre a
Proposta de Emenda à Cons-
tituição n° 28/96, do deputa-
do Durval Ângelo (PT), que
extingue os tribunais de Al-
çada e de Justiça Militar, pas-
sando para o Tribunal dejus-
tiça as competências
conferidas àqueles órgãos e
mantendo-se as atribuições e
competências da 1 instância
Militar e da Justiça comum.

O deputado Durval Ân-
gelo disse que a proposta
tem o objetivo de tomar a
Justiça mais ágil, pronta a
responder às exigências de
nossa época. "A Justiça só é
justiça se não tardar", disse.
A medida representa tam-
bém, segundo o deputado,
economia para os cofres pú-
blicos, já que os tribunais
duplicam funções que pode-
riam ser exercidas por um só.
Controvérsia - A reunião
tratou, também, da contro-
vérsia sobre se a iniciativa
cia proposição pode ser do

Poder Legislativo ou se é de Ângelo defendeu a com pe-
competência exclusiva do tência do Legislativo como
Tribunal de Justiça. Durval poder constituinte.

Proposta divide Opiniões
O juiz Joaquim Herculano, fez um histórico da criação dos

que falou em nome da Asso- tribunais de Alçada, que nasce
ciação dos Magistrados de Mi- ram na Constituição de 1946
nas, disse que o tema está na com o objetivo de desafogo5
pauta de todos os magistrados tribunais de Justiça e de decidir
do país e que a proposta me- sobre pequenas causas.
rece ser examinada pela As- Críticas - O presidente do
sembléia, pela sua conveniên- Tribunal de Justiça Militar, juiz
cia pública. O presidente da Joaquim José Benfica, discor-
Associação dos Magistrados dou da proposta de extinção
Brasileiros, Paulo Medina, tam- de 2 instância daquele tribu-
bém disse não ver razão para nal. Segundo ele, é uma es-
a permanência dos tribunais trutura pequena, enxuta. Ele
de Alçada, nem para a ma- disse que os tribunais milita-
nutenção de estruturas -su- res são tradição no Direito bra-
perpostas e caras para os co- sileiro e que não há razão que
fres públicos.	 justifique sua extinção.
Magistratura apóia - O pre- Parecer - O deputado
sidente do Tribunal de Alça- Arnaldo Pensa (PSDB), que
da, desembargador Reinaldo relatará a PEC 28/96 em Co-
Ximenes, disse que a propos- missão Especial, propôs Unia
ta tem a adesão de toda a ma- série de questões aos presen-
gistratura brasileira. "A emen- tes, para embasar seu parecer,
da é um avanço que coloca a que adiantou, será pelo ara-
Assembléia de Minas na van- tamento da proposta de emen-
guarda e certamente terá re- da. A Assembléia vai 0UVII

flexos em Brasília", disse. Ele também outras entidades.

Denominação de próprios
públicos

A Comissão de Administra- missão Especial, relatado eITI
ção Pública aprovou ainda pa- turno pelo deputado Arnaldo
recer do deputado Arnaldo Penna. Durval Ângelo proP°5
Pensa, favorável, em 2° turno, uma emenda ao projeto.
ao PI, 829/96, do deputado Concursos - O deputado
Bonifácio Mourão (PMDB), que Carlos Murta (PPB) pediu pra-
dispõe sobre a denominação de zo para emitir parecer sobre
estabelecimento, instituição e emendas de números 7 a 19,
próprios públicos do Estado. O apresentadas em Plenário ao PL
deputado Durval Ângelo pediu 959/96, do Tribunal de Just1'
prazo para examinar o PI, que dispõe sobre os coflCU5

697/96, que dispõe sobre a pro- de ingresso e de remoçãO 00S

paganda e a publicidade dos ór- serviços notariais e de reg'5°°
gãos públicos e das entidades previstos na Lei Federal 0
sob controle direto ou indireto 8.935/94, e dá outras providefl
do Estado, de autoria de Co- cias, que tramita em

------.
1
Informação de João Heroldo sobre aposentadoria foi questionada pelo

relator do Comissão

O secretário de Estado
da Fazenda, João Heraldo
Lima, participou ontem da
reunião da Comissão Espe-
cial, presidida pelo depu-
tado Miguel Martini
(PSDB), formada na As-
sembléia para conhecer a
real situação financeira do
Ipsemg, para falar do não-
repasse pelo Tesouro dos
valores devidos ao Institu-
to. João Heraldo disse que
o problema não é só do
Estado de Minas Gerais,
mas vem ocorrendo em
outros Estados e em vá-
rias prefeituras municipais.

O secretário provocou
a primeira controvérsia ao
dizer que o Ipsemg é res-
ponsável pelo pagamento
dos inativos, além de ser
responsável pelo custeio
da assistência médica ao
servidor e das pensões. Se-
gundo João Heraldo, os re-
passes do Estado para o
Ipsemg cresceram 10 vezes
em 10 anos, passando de
3 milhões 506 mil Ufir, em
1985, para quase 30 mi-
lhões de Ufir, em 1996.

Informação é questionada
O deputado Gilmar nheiro do Estado e

Machado (PD questio- enfatizou que a crise fi-
nou a referência do se- nanceira nunca foi tão
cretário ao pagamento profunda quanto hoje.
de aposentadoria, que é Outro motivo de pro-
devida pelo Tesouro, e testos da platéia que
não pelo Instituto. Ele assistia à reunião, foi
disse que os problemas a afirmação de João
do Instituto começaram Heraldo que a falta de
quando o Estado criou repasse por parte do
o caixa único e cobrou governo não prejudica
do governo a falta de o atendimento ao as-
uma lei de custeio para sociado do Ipsemg.
a Previdência.	Disse também que a

João Heraldo disse discussão do não-pa-
que todo o problema gamento da dívida é
decorre da falta de di- uma discussão estéril.

Valor da dívida
Pressionado pelo bre as dívidas das em-

deputado Gilmar Ma- presas.
chado, o secretário dis- Presenças - A reunião
se que a dívida do Es- foi presidida pelo depu-
tado junto ao Instituto tado Miguel Martini
é de R$ 318 milhões, di- (PSDB), e participaram
vidida entre as parcelas do debate os deputados
dos empregados não re- Antônio Júlio (PMDB),
passadas há nove me- Jorge Hannas (PFL), Jor-
ses e as parcelas do em- ge Eduardo Oliveira
pregador não recolhidas (PMDB), José Braga
nos anos de 1995 e 1996. (PDT), Ajalmar Silva

João Heraldo decla- (PSDB) e Elbe Brandão
rou que ficava tranqüi- (PSDB).
lizado ao saber que o
PT tem uma proposta
de gestão para o
Ipsemg, se ela puder re-
solver o problema do
gasto de R$ 120 milhões
que o governo tem com
os inativos. O secretá-
rio da Fazenda que es-
teve acompanhado do
diretor do Tesouro, Luiz	O deputado Miguel MOrtIr),

(PSDB) preside a ComissãoSchwartz, respondeu	Especial que estuda a real
também a questões so-	situação do lpsemg



Reunião foi convocado poro debater privotização e reajuste salarial dos
bancários

Fiscalização Financeira e Orçamentária	 Fiscalização Financeira e Orçamentária (continuação)
Presidente do Bemge descarta

	
Parlamentares criticam

priv atiz aç ão em menos de um ano	 privatização dos bancos

O presidente do Bemge
e do Credireal, José Afonso
Bicalho Beltrão, afirmou
ontem, durante reunião da
Comissão de- Fiscalização
Financeira e Orçamentária,
que o processo de ajusta-
mento que resultará na
privatização do Bemge de-
verá durar pelo menos um
ano, a partir da aprovação
de projeto de lei que auto-
riza a venda do banco por
parte da Assembléia Legis-
lativa. Ele ainda disse estar
buscando um acordo sala-
rial com os funcionários dos
bancos estatais mineiros,
ressaltando que o acordo
assinado pela Federação
Nacional dos Bancos com
os bancários, motivo da gre-
ve atual, não teve o seu
aval. «O acordo foi feito à
nossa revelia", afirmou.
Reajuste salarial - O di-
rigente do Bemge e do
Credireal compareceu à
Assembléia para dar escla-
recimentos sobre o pro-
cesso de privatização dos
bancos estaduais e sobre
o cumprimento do acordo
de reajuste salarial de seus

funcionários. Ele disse que
as atuais dificuldades en-
frentadas pelos bancos es-
tatais mineiros estão dire-

José Afonso explicou
que o sistema financeiro
nacional obtinha ganhos
com a inflação de US$ 10
bilhões anuais, sendo que
1/3 deste valor ficavam
com os bancos oficiais. A
queda da inflação, disse,
fez com que os bancos
oficiais perdessem essa re-
ceita inflacionária. A par-
tir de então, surgiu a ne-
cessidade de ser realizado
um «ajustamento forte"
nos bancos estatais, entre
eles o Bemge e o Credi-
real, pois o planeja-
mento anterior estava
"distorcido".
Inadimplências - Só o
Bemge, afirmou seu pre-
sidente, perdeu cerca de
US$ 200 milhões de recei-
tas que eram geradas pelo

O presidente do Sindi-
cato dos Bancários de
Belo Horizonte e Região,
Pompílio de Lourdez
Canavez, criticou a rapidez
com que o governo deseja
ver aprovado o projeto
de lei que permite a
privatização do Bemge. Ele
afirmou que a transferência
do Bemge e do Credireal
para a iniciativa privada vai
prejudicar o Estado de Mi-
nas Gerais. Sobre a greve,
ressaltou que os bancários
não são responsáveis pelas
dificuldades enfrentadas
pelas instituições financei-
ras, e evitaram ao máximo

tamente ligadas à redução
dos índices de inflação
provocada pelo Plano
Real.

processo inflacionário. Ao
lado desta perda, o banco
enfrenta outro problema,
gerado no segundo semes-
tre de 1994, que foi a
concessão de emprés-
timos que resultaram
em grande número de
inadimplências.

José Afonso disse que
para reaver esses recursos
(créditos em liquidação) foi
criada no banco uma vice-
presidência especifica, co-
mandada por Casteilar Gui-
marães. Este afirmou que já
foram ingressadas na justi-
ça mais del3 mil ações con-
tra devedores, sendo que
foram também demitidos
100 gerentes que concede-
ram empréstimos sem ga-
rantias, ocasionando preju-
ízos à instituição.

a greve, deflagrada após o
não cumprimento do acor-
do salarial.
Contratação - Já o inte-
grante do Comando Nacio-
nal dos Funcionários do
Credireal, Sebastião Carlos
Pereira Filho, criticou a
contratação de substitutos
para o lugar dos grevistas,
o que é ilegal, em sua opi-
nião. Ele disse o Bemge é
um banco que cumpre uma
função social em Minas e
que para a sua recuperação
é imprescindível que os seus
funcionários estejam estimu-
lados, o que não acontece
atualmente.

Na fase de debates, o
presidente do Bemge e do
Credireal recebeu diversos
questionamentos por parte
dos deputados Gilmar Ma-
chado e Marcos Helênio
(ambos do PD, Alencar da
Silveira Júnior (PDT), Carlos
Pimenta (PO e Anderson
Adauto (PMDB), que criti-
caram a privatização do
Bemge. José Afonso disse
que já foram gastos R$ 150
milhões no saneamento do
Credireal, sendo que ainda
não se tem o valor que será
obtido com a venda deste
banco.

O dirigente do Bemge
ainda afirmou que os ajus-
tes no Bemge não serão da
mesma dimensão dos já fei-
tos no Credireal, pois o
Bemge não tem problemas

Ainda na reunião de
ontem, a Comissão de Fis-
calização Financeira e Or-
çamentária aprovou pare-
cer favorável de 22 turno
do deputado José Braga
(PDT) ao PI. 919/96, do
deputado Sebastião
Navarro Vieira (PFL), que
reduz de dez para cinco
anos o prazo para
apostilamento de diretores
de escolas públicas esta-
duais, com duas emendas,
na forma do substitutivo n°
1 já aprovado em Plenário,
em 12 turno.

O relator disse no pa-
recer que as emendas aper-
feiçoam o projeto, sendo

tão sérios em sua estrutura
como tinha o Credireal. Ele
argumentou ainda que o
Bemge passou de uma po-
sição superavitária em 1994
para uma deficitária em
1995 e este ano justamente
devido ao fim das receitas
inflacionárias.

Presenças
Participaram da reu-

nião os deputados Miguel
Martini (PSDB) - presi-
dente, Péricles Ferreira
(PSDB) - vice-presi-
dente, Gemido Rezende
(PMDB), Glycon Terra
Pinto (PPB), Marcos
Helênio (PD, Alencar da
Silveira Júnior (PDT),
Gilmar Machado (PT),
José Braga (PDT), Sebas-
tião Costa (PFL), Bilac

Sobre os R$ 220 milhões
de recursos para saneamen-
to do Bemge, previstos no
projeto de lei do Executivo
em tramitação na Assem-
bléia, José Afonso não sou-
be explicar detalhadamente
aos deputados onde o di-
nheiro será aplicado.

Pinto (PFL), Ailton Vilela
(PSDB), Geraldo Nasci-
mento (PT), Elbe Brandão
(PSDB), Paulo Piau
(PFL), Antônio Roberto
(PMDB), Anderson Adauto
(PMDB), Jorge Eduardo
de Oliveira (PMDB), An-
tônio Andrade (PMDB) e
Antônio Júlio (PMDB). E,
ainda, outros dirigentes
do Bemge, líderes sindi-
cais e bancários.

mitida a descontinuidade
entre um período e outro;
III- o afastamento referen-
te a cada período não te-
nha sido feito a pedido ou
a título de penalidade; IV-
a certidão de aquisição do
direito que esta lei asse-
gura seja emitida pela au-
toridade competente, a re-
querimento de servidor.

A segunda emenda es-
tabelece que será acres-
centado ao artigo 11 o se-
guinte inciso: cada perío-
do de exercício do cargo
em comissão seja de três
anos, admitida a duração
de dois anos para o pri-
meiro período.

Sistema ganhava com inflação

Privatização rápida é criticada que a primeira tem por obje-
tivo dar uma melhor redação,
sem alterar o conteúdo, e a
outra visa à fixação em lei
do tempo de exercício de
cargo em comissão necessá-
rio ao apostilamento.
Emendas - A primeira
emenda prevê a substituição
dos incisos 1 a V do artigo 1°
pelos seguintes incisos: 1- o
servidor que tenha exercido
o cargo em comissão por, no
mínimo, dois períodos com-
pletos, observado, para cada
um dos períodos, o proces-
so de indicação previsto no
"caput"; II- o tempo de exer-
cício tenha sido ininterrupto
dentro de cada período, ad-

:Apostilarnento em cinco anos tem
parecer aprovado em 2° turno
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CAPITAL
FERNÃO DIAS
Resumo: Deputados da Comissão de Assuntos
Municipais visitaram as obras de duplicação da
rodovia Femão Dias, no trecho entre Igarapé e
Oliveira. Eles atenderam reclamações dos
comerciantes que têm estabelecimentos às margens
do trecho, e que se sentiram prejudicados com o
desvio do tráfego.
Entrevistas: Maria Beatriz Maciel Emerich,
comerciante; deputado José Henrique (PMDB),
presidente da Comissão de Assuntos Municipais;
deputado Dilzon Meio (PTB); Fabiano Ranna,
engenheiro responsável; deputado Ivair Nogueira
(PDT).

INTERIOR
TRENS DE PASSAGEIROS
Resumo: A desativação de trens de passageiros em
algumas regiões do norte de Minas foi discutida em
audiência pública durante reunião conjunta das
comissões de Diretos e Garantias Fundamentais,
Defesa do Consumidor e Administração Pública.
Entrevistas: Geraldo Rabelo Dayrell, representante
da Rede Ferroviária Federal; Afonso Carneiro Filho,
Coordenador da Federação Nacional dos
Trabalhadores sobre Trilhos; Sérgio Gabizo,
presidente da Ferrovia Centro-Atlôncia, deputado Gil
Pereira (PPB); deputada Maria José Haueisen (PT), 2°
secretária da Assembléia; deputada Elbe Brandão
(PSDB).
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Fetaemg e Prefeitura se opõem
à privatização da Ceasa

Imóve*s - O secretário-ad-
junto de Abastecimento da
capital, Crispim Moreira, de-
fendeu a manutenção do
controle acionário pelo go-
verno. "A Cessa hoje é uma
administradora de imóveis e
tem um papel reduzidíssimo.
Ela deve intervir na regulação

Reforma patrimonial

Reunião conjunta

Aprovada aquisição de imóvel

O presidente da Ceasa, Hé-
lio Machado, destacou que a
proposta é de reforma
patrimonial, como a venda de
imóveis concedidos a uso de
empresas privadas. "É preciso
haver mudanças, mas nada im-
pede que o governo preste as-
sistência ao produtor para que
ele comercialize a produção",
disse. Ele lembrou, ainda, que
o Mercado Livre do Produtor
(MLP) está preservado como
função básica do Estado.

Segundo o presidente, a le-
gislação que trata das empresas
públicas e das sociedades de
economia mista impede a eficá-
cia do abastecimento. "A exigên-
cia de licitações não se adequa
à agilidade exigida pelos servi-
ços. Além disso, no mercado de
Contagem, o movimento de pico
é de 60 mil pessoas por dia. Se
um servidor está doente e falta,
no entanto, não podemos
substituí-lo, pois isso só ocor-

re por concurso » , ilustrou.
Intervenções - Os deputa-

dos Durval Ângelo (P1), Paulo
Piau (PFL) - presidente da Co-
missão de Agropecuária - e Pau-
lo Schettino (PTB) fizeram inter-
venções após a exposição dos
convidados. Durval Ângelo I-
brou que o Mercado Livre do
Produtor não deverá ser
privatizado graças a emenda
apresentada pelo deputado
Gilmar Machado (P1"). Disse,
ainda, que o governo mostrou
sua face autoritária ao profliO-
ver pnvatizações sem discussão.
"Não discordamos da venda de
prédios da Ceasa, mas ela deve
ser mantida sob controle públi-
co", completou.

O deputado Paulo PiaU
(PFL) defendeu o consenso efli
torno da questão e o deputado
Paulo Schettino (PTB) que0
nou o fato de os produtores ru-
rais não terem sido ouvidos, se-
gundo ele, sobre a privatiZa°

As comissões de
Constituição e Justiça e
de Fiscalização Financei-
ra e Orçamentária apro-
varam, ontem, pareceres
favoráveis para 1 2 turno
sobre o Projeto de Lei
1.048/96, do governador,
que autoriza o Poder
Executivo a adquirir
imóvel situado no muni-
cípio de Inhapim, de
propriedade do Banco
do Brasil, para instalação
do Fórum da Comarca.
Os relatores, respectiva-
mente, deputados Simão
Pedro Toledo (PSDB) e
Glycon Terra Pinto
(PPB), opinaram pela
aprovação da matéria na
forma proposta.
Vista - O deputado
Gilmar Machado (PT)
pediu, por outro lado,
vista do parecer do de-
putado Arnaldo Penna
(PSDB) sobre o Projeto
de Lei 1.041/96, do go-
vernador, que autoriza o
Poder Executivo a per-
mutar imóvel que espe-

cifica com José Braz,
com o objetivo de dotar
os serviços forenses de
Muriaé de instalações
compatíveis com seus
encargos. Relator pela

Também foi adiada
a análise do Projeto de
Lei 1.056/96, do gover-
nador, que dispõe so-
bre o Imposto sobre
Transmissão "Causa
Mortis" e Doação de
Quaisquer Bens ou Di-
reitos (ITCD). O adia-
mento foi motivado por
pedido de distribuição
de avulsos do parecer
da Comissão de Cons-
tituição e Justiça, feito
pelo deputado Simão
Pedro Toledo, relator.
Os Projetos de Lei
1.048/96 e 1.056/96 de-
vem ser apreciados em
nova reunião nesta

Comissão de Constitui-
ção e Justiça, o deputa-
do Arnaldo Penna opi-
nou pela aprovação do
projeto na forma pro-
posta.

quinta-feira (12).
Presenças - Compa-
receram à reunião os
deputados Geraldo
Santanna (sem parti-
do), que a presidiu,
Glycon Terra Pinto
(PPB), Marcos Helênio
(PT), Carlos Pimenta
(PL), Geraldo Rezende
(PMDB), Jorge Eduar-
do de Oliveira
(PMDB), Ivair Noguei-
ra (PDT), Durval Ân-
gelo (PT), Ajalmar Sil-
va (PSDB), José Maria
Barros (PSDB),
Arnaldo Penna (PSDB)
e Gilmar Machado
(PT).

Reunião debateu pnvatizaçõo previsto no PL 1.039/96, de outono do
governador, que frota do refinanciamento do dívida

Representantes da Fede-
ração dos Trabalhadores em
Agricultura (Fetaemg) e da
Secretaria de Abastecimen-
to de Belo Horizonte criti-
caram, ontem, a possibilida-
de de privatização das Cen-
trais de Abastecimento de
Minas Gerais (Ceasa). A
medida está prevista no PI,
1.039/96, do governador,
como garantia do
refinanciamento da dívida
do Estado com a União.

O diretor de Política
Agrícola da Fetaemg, Juraci
Moreira Souto, apresentou
à Comissão de Fiscalização
Financeira, durante a reu-
nião em que o assunto foi
discutido, um documento
que reivindica a discussão
do projeto pela Comissão
de Agropecuária e Política
Rural ou por uma Comissão
Especial. "O governo
garantiu que a privatização
seria precedida de debate.
Isso não ocorreu", desta-
cou. O secretário da Agri-
cultura, Alysson Paulineili,
convidado para participar
da reunião, não compare-
ceu à Assembléia.

dos preços dos alffilentos e
cumprir um papel estrat
co na política de seguranÇa
alimentar", afirmou, Crispim
Moreira também Cobrou
maior discussão do assunto

antes da aprovação do pro-
jeto - com a participação de
toda a sociedade.

Refinanciamento da dívida
A reunião foi encerrada por portação de produtos priniir1°'

falta de quómm. Hoje, nova reu- entre outros.
mão da Comissão está marcada Presenças— Compare~ a
para as 9h30min e 15h30min, mão os deputados Marcos	°
quando serão discutidos parece- (Vi), que a presidiu, Jorge EdU2

res sobre emendas apresentadas, do de Oliveira (PMDB), Ro0-"
em Plenário, aos Projetos de Lei Queiroz (PSDB), Paulo 5ch
1.039/96, que trata do (PTB), Durval Ângelo ('
refinanciamento da dívida do Leonídio Bouças (PFL), Paulo
Estado com a União; 1.025/96 (PFL), Geraldo Rezende (l'MD
(Robin Hood II) e 1.016/96 Ivair Nogueira (PDfl,CO°
(desoneração do ICMS sobre ex- ta (PL) e Antônio Júlio (PM.

Análise de projeto
sobre imposto é adiada



Iide lei
Municípios emancipados serão
beneficiados com mudança

Remuneração
do governador

O Plenário aprovou
ainda, em turno

único, o Projeto de
Resolução n° 1055/

96, da Mesa da
Assembléia, que
dispõe sobre a

remuneração do
governador do
Estado, do vice~
governador, do

secretário de Estado
e do secretário
adjunto para o

exercício de 1997

Na edição de ontem,
houve um erro na seção
"Oradores", sob o título

"Violação". Na realidade,
foi  deputado Jorge

Eduardo de Oliveira,
líder do PMDB, quem
Comentou reportagem
do jornal Estado de

Minas sobre a violação
dos direitos humanos no

Estado, e não o
deputado Jorge Hannas

(PFL), como foi -
publicado.

Apostilamento de diretores
aprovado em l turno

cias contidas no artigo 21.
Para o chefe do Executivo
as novas medidas contidas
no projeto de lei 1.025/96
serão da maior relevância
para os novos municípi
nos dois primeiros anos de
gestão financeira, que lhes
permitirá participação, nos
exercícios de 1997 e 1998
de parcelas mais reais na
distribuição do ICMS.

ao município de Bueno
Brandão e, em 2 Q turno, o
projeto de lei 1.017/96, tarn-
bém do governador do Esta-
do, que autoriza o Poder Exe-
cutivo a doar imóvel ao mu-
nicípio de Itabirito.

Os 97 municípios eman-
cipados em 1995 serão be-
neficiados com a distribui-
ção da parcela do ICMS
depois da aprovação do
projeto de lei n 1.025/96,
de autoria do governador
do Estado, conhecido como
«projeto Robin Hood 2", em
tramitação na Assembléia.
Com 42 votos favoráveis, os
deputados aprovaram, em
1 9 turno, na Reunião Extra-
ordinária da manhã de on-
tem, o PLC 19/96, revogan-
do o artigo 21 da Lei Com-
plementar 37/95, que obri-
gava a Secretaria de Estado
da Fazenda a repassar a
parcela de arrecadação do
ICMS aos novos municípi-
os 60 dias após a publica-
ção da lei de emancipação.

Deputados

Na reunião da tarde, o
Plenário aprovou seis dos
dez projetos que estavam
em pauta, sendo que os
três mais polêmicos, de
autoria do governador,
não entraram em discus-
são porque ainda recebi-
am parecer nas Comissões.
Assim, foi aprovado, em 12
turno, o PL 1010/96, do
deputado Jorge Hannas
(PFL), que cria a Funda-
ção Mineira de Saúde da
Visão do Estado de Minas
Gerais, na forma do
substitutivo n1 e com a
emenda n2 1 da Comissão
de Administração Pública.

O PI, 685/96, do depu-
tado Miguel Martini (PSDB)

A revogação do artigo per-
mite que os novos municí-
pios sejam beneficiados
pelo disposto pelo projeto
"Robin Hood 2".

Impossibilidade técni-
ca - No encaminhamento do
projeto à Assembléia, o go-
vernador alegou impossibi-
lidade técnica de a Secreta-
ria da Fazenda conferir
operacionalidade às exigên-

Doação de imóvel
Ainda na Reunião Extra-

ordinária da manhã de ontem,
os deputados aprovaram, em
P turno, o projeto de lei
1.040/96, do governador do
Estado, que autoriza o Poder
Executivo a reverter imóvel

aprovam

foi também aprovado, ago-
ra em 2° turno. O projeto
dispõe sobre a concessão
de financiamento de equi-
pamentos corretivos a por-
tadores de deficiência. Tam-
bém em 2° turno, foram
aprovados outros dois pro-
jetos. O primeiro é o PI,
693/96, do deputado Mar-
cos Helênio (P1), que veda
a restrição de acesso aos
edifícios de qualquer natu-
reza em virtude de raça, cor
ou condição social. O se-
gundo, do deputado
Bonifácio Mourão (PMDB),
é o PI, 829/96, que dispõe
sobre a denominação de es-
tabelecimento, instituição e
próprios públicos do Estado.

Outro projeto aprova-
do em Plenário, ontem à
tarde, depois de ter sido
amplamente debatido
nas Comissões, foi o PI.
919/96,
do deputado Sebastião
Navarro (PFL), que
acrescenta parágrafo ao
a	r	t	.	1	2

da Lei n° 9.532/87, que
trata das condições de
apostilamento dos servi-
dores públicos. O proje-
to foi aprovado na for-
ma do vencido em lQ tur-
no, com duas emendas
aprovadas pela Comis-
são de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária

Privo
O deputado Bonifácio
Mourão (PMDB) disse ser
contrário à privatização da
Vale do Rio Doce devido
ao que chamou de
problema crucial: a
definição de quanto custa a
Companhia. O deputado
falou que é a favor das
privatizações, mas os
critérios para a venda da
Vale não estão bem claros.
Descaso
O deputado Marcelo
Gonçalves (PDT) reclamou
de descaso da Prefeitura de
Pedro Leopoldo, que há
bastante tempo não
repassa verba para a
Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais
(APAE). Em aparte, o
deputado Carlos Pimenta
(PL) disse que o
pronunciamento do colega
parlamentar é mais um
exemplo «dos desastrosos

(Vide Comissões). Num
pronunciamento, antes da
votação, o deputado Se-
bastião Navarro reafirmou
a sua intenção com a
apresentação do projeto,
de corrigir um sério des-
vio produzido pela má-
quina administrativa do
Estado.

"A legislação em vigor
- frisou ele - determina
que o apostilamento se
dará após 10 anos de
exercício no cargo. Ocor-
re que, por força do cri-
tério adotado para o pre-
enchimento do cargo de
diretor de escola, o ser-
vidor nomeado diretor

finais de mandatos" em
vários municípios.
Capitan'i
O deputado Wanderley
Ávila (PSDB) lembrou o
aniversário de 70 anos da
Capitania dos Portos de
Minas Gerais, instalada em
Pirapora. 'Não se ouve falar
em acidentes nas nossas
hidrovias, e isso se deve ao
trabalho dos marinheiros da
Capitania", explicou o
deputado, que ressaltou o
orgulho do povo de Minas
pelo órgão.
Resplendor
O deputado Errnano Batista
(PL) comentou a situação da
cidade de Resplendor, leste
de Minas Gerais, que passa
por um dos momentos mais
trágicos de sua história, de
acordo com ele. Segundo o
deputado, a cidade vive a
expectativa de um conflito
pela posse de terras na
região.

não conseguirá exercer o
cargo no período de 10
anos exigido por lei". O
projeto de lei veio, en-
tão, adequar o prazo de
apostilamento dos direto-
res de estabelecimentos
de ensino a essa condi-
ção, reduzindo-o para
cinco anos. Durante a
sua tramitação, o projeto
recebeu um substitutivo,
de autoria do deputado
Romeu Queiroz (PSDB)
que, segundo o deputa-
do Sebastião Navarro,
veio aprimorar o projeto
inicial, 'alçou vôos mai-
ores e mais altos dentro da
idéia original" - afirmou.

Desrespeito
O deputado Durval Angelo
(P1) disse que o governo
estadual está promovendo,
no prazo de apenas duas
semanas, uma mini-reforma
tributária e
complementando a reforma
administrativa. Ele criticou
o procedimento do
governo de enviar
projetos sem antes discuti-
los com a sociedade e os
setores envolvidos.
Tratamento
O deputado Leonídio
Bouças (PFL) disse estar
triste por constatar que o
Poder Legislativo, assim
como o povo, são
os mais desprezados pelo
país. "Não poderia ser
diferente, pois o Legislativo
é formado por
representantes diretos do
povo", completou.

seis projetos em pauta



AGENDA
9 horas

• Reunião Extraordinária Deliberativa (Plenário)
9h1 5min

• Reunião conjunta das comissões de Constituição e
Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária
(Plenarinho III) - Discussão e votação, em 1° turno,
de três projetas do governador: P1 1.029/96, que
altero a Lei 6.763, de 26/12/75 (ajusta a base de
cálculo das taxas estaduais); P1 1.041/96 (permuta
de imóvel); e PL 1.056/96, que dispõe sobre o
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e
Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (flCD)

9h3ømin
• Comissão de Saúde e Ação Social (Plenarinho II)

- Discussão e votação, em 1° turno, do P1 576/
95, do deputado Hely Tarquínio, que institui
medidas para tratamento e reinserção da pessoa
portadora de transtorno mental; P1 952196, do
deputado Arnaldo Penna, que obriga os cartórios
a prestar informações acerca da "causa mortis
dos óbitos neles registrados; P1 979/96, do
deputado Geraldo Nascimento, que dispõe sobre
político de incentivo à pesquisa de produtos
fitoterápicos; e P1 996196, do deputado Geraldo
Rezende, que institui  Campanha de Captação e
Redistribuição de Medicamentos a portadores do
vírus do Aids

• Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária (Plenarinho III) - Discussão e
votação de pareceres sobre emendas
apresentados em Plenário aos PLs 1.016/96, que
altera a lei que consolida o legislação tributário
do Estado; 1.025196 (Robin Hood 2; e 1.0391
96 (refinanciamento da dívida); e, em 1° turno,
sobre o PL 1.041196 (permuta de imóvel), e
1.040196 (reversão de imóvel); e ainda, em 2°

turno, sobre o PLC 19/96 (revoga artigo o
Complementar 37195), todos do

10 horas•
Comissão de Agropecuária e Político Rural
(Plenannho 1)- Discussão e votação de propasições
que dispensam apreciação do Plenário

• Comissão de Redação (Plenarinho III)
1 Oh30min

• Comissão de Defesa Social ( Pl enarinho III) -
Discussão e votação de proposições que dispenlom
apreciação do Plenário

14 horas
• Reunião Ordinária Deliberativo (Plenário)

1 5h30min
• Reunião conjunta das comissões de Constituição e

Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçament
(Plenorinho III) - Discussão e votação, em 1° tuçflo
de três projetos do governador: P1 1.029196,
altera o Lei 6.763, de 26/12/75 (ajusta a base de
cálculo das taxas estaduais); P11 .041196 (pen,
de imóvel); e P1 1.056196, que dispõe sobre o
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e
Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD)

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçament&ia
(Plenorinho III) - Discussão e votação de pareceres
sobre emendas apresentados em Plenário aos Pli
1.016196, que altera a lei que consolida a
legislação tributário do Estado; 1.025/96 ("Robin
Hood 2; e 1.039196 (refinanciamento da dívida);
e, em 1° turno, sobre o P1 1.041/96 (permuta de
imóvel), e 1.040196 (reversão de imóvel); e ainda,
em 2° turno, sobre o PLC 19196 (revoga artigo a
Lei Complementar 37195), todos do governador

20 horas
Reunião Extraordinária Deliberativa (Plenário)
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P1. 1.016196
Do governador do Estado, altera a Lei n°6.763, de
26/12/75, que consolida a legislação tributária do
Estado de Minas Gerais.

P1. 1.025196
Do governador do Estado, altera a Lei n° 12.040,
de 28/12/75, que dispõe sobre o distribuição da
parcela da receita do produto da arrecadação do
ICMS pertencente aos municípios.

PI. 1.039196
Do governador do Estado, autoriza o Poder Execu-
tivo a realizar operação de crédito com a União
para o fim que menciona.

P1. 1.029196
Do governador do Estado, altera a Lei n°6.763, de
26/12/75, que consolida a legislação tributário do
Estado

PL 1.040/96
Do governador do Estado, autoriza o Poder Execu-
tivo a reverter imóvel ao Município de Bueno
Brandão.

PI. 1.041196
Do governador do Estado, autoriza o Poder Execu-
tivo a permutar imóvel com José Braz.

PL 1.048196
Do governador do Estado, autoriza o Poder Execu-
tivo a adquirir imóvel situado no Município de
Inhapim.

PL 1.056196
Do governador do Estado, dispõe sobre o Imposlo
sobre Transmissão Causo Morti? e Doação de
Quaisquer Bens ou Direitos (FrCD).

P1. 537/95
Do Deputado Paulo Piau, cria o Programa Estadual
de Conservação da Agua.

PL 841/96
Do deputado Marco Régis, assegura ooferedm
to, preventivo e gratuito, pelo Estado, no âmbito do
SUS, do exame de triagem de diagnóstico de Def
ciência de Alfa-1 -antitripsina.

Reunião Extraordinária (9 horas)
PLs 1.016/96, 1.025/96, 1.029/96, 1039/96,
1.041/96, 1.048/96, 1 .056/96,todos de autoria do
governador, e P1537/95, do deputado Paulo Piou

Reunião Extraordinária (20 horas)
Matérias constantes na Reunião Extraordinário do
manhã, acrescida de:

PEC 20/95
Do deputado Gilmar Machado, que dispõe 5obre0

-convocaçao de autoridade estadual pela AssembieO
Legislativa

PEC 24/96
Do deputado Sebastião Navarro Vieira, que dó flO'°

redação ao § 6° do cri. 36 da Constituição do ESta
do

PI. 1.040196, do governador do Estado
PI. 841196, do deputado Marco RégiS
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