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Saúde
Os deputados integrantes
da Comissão de Saúde vão
discutir hoje a necessidade
de reforma dos centros de
hemodiálise em Belo
Horizonte. Outro assunto
em pauta é uma denúncia
de irregularidades com
relação à distribuição do
medicamento Tegretol. A
reunião será às 9h30min,
no Plenarinho li

Começa hoje Fórum Técnico sobre
perspectivas do Poder Judiciário

Começa hoje e vai até
amanhã o Fórum Técnico
"Organização do Poder
Judiciário: novas perspec-
tivas", promovido pela
Assembléia. A abertura do
evento será feita pelo pre-
sidente Romeu Queiroz
(PSDB), às 14 horas, no
Plenário. O objetivo é de-
bater questões que envol-
vem a organização do Ju-
diciário e que vêm sendo
discutidas e estudadas em
várias instâncias de go-
verno e da sociedade civil,
tais como a proposta de
unificação dos Tribunais
de Justiça e de Alçada, a
extinção do Tribunal de
Justiça Militar, as compe-
tências do Judiciário e a
descentralização de suas
ações, alem do Orçamen-

to do Estado para o Poder
Judiciário em 1999.

Hoje o debate é sobre
"O Poder Judiciário em
Minas Gerais após a Cons-
tituição de 1989", com o
presidente do Tribunal de
Justiça, Lúcio Urbano da
Silva Martins; o procura-
dor-geral de Justiça,
Epaminondas Fulgêncio
Neto; o diretor da Asso-
ciação dos Magistrados
Mineiros (Amagis), Pe-
trônio Garcia Leão; e o
presidente da OAB/MG,
Marcelo Leonardo. A co-
ordenação será do depu-
tado Arnaldo Penna
(PSDB). Os palestrantes
serão recebidos pelo pre-
sidente no Salão Nobre,
e estarão à disposição da
Imprensa quinze minutos

antes do início de cada
conferência.

O secretário do Plane-
jamento, Marcus Pestana;
o coordenador da equipe
de transição do governa-
dor eleito Itamar Franco,
Henrique Hargreaves; o
desembargador José Fer-
nandes Filho, presidente
da Comissão Executiva do
Colégio Permanente de Pre-
sidentes de Tribunais de
Justiça do Brasil, o juiz-pre-
sidente da Amagis, Elpídeo
Donizetti; o ex-presidente
do Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Sul,
Adroaldo Furtado Fabrício,
e o deputado Sebastião
Navarro Vieira (PFL) parti-
cipam amanhã, às 14 horas,
do debate "Orçamento do
Judiciário de Minas Gerais".

CPI colhe último
depoimento
A CPI dos Medicamentos
Falsos encerrou ontem a
fase de coleta de
depoimentos. A última
pessoa ouvido foi o
proprietário da
Endoterápica, Márcio
Rodrigues, que está
preso na Dutra Ladeira,
em Ribeirão das Neves.
O laboratório foi
interditado há meses
pelo Vigilância Sanitária.
Agora será elaborado o
relatório pelo deputado
Adelmo Carneiro Leão
(PT). Página 10

Cooperativas
em discussão
A possibilidade de que
cooperativas de trabalho
possam participar de
licitações públicas voltou
à discussão. A Comissão
de Administração Público
discutiu o Pi- 1.543/97,
que tramita em 2° turno,
com a participação de
representantes das
cooperativas e de
empresas contrárias à
proposta. Os
parlamentares também
examinaram ontem
vários projetos.
Páginas 4 a 7

Projeto do TC
nas comissões
O deputado Ermano
Batista (PSDB)
apresentou ontem um
substitutivo ao PLC 22/
97, do Tribunal de
Contos. Ele cria uma
superintendência do
órgão em cada uma das
12 macrorregiões. A
matéria não foi
apreciada devido a
pedido de vista do
parecer. No Plenário foi
lido oficio do Tribunal,
solicitando a retirada do
projeto de tramitação
Páginas 8 e 12



Política Agropecuária e Agroindustrial

Agricultores do Projeto Jaíba
denunciam situação precária

Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Deputados discutem com PM segurança
em rodovia no Norte de Minas
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O presidente da Fef cem9 Vilson Luiz da Silvo, e o diretor do Distrito de
Irrigação do Projeto, Cor/os Antônio Landi Pereira, participaram da reunião
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Representantes dos pro-
dutores do Projeto Jaíba par-
ticiparam ontem da reunião
da Comissão de Política
Agropecuária e Agroindus-
trial. Eles denunciaram que
a carga tributária e as altas
taxas de juros estão conde-
nando os pequenos ir-
rigantes da região à
inadimplência. Segundo o
presidente da Federação dos
Trabalhadores em Agricul-
tura de Minas Gerais
(Fetaemg), Vilson Luiz da
Silva, a inadimplência atin-
ge mais de 70% das famí-
lias do Jaíba. Entre elas, 117
já tiveram interrompido o
fornecimento de água e de
energia elétrica por falta de
pagamento das contas. Para
ele, este é o momento de a
sociedade organizada, junta-
mente com os Legislativos
estadual e municipal, procu-

Para o diretor do Distrito de
Irrigação do Projeto jalba, Carlos
Antônio Landi Pereira, embora
os produtores da região estejam
enfrentando uma crise, houve um
considerável aumento na ren-
da deles. Pereira informou que
a renda média de cada família
é de RS 4.927,o que representa
uma melhoria do padrão de
vida dos moradores. Ele disse
ainda que o Conselho Admi-
nistrativo do Projeto Jaiba soli-
citou à Assembléia a elabora-
ção de um projeto de lei que re-
gulamente a existência de ho-
rários, com taxas reduzidas,
para o fornecimento de energia
para irrigação. Ele justificou a
medida pelo fato de essas con-
tas representarem, hoje, uma das
principais causas da desca-

rar reverter a situação degra-
dante em que se encontram
os colonos da região.
Precariedade - O produtor
Valdomiro Alves da Silva
enfatizou que jamais critica-
ria o Projeto Jaíba, caso ele
funcionasse. Para ele, é inad-
missível que, no maior pro-
jeto de irrigação da América
Latina, ainda existam pes-
soas morando em residêncj-

pitalização dos produtores.
Outro problema que os agri -

cultores têm enfrentado diz res-
peito às variações do preço da
banana, principal produto da
região, que, no momento, encon-
tra-se em uma de suas maiores
baixas - quando uma caixa de
22 quilos está sendo vendida
por RS 1,50. "O pequeno pro-
dutor perde nas baixas do pre-
ço, porque ganha pouco, e per-
de também nas altas, porque
não possui recursos para serem
investidos", disse Carlos Landi.
Crítica -O produtor Valdomiro
Alves da Silva contestou o
"bem-estar" descrito pelo dire-
tor do Distrito de Irrigação do
Projeto Jaíba, pois, para ele, o
fato de alguns produtores terem
adquirido, por exemplo, apare-

as precárias, sem infra-estru-
tura básica. "O Jaíba é hoje
uma favela rural", afirmou
Valdonxiro. Ele acrescentou
que o projeto é capaz de
gerar uma média de cinco
novos postos de trabalho
por família assentada na
região, mas para que essa
realidade se concretize "é
preciso que o governo te-
nha boa vontade".

lhos de televisão e geladeiras
não significa que tenham me-
lhorado de vida. "Ainda falta
muito para que nosso projeto
funcione", ressaltou.
Presenças - Participaram da
reunião os deputados Maria
José Haueisen (VI), que a presi-
diu, Aílton Vilela (PSDB), Jorge
Eduardo de Oliveira (PMDB) e
Dimas Rodrigues (PPB). Parti-
ciparam, ainda,o presidente do
Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de jaíba e representante
dos pequenos produtores,
Adelmar Ramos Novais; o ve-
reador do município de jaíba
João Aníbal de Souza; o secre-
tário municipal de Agricultura
daquele município, Ismael Oli-
veira Silva; e o produtor Jose
aparecido do Nascimento.

A Comissão de Trans-
portei Comunicação e
Obras Públicas aprovou
ontem requerimento do
deputado João Leite
(PSDB). A proposição soli-
cita a convocação do co-
mandante-geral da Polícia
Militar de Minas Gerais,
coronel Márcio Lopes Por-
to, para uma audiência pú-
blica, com o objetivo de
debater a segurança na ro-
dovia BR-418, no trecho
próximo a Teófilo Otôni.

A justificativa apresenta-
da pelo deputado está ba-
seada na denúncia da Asso-
ciação Brasileira das Empre-
sas de Transporte Rodoviá-
rio Intermunicipal, Interes-
tadual e Internacional de

O deputado Antônio
Roberto (PMDB) foi elei-
to, ontem, para presidir
a Comissão Especial que
irá examinar a Proposta
de Emenda à Constitui-
ção (PEC) 59/98, do de-
putado Paulo Schettino
(PTB), que modifica o
"caput" do art. 23 do Ato

A Comissão de Educa-
ção, Cultura, Ciência e
Tecnologia aprovou ontem
Parecer favorável do depu-
tado Gilmar Machado (PT)
ao Projeto de Lei (PL)
1.81 4/98, do deputado

Passageiros (Abrati), com
sede em Brasília, relatando
assalto praticado por qua-
drilha armada, nas proximi-
dades de Teófilo Otôni, a
uma empresa filiada. Segun-
do o deputado, é importan-
te que o assunto seja discu-
tido com o comandante da
PM, para que se possa en-
contrar soluções, pois o fato
compromete a empresa e a
segurança dos passageiros.

Na Comissão, o depu-
tado Afiton Vilela (PSDB)
foi designado relator de
dois projetos de lei. O pri-
meiro é o PL 1.467/97, da
deputada Maria Olivia
(PSDB), que institui a
obrigatoriedade de identi-
ficação da empresa na par-

das Disposições Constitu-
cionais Transitórias. A
emenda integra ao qua-
dro efetivo dos delega-
dos de carreira os bacha-
réis em direito e polici-
ais civis que atuam como
delegados especiais de
polícia.
Designação - O deputa-

Leonidio Bouças (PFL), que
acrescenta dispositivo ao
artigo 1° da Lei 11.036/93,
que obriga as escolas a tor-
narem públicos dados esco-
lares relativos ao seu de-
sempenho. O dispositivo

te traseira dos veículos de
transporte de carga de sua
propriedade. O segundo é
o PI- 1.727/98, do deputa-
do Raul Lima Neto (PL),
que dispõe sobre a regula-
mentação, no Estado, do
uso dos serviços 900, 0900
e outros similares, explora-
dos pelas empresas de co-
municação e telecomunica-
ção no território estadual.
Ainda na Comissão, foram
aprovadas cinco proposi-
ções que dispensam apre-
ciação de Plenário.
Presenças - Participaram
da reunião os deputados
Alvaro Antônio (PDT),
que a presidiu, Aílton
Vilela (PSDB) e Olinto
Godinho (PTB).

do Marcos Helênio (PT) foi
eleito vice-presidente e o
deputado Arnaldo Penna
(PSDB) foi designado
relator da matéria. Com-
põem também a comissão
os deputados Sebastião
Navarro Vieira (PFL),
Durval Ângelo (PT) e Luiz
Fernando Faria (PPB).

torna público o número de
vagas oferecidas por série.
O projeto tramita em 1° tur-
no. A Comissão aprovou
também diversas proposi-
ções que dispensam a apre-
ciação do Plenário.

Diretor de Irrigação destaca benefícios

Comissão Especial

PEC trata de delegados de carreira

Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Número de vagas por série poderá ser divulgado



Mamlnlstraçao Pública

Participação de cooperativas
em licitações volta à discussão

Administração Pública

Representante das entidades
critica Tribunal de Contas

Da esquerda para a direito: deputado Leon,d:o Bouças (PFL), ,Alfeu Silva
Mendes, Carlos Henrique Ferrara Fernandes e José Casta Jorge

Empresas alegam desigualdade
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Queda de braço
O deputado João Batista
de Oliveira (PDT)
defendeu que a
discussão fosse restrita o
empresas e cooperativas
sérios. "Proponho que
não se fale de
cooperativas fantasmas
ou teremos que falar de
empresas que preferem
contratar mulheres com
laqueadura, que exigem
atestado de que elas não
estão grávidas ou não
aceitam empregados de
certa idade", contrapôs.
Na opinião do deputado,
o que está ocorrendo é
uma queda de braço
pelo monopólio da
exploração de mão-de-
obra. Ele disse não ver
Legitimidade na defesa
feito pelos sindicatos de
empregados que, para
ele, são "sócios da
exploração", por viverem
à custa de contribuição
compulsório dos
trabalhadores

Postos de
trabalho
O deputado Mouro Lobo
(PSDB), por outro lado,
lembrou que a geração
de postos de trabalho é o
grande desafio social do
Brasil. Para ele, o
trabalhador precisa ter a
alternativa de escolher se
quer trabalhar como
autônomo ou cooperado,
ou se quer as garantias
previstas na CU.
Participaram da reunião
os deputados Arnaldo
Penno (PSDB), Marcos
Helênio (PT), José
Henrique (PMDB), José
Militõo (PSDB), Bené
Guedes (PDT), Ivo José
(PT) e Leonídio Bouças
(PFL), Ajalmar Silvo
(PSDB) e Mouro Lobo
(PSDB), que se revezaram
na presidência da reunião

A possibilidade de que
cooperativas de trabalhc
possam participar de licita-
ções públicas em Minas Ge-
rais voltou à discussão na
Assembléia. O Projeto de
Lei (PL) 1.543/97, do depu-
tado Paulo Piau (PFL), que
trata do assunto, foi discu-
tido ontem pela Comissão
de Administração Pública,
com a participação de repre-
sentantes das cooperativas
e das empresas de Asseio e
Conservação - contrárias à
proposta. A votação do
projeto em 2 0 turno foi
adiada, em 30 de junho,
em função de um requeri-
mento do deputado José
Bonifácio (PSDB), aprova-
do pelo Plenário.
Decisão - Na reunião rea-
lizada ontem, o deputado
Paulo Piau (PFL) explicou
que o projeto foi apresen-
tado para solucionar uma
dificuldade das prefeituras
na contratação de coopera-
tivas para a prestação de
serviços. A dificuldade sur-
giu com a decisão do Tri-
bunal de Contas de Minas
Gerais (TCMG), segundo a
qual cooperativas estariam
proibidas de participar de
processos de licitação. O
deputado, que é o coorde-
nador da Frente Parlamen-
tar do Cooperativismo
(Frencoop), acredita que
isso é uma distorção, visto
que a Constituição Federal
incentiva o cooperativismo
como forma de desenvolvi-
mento econômico e de soli-
dariedade social e que não
há proibição expressa na
Lei Federal 8.666, que regu-
la as licitações.

O presidente em exerci-
cio do Sindicato das Empre-
sas de Asseio e Conservação
do Estado de Minas Gerais
(Seac/MG), Carlos Henrique
Ferrara Fernandes, defendeu
a posição do TCMG, afir-
mando que a cooperativa de
trabalho não pode atuar na
prestação de serviços a ter-
ceiros, especialmente a enti-
dades da administração pú-
blica, "seja pelas limitações
impostas pela legislação ori-
ginal, seja pelo flagrante
desvirtuamento de suas fi-
nalidades". Segundo ele, a
lei que regula a questão é
clara ao delimitar como fi-
nalidade das cooperativas a
mútua colaboração.

Ele apresentou um vídeo
em que o ministro vice-pre-
sidente do Tribunal Superi -
or do Trabalho (TST), Alrnir
Pazzianotto, afirma que 95%
das cooperativas de trabalho
são constituídas com o único
objetivo de suprimir garan-
tias asseguradas pela Conso-
lidação das Leis do Trabalho
(CLT). "O que se registra no
momento é uma proliferação
de falsas cooperativas, des-
tinadas à promoção de frau-

des em prejuízo de traba-
lhadores", afirma o presi-
dente do Seac.
Tratamento privilegiado -
Outro aspecto ressaltado por
Fernandes é que as coopera-
tivas têm tratamento privile-
giado no aspecto fiscal e que,
por isso, a participação delas
em processos licitatórios fere
o princípio constitucional da
isonomia. Segundo ele, as
cooperativas sempre terão
condições vantajosas em re-
lação a uma empresa na for-
mação dos preços dos servi-
ços, porque recebem incen-
tivos e privilégios legais. Ele
ressaltou, principalmente, os
custos com encargos sociais
—que chegariam a 100% para
as empresas-, além de 7% do
valor total da fatura em tri-
butos. Para ele, a aprovação
do PL 1.543/97 vai permitir
a concorrência entre desi-
guais. O presidente do SeaC
ressaltou, ainda, que a admi-
rustração que contratar coo-
perativas estará sujeita
responsabilidade subsidiá-
ria, caso o cooperado recor-
ra à Justiça do Trabalho
para conseguir os benefíci-
os previstos na CU.

O presidente da Orga-
nização das Cooperativas
do Estado de Minas Ge-
rais (Ocemg), Alfeu Silva
Mendes, rebateu o Seac/
MG, dizendo que as coo-
perativas não são apenas
uma alternativa, mas a so-
lução para o problema do
desemprego. Segundo ele,
atualmente existem 858
cooperativas em Minas
Gerais, com 600 mil coo-
perados - o dobro de cin-
co anos atrás, quando me-
tade delas eram rurais.
Hoje, segundo ele, a ten-
dência é um processo de
fusão e incorporação das
cooperativas agrícolas
para buscar maior
competitividade. Em Mi-
nas, as cooperativas de
trabalho são em maior nú-
mero (272), seguidas das
cooperativas de crédito
(245) e, em terceiro lugar,
as agropecuárias.
Coação - Ele protestou
Contra o parecer do Tribu-
nal, dizendo que ele inibe
e coage as prefeituras, que
estão constrangidas de
contratar ou admitir a par-
ticipação das cooperativas
em concorrências públi-
cas; além de ser contrário
à Lei Federal 8.666. Para
O presidente da Ocemg, o
parecer é inconstitucional
e cruel para as cooperati-
vas: "Para nós isso é uma
faca no peito". Relatou
que, após esse parecer, as
cooperativas procuraram a
Frencoop, lembrando que
o Tribunal não tem compe-
tência para legislar. Men-
des lembrou que, se o pa-

recer for seguido, a Coo-
perativa Central de Produ-
tores Rurais (CCPL), a
Itambé e até a Unimed -
cooperativa de trabalho -

Quanto aos direitos traba-
lhistas, o presidente da Ocemg
ressaltou que eles são incorpo-
rados ao que o associado re-
cebe, a não ser o INSS, que
cada cooperado paga indivi-
dualmente. Alfeu Mendes res-
saltou a função social das coo-
perativas - no caso das de cré-
dito, que cobram menos de
quem pega emprestado e pa-
gam mais a quem aplica; e nas
de trabalho, em que o con-
tratante paga menos, e o tra-
balhador recebe mais. Citou
como exemplo a cooperativa
dos catadores de papel, na
Capital, e uma associação que
treina 180 deficientes auditi-
vos na prestação de serviços
de informática.
Crítica - O presidente da Or-
ganização das Cooperativas

O assessor jurídico do
Seac/MG, José Costa Jorge,
disse que o principal obstácu-
lo da discussão é a concorrên-
cia pública entre desiguais.
Para ele, é necessário tirar o
caráter ideológico da discus-
são: "Não tem empresário bi-
cho-papão fazendo cara feia
para as cooperativas". Segun-
do ele, a participação de coo-
perativas não cria postos de
trabalho, e o cooperado não
terá garantias mínimas.
"Estamos simplesmente ras-
gando a CLT?".
Privilégios -José Costa Jorge
reconheceu a seriedade da
Ocemg e da OCB, mas disse

estarão proibidas de con-
tratar com o Estado, que
ficaria à mercê de mul-
tinacionais, que jogariam
os preços para cima.

Brasileiras (OCB), Dandir
Dalpasquale, rebateu as afir-
mações do presidente da Seac/
MG, assegurando que nem
a Ocemg nem a OCB apóiam
cooperativas falsas. Segun-
do ele, a cooperativa é uma
sociedade de pessoas, não
de quotas ou ações. "Não é
verdade que as cooperati-
vas têm um dono. O dono é
o associado, e a culpa é
dele, se não participa das
decisões". Ele criticou oTri-
banal, dizendo que ele é um
órgão auxiliar da Assem-
bléia e não tem função de
legislar. "Como pode um
parecer ser transformado
em lei?". Ressaltou, ainda,
que as cooperativas têm con-
dições de dar um preço
menor e fazer concorrência.

que as cooperativas que tra-
balham na área de asseio e con-
servação são, "no mínimo, sus-
peitas". "Vamos concorrer com
quem tem privilégios institu-
cionalizados e, ainda por cima,
atua na marginalidade". Se-
gundo ele, nenhum empresá-
rio seria contra a concorrên-
cia, desde que fossem garanti-
das salvaguardas, como o res-
peito ao piso salarial da cate-
goria, além dos encargos soci-
ais e tributos. Negou a de-
fesa de cartel ou corpora-
tivismo, lembrando que o
segmento é o que mais em-
prega mulheres e o que mais
recolhe ISS às prefeituras.

Função social é destacada

Assessor fala de privilégios
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Administração Pública

Patrocínio da Comig a Enduro
da Independência será debatido

Administração Pública

Analisado projeto da CPI do Ipsemg
que trata de contribuições

Rejeitada emenda a
projeto da CPI

A Comissão de Adminis-
tração Pública aprovou on-
tem requerimento do depu-
tado Marcos Helênio (PT),
solicitando que seja realiza-
da uma reunião para discu-
tir o repasse financeiro de R$
1,5 milhão, concedido pela
Companhia Mineradora de
Minas Gerais (Comig) ao
"Enduro Internacional da
Independência", a título de
patrocínio. Serão convida-
dos para a reunião o presi-
dente da Comig, Carlos
Cotta; os demais diretores da
empresa e os acionistas ou
seus representantes e partici-
pantes da Assembléia Geral
Extraordinária realizada em
21 de agosto de 1998. Foi nes-
sa assembléia que se delibe-
rou a respeito do patrocínio.
Entrada gratuita - Outro
requerimento aprovado,
também do deputado Mar-
cos Helênio (PT), solicita a
realização de uma audiência
pública para ouvir represen-
tantes do Sinclipúblicos (Sin-
dicato dos Trabalhadores no
Serviço Público do Estado de
Minas Gerais) e da Associa-
ção dos Servidores na Secre-
taria de Estado do Interior
e Justiça de Minas Gerais, a
respeito da inclusão dos ser-
vidores penitenciários entre
os beneficiários do Projeto
de Lei (PL) 924/96, do de-
putado Alencar da Silveira
Júnior (PDT). O projeto per-
mite a entrada gratuita de
policiais civis e militares em
eventos esportivos e espe-
táculos públicos realizados
em praças de esportes e es-
tádios de propriedade de
Minas Gerais.

A Comissão aprovou,
ainda, parecer pela rejeição
de Emenda n.° 4, apresen-
tada em Plenário pelo de-
putado Tarcísio Henriques
(PSDB) ao Projeto de Lei
Complementar (PLC) 30/
98. O projeto, apresentado
pela CPI do Sistema Peni-
tenciário, está sendo anali-
sado em 10 turno e tem
como objetivo alterar a Lei
Orgânica da Policia Civil de
Minas Gerais (Lei 5.406, de
16/12/1965). Dessa forma,
lei complementar vai dispor
sobre a estruturação da Po-
lícia Civil, ao contrário do
que determina a norma vi-
gente, segundo a qual o Po-
der Executivo fixará a estru-
tura e as atribuições de ór-
gãos, extinguindo-os, mo-
dificando-os ou instituin-

Foi aprovado parecer de
Y turno favorável ao Proje-
to de Lei (PL) 1.813/98, do
deputado José Militão
(PSDB), que visa isentar as
entidades de assistência so-
cial, reconhecidas pelo Es-
tado de Minas Gerais como
de utilidade pública, do pa-
gamento de emolumentos
cartorários para a autenti-
cação de documentos. O
relator da matéria foi o de-
putado Arnaldo Penna
(PSDB). Ele lembrou que os
emolumentos foram estabe-

do-os por meio de decreto.
Defensorja - A emenda em
discussão pretende reser-
vai nos prédios do Fórum
das comarcas do interior,
espaço para a instalação de
escritório da Defensoria
Pública idêntico ao reserva-
do ao Ministério Público. O
relator, deputado Ajalmar
Silva (PSDB), argumentou
que, embora a proposta seja
relevante, a emenda trata
de assunto estranho ao
projeto. O deputado res-
saltou que o artigo 228,
inciso 1, do Regimento In-
terno da Assembléia, veda
o recebimento de emenda
que não seja pertinente ao
assunto tratado na prpo-
sição principal. Caberá,
agora, ao Plenário, votar o
projeto e a emenda.

lecidos em lei específica,
quando alguns benefícios
antes conferidos às entida-
des assistenciais foram eli-
minados. O parecer ressal-
ta que, se as entidades são
consideradas de utilidade
pública por prestarem ser-
viços de grande relevância
para a sociedade, "nada
mais justo que isentá-las do
pagamento de emolumen-
tos cartorários relativos a
autenticação de documen-
tos, em face de sua finalida-
de social".

Também foi aprovado
pela Comissão de Adminis-
tração Pública parecer favo-
rável, de 1° turno, ao Proje-
to de Lei (PL) 1.699/98, da
CPI do Ipsemg, que estabe-
lece a competência do Insti-
tuto de Previdência dos Ser-
vidores do Estado de Mi-
nas Gerais (Ipsemg) para
arrecadar e aplicar as con-
tribuições cobradas dos ser-
vidores do Estado para o
custeio, em benefício destes,
de sistemas de previdência
e assistência social (parágra-
foúnico doart. 140 da Cons-
tituição da República). O
relator da matéria foi o de-
putado Ajalmar Silva
(PSDB), que lembra, no pa-
recer, que o projeto tem
como objetivo dar maior
autonomia ao instituto
para arrecadar e gerir seus
próprios recursos, que per-
manecem retidos no Te-
souro do Estado.
Alternativa - Ele ressalta
que a ausência dos repasses
pode comprometer o paga-
mento de pensões e até o
atendimento médico-hospi-
talar dos servidores públi-
cos, que vêem no Hospital
do Ipsemg uma alternativa
ao atendimento prestado

O deputado Afiton Vilela
(PSDB) foi eleito ontem pre-
sidente da Comissão Espe-
cial encarregada de emitir
Parecer sobre a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC)
60/98, do governador, que
altera norma do artigo 75 da
Constituição do Estado,
adaptando o texto constitu-
QOrial à realidade administra-

pelo SUS. "Ao administrar
os próprios recursos, por
certo, essa autarquia pode-
rã implementar programas
e ajustes que vão ao encon-
tro dos interesses dos as-
sociados do Ipsemg, mo-
dernizando-o e dotando-
o dos equipamentos neces-
sários à consecução de
seus objetivos", aponta.
Compra - Foi aprovado, ain-

O deputado Arnaldo
Penna (PSDB), designado
relator do PL 1.202/97, que
constitui a Companhia Espe-
cial de Implantação e Consoli-
dação de Modelos de Agricul-
tura Familiar e Assentamentos
Agrários (Ceie-Agrícola), opi-
nou pela rejeição da proposta.
O parecer, no entanto, não foi
votado porque o deputado
Marcos Helênio (PT) pediu
prazo regimental para
analisá-lo. A proposição é de
autoria da deputada Maria
José Haueisen (PT) e está sen-
do apreciada em 1° turno.

O PL 1.696/98, do deputa-
do Anderson Adauto (PMDB),

tiva atual que, com a
privatização do Bemge, já
não possui banco oficial. De
acordo com a PEC, o artigo
fica com a seguinte redação:
"a disponibilidade de caixa
da administração direta e
indireta do Estado será de-
positada nas instituições fi-
nanceiras credenciadas pelo
Estado, ressalvados os casos

da, parecer favorável de 2°
turno ao PI, 1.479/97, do
deputado José Bonifácio
(PSDB), que dispõe sobre a
compra de mobiliário pelos
órgãos e pelas entidades da
Administração Pública Esta-
dual. O relator foi também
o deputado Arnaldo Penna
(PSDB), que opinou pela
aprovação do projeto na for-
ma do vencido no 1° turno.

não foi analisado na reunião de
ontem porque o relator, deputa-
do Arnaldo Penna (PSDB), so-
licitou o prazo regimental para
emitir o parecer de 1° turno. O
projeto autoriza o Executivo a
indenizar o professor, o regente
de ensino ou o servidor do qua-
dro do magistério.
Presenças - Participaram da
reunião os deputados
Leonídio Bouças (PFL),
Ajalmar Silva (PSDB), Marcos
Helênio (P1'), João Batista de
Oliveira (PDT), Sebastião Cos-
ta (PFL), José Henrique
(PMDB), Mauro Lobo (PSDB),
Bené Guedes (PDT), Ivo José
(P1') e Paulo Piau (PFL).

previsto em lei federal". O
deputado Olinto Godinho
(PTB) foi eleito vice-presi-
dente, e o deputado Marcos
Helênio (PT) foi designado
relator da matéria.
Presenças - Participaram da
reunião os deputados AíIton
Vilela (PSDB), Antônio
Roberto (PMDB) e Marcos
Helênio (P1').

Isenção de emolumentos

Relator opina pela
rejeição de projeto

Comissão Especial

Eleitos integrantes de comissão



Ipresenta
Tribunal

substitutivo a
de Contas

Outro projeto que teve pa-
recer favorável foi o PI- 1.849/
98, do deputado Miguel Bar-
bosa (PSD), que trata da con-
cessão de incentivos fiscais
Para estimulas, criar e ampa-
rar entidades públicas atuan-
tes nas áreas de saúde, educa-
ção e assistência social. O
relator foi o deputado Antô-
nio Júlio (PMDB). Já o
Pi- 1.833/98, do deputado

Anivaldo Coelho (VI), que
concede desconto para os de'
sempregados, no valor das
passagens dos ônibus inte°
muni-cipais, recebeu pareC°
pela antijurididdade, inconSt'
tucionaJidade e ilegalidade.
parecer será votado pelo Pl
nário; e a matéria só continua'
rã tramitando, se o parecer for
rejeitado. O relator foi o de-
putado Antônio Júuio (PMDB)

pp-
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cia em suas ações de con
le externo da adrnjnjstraic
pública", mas que as difj
dades por que passa o
tado recomendam urna re
dução de gastos. o que se.
ria alcançado corri a ctiaçàc
de 12 superintendências re.
gionais em lugar das 25 ins
petorias propostas original
mente. O pedido de retira.
da do projeto, feito pelo
presidente do TCE, será
apreciado pelo Plenário.

constitu ição e Justiça

Requerimento adia análise de
projetos de doação de imóveis

Terminal Rodoviário de
BH é tema de proposição

Incentivos fiscais

Constituição e Justiça

Deputado
projeto do

Criação de uma superin-
tendência regional do Tribu-
nal de Contas em cada uma
das 12 macrorregiõ do Es-
tado; de 12 cargos em comis-
são, de recrutamento amplo,
de superintendente regional;
e de 12 cargos de fiscal de
contas, também de recruta-
mento amplo, e indicação
dos titulares dos cargos pela
Assembléia e pelo TCE. Isto
é  que propõe o Substitutivo
n° 1 ao Projeto de Lei Com-
plementar (PLC) 22/97,
apresentado ontem na Co-
missão de Constituição ejus-
liça pelo relator da matéria,
deputado Ermano Batista
(PSDB). O parecer não che-
gou a ser votado, porque o
deputado Gilmar Machado
(VI) pediu vista, e deverá ser
apreciado na próxima reu-
nião. De acordo com o arti-
go 136 do Regimento Inter-
no, o prazo para vista do pro-
jeto é de 24 horas.

O PLC 22/97, do Tribu-
nal de Contas, deu entrada
na Assembléia no dia 7 de
abril de 1997, mas só agora
está sendo analisado em 10
turno. Originalmente, o pro--
jeto propõe a instalação de
uma inspetoria regional do
Tribunal de Contas em cada
uma das 25 Regiões Admi-
nistrativas do Estado, "des-
tinada a auxiliar o desempe-
nho de suas funções de fis-
calização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e
Patrimonial das administra-
ções estadual e municipal".
Requerimento - Na reunião
de ontem, antes da leitura do
parecer pelo relator, o depu-
tado Marcos Helênio (PT)
apresentou requerimento

solicitando que o projeto
não fosse analisado pela Co-
missão, uma vez que o pre-
sidente do TCE encami-
nhou ofício à Assembléia, na
última quinta-feira (5), pe-
dindo a retirada dele. Por
quatro votos a um, o reque-
rimento foi rejeitado. O de-
putado Ermano Batista
(PSDB) justificou o substitu-
tivo, argumentando que re-
conhecia a necessidade de
o Tribunal ter "maior eficá-

Dois projetos não tive-
ram os pareceres votados
pela Comissão de Constitui-
ção e Justiça, em virtude de
pedidos de vista formula-
dos pelo deputado Marcos
Helênio (P1): oPL 1.754/98,
do deputado Ivair Noguei-
ra (PDT), que dispõe sobre
a instalação e a obrigatorie-
dade de manutenção pro-
gramada dos sistemas cen-
trais de ar condicionado; e
o PL 1.897/98, do deputa-
do Miguel Martirú (PSN),
que institui o selo de fiscali-
zação dos atos notariais e
de registro. Ambos foram
relatados pelo deputado
Antônio Júlio (PMDB), que
opinou favoravelmente
aos dois projetos.
Doação de imóveis - O PI-
184/95, do deputado
Ajalmar Silva (PSDB), que
autoriza o Poder Executivo
a doar imóvel ao município
de Cruzeiro da Fortaleza, e
o PL 748/96, do deputado
Antônio Roberto (PMDB),
que autoriza doação de
imóvel para o município de
Alvinópolis receberam pa-
receres favoráveis. O pri-
meiro foi relatado pelo de-
putado Antônio Júlio
(PMDB) e o segundo, apro-
vado com a Emenda n° 1,
foi relatado pelo deputado
Antônio Genaro (PPB). Os
demais projetos que esta-
varri na pauta e também
tratavam de doações de
'móveis para municípios
(PLs 749/96, 1.619/98,
1 .687/98 e 1.912/98) não

foram apreciados devido a
requerimento apresentado
pelo deputado Antônio Jú-
lio (PMDB) e aprovado
pela Comissão.

O deputado discordou
da inclusão, nos pareceres,
de emendas com cláusulas
restritivas, que revertem os
imóveis para o Estado,
quando não tiver sido cum-
prida, no prazo estipulado
pela lei, a destinação previs-

Outros quatro projetos
também não foram anali-
sados, devido a requeri-
mentos pedindo fossem
retirados da pauta. São
eles: PI- 1.541/97, do de-
putado Bené Guedes
(PDT), que acrescenta
inciso à lei que dispõe so-
bre poluição sonora; PL
1.623/98, do deputado
Alencar da Silveira Júnior
(PDT), que permite que o
portador de deficiência
tenha acesso a espaços pú-
blicos com cães de guia; PI-
1.847/98, do governador,
que cria e extingue cargos
de provimento efetivo na
Universidade do Estado
(Uemg); e PL 1.901/98, do
governador, que doa imó-
veis à Uemg.
Retirada - Ainda na reu-
nião, o presidente determi-
nou o envio do PI- 1.833/98
ao Plenário, para inclusão
do parecer na ordem do
dia. O PI- 1.940/98, do de-

ta para o imóvel. Antônio
Júlio (PMDB) argumentou
que os projetos de doação
de imóveis para municí-
pios destinam-se, quase
sempre, a regularizar situ-
ações que já existem de
fato, e que as cláusulas res-
tritivas só dificultam essa
regularização. O deputa-
do Ermano Batista (PSDB)
manifestou-se favorável às
cláusulas restritivas.

são
pauta

putado Ivair Nogueira
(PDT), que tramita em
turno único e estabelece
normas para concursos
públicos, também foi re-
tirado da pauta a reque-
rimento do presidente da
Assembléia, deputado
Romeu Queiroz (PSDB),
em virtude de perda de
prazo para que a Comis-
são emitisse parecer. Fi-
nalmente, os deputados
aprovaram 15 projetos
que tratam de declaração
de utilidade pública e
dispensam apreciação do
Plenário.
Presenças - Comparece-
ram à reunião os deputa-
dos Hely Tarquínio
(PSDB), que a presidiu,
Antônio Júlio (PMDB),
Ermano Batista (PSDB),
Sebastião Costa (PFL),
Antônio Genaro (PPB),
Marcos Helênio (PT), Se-
bastião Helvécio (PPB) e
Gilmar Machado (PT)

o PL 1.811/98, do governa-
dor, que cria o Plantão
Interinst-ituciona] previsto
no artigo 88, inciso V, do Es-
tatuto da Criança e do Ado-
lescente. O relator foi o de-
putado Antônio Genaro
(PPB). A Comissão também
aprovou parecer favorável
ao PL 1.828/98, do procura''
dor-geral de Justiça, que
extingue a Gratificação de
Apoio ao Ministério Públi-
co e a Gratificação Especial
incorporando seus valores
ao vencimento básico do
servidor. A matéria foi re-
latada pelo deputado Anto'
nio Júlio (PMDB).

A Comissão aprovou, em
1 turno, parecer do deputa-
do Antônio Júlio (PMDB)
favorável ao Projeto de Lei
(PL) 1.756/98, do deputado
José Militão (PSDB), que tra-
ta de isenção do pagamento
de utilização do Terminal
Rodoviário de Belo Horizon-
te. O relator acatou, em seu
parecer, emendas apresenta-
das pelo deputado Marcos
Helênio (VI), extinguindo, a
partir de 1° de janeiro de
1999, todas as tarifas de uti-
lização do Terminal.

Também recebeu parecer
favorável, em 1° turno, na
forma do Substitutivo n° 1,

Proposições
retiradas de

-

-

-



Turismo, Indústria e Comércio

Turismo no Norte será tema de reunião
A Comissão de Turismo,

Indústria e Comércio irá se
reunir, em data a ser ainda
marcada, para avaliar os
projetos de incrementação
do turismo no Norte. Nes-
se sentido, a Comissão
aprovou ontem requeri-

mento do deputado Gil
Pereira (PPB), que solicita
que sejam convidados o
superintendente do Banco
do Nordeste, Marcos Bar-
roso Severiano, e prefeitos
dos municípios participan-
tes do I'rodetur, para com-

parecerem à reunião, a fim
de subsidiarem a avalia-
ção de tais projetos. Parti-
ciparam da reunião os
deputados Gil Pereira
(PPB), Jorge Eduardo de
Oliveira (PMDB) e José
Braga (PDT).

t..i-'i aos Medicamentos Falsos

CPI encerra coleta de depoimento
com visita à Dutra Ladeira

Fique atento para as novas siglas
administrativas da Assembléia

A Assessoria de Planejamento Estratégico está divulgando as novas siglas admi-
nistrativas a serem utilizadas na Assembléia. São elas:

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALEMG)

1 - Diretoria-Geral (DGE)	 4 - Diretoria de Informação e
1.1 - Diretoria-Geral Adjunta (DGA)	 Comunicação (DIC)
A - Coordenação de Orientação e	4.1 - Área de Comunicação Social (ACS)
Segurança (COS)	 4.2 -Área de Documentação e Informação
1.2 - Assessoria de Planejamento	(ADI)
Estratégico (ASP)	 4.3 -Área de Projetos Institucionais (API)
1.3 - Procuradoria-Geral (PGA)	 4.4 - Área de Rádio e Televisão (ART)
2 - Secretaria-Geral da Mesa (SGM)	5-Diretoria Administrativa e Financeira (DAF)
3- Diretoria Legislativa (DLE)	 A - Coordenação de Saúde e Assistência (CSA)
A- Assessoria Especial da Maioria e da	5.1 -Área de Ensino e Extensão (AEE)
Minoria (ASE)	 5.2 - Área de Finanças e Contabilidade (AFC)
3.1 - Area de Apoio às Comissões (ACO)	5.3 - Área de Informática (AIN(
3.2 - Área de Apoio ao Plenário (APL)	5.4 - Área de Material e Patrimônio (AMP)
3.3 -Área de Consultaria Temática (ACT)	5.5 - Área de Pessoal (APE)
3.4 - Área de Taquigrafia e Publicação)ATP)	5.6 - Área de Serviços Gerais (ASG)
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ativo. A Endoterápica também
funcionava no Rio de Janeiro,
mas foi interditada pela Vigi-
lância Sanitária carioca.
Dipirona - Em seu depoi-
mento, Márcio Rodrigues ex-
plicou que, em Belo Horizon-
te, o único medicamento pro-
duzido pelo seu laboratório
é a Dipirona. Ele alegou que
as instalações da empresa
eram adequadas e que o
medicamento era produzido

Questionado pelo deputado
Adelino Carneiro Leão (PT),
relator da CPI dos Medicamen-
tos,o proprietário da Endoteiú-
pica Laboratório afirmou que
exercia regulannerlteum contro-
le de qualidade sobre os medica~
mentos produzidos ealegou que
não estaria falsificando remé-
dios dehbemdamente Segundo
ele, oque pode ter cxnrtidoéu
falha nesse controle de produção
O deputado Adelmo Carneiro
Leão (P1) disse queéimportante
que sa feita uma avaliação nos
outros lotes de Dipirona, para
verificar se houve ou não erro na
produção do medicamento.

Márcio Rodrigues questio-
nou a atuação da Vigilância Sa-
nitária carioca, que fechou a
Endoterápica no Rio tão logo foi
interditado o laboratório em BH.

Do esquerdo poro o direjto
Márcia Eustá guio Ribeiro,
proprietário do Endoterápico
Loborotário, presto depoimento
aos deputados Antônio Roberto
(PMDB), vice-presidente do
Comissão; Adelmo Carneiro
Leão (PT), relatar, e (sobe! do
Nascimento (PPB)

Presenças
Estiveram na Penitenciária
Dutra Ladeira os deputados
Adelmo Carneiro Leão
(PT), Antônio Roberto
(PMDB( e Isabel do
Nascimento (PPB)

Os integrantes da CPI
dos Medicamentos Falsos
estiveram ontem de manhã
no Presídio Dutra Ladeira
(Ribeirão das Neves) para
colher depoimento do
detento Márcio Eustáquio
Ribeiro Rodrigues, pro-
prietário da Endoterápica
Laboratório Ltda. O labo-
ratório foi interditado há
alguns meses pela Vigilân-
cia Sanitária por estar pro-
duzindo medicamento com
concentração inferior do
princípio ativo, por apre-
sentar condições precárias
de higiene e por não pos-
suir o alvará de funciona-
mento. A Vigilância analisou
20 frascos do analgésico e
antitérmico Dipirona produ-
zido pela Endoterápica e
constatou que apresentavam
50% a menos do princípio

dentro das normas de higie-
ne. Segundo ele, na noite
anterior à interdição pela Vi-
gilância Sanitária, a polícia
dormiu no laboratório e dei-
xou restos de comida espa-
lhados, o que o teria preju-
dicado. Márcio disse tam-
bém que o laboratório ain-
da não possuía o alvará por-
que tinha apenas dois me-
ses de funcionamento em
Belo Horizonte.

Segundo ele, não havia nenhu-
ma acusação concreta contra a
filial carioca. "Não existe nem
processo contra nós", ressaltou.

ontem
a fase de tomada de depoimentos
e visitas. Agora começa a elabo-
ração do relatório final. De acor-
do com o relator, os trabalhos
permitiram traçar um panora-
ma geral da comercialização,
produção e distribuição dos
medicamentos falsos no Esta-
do e no País. Segundo ele, o que
se observa heéum cenário que
facilita o processo de falsifica-
ções. O deputado destacou a
fragilidade da Vigilância Sani-
tária e a falta de integração en-
tre os diversos órgãos da área de
saúde. Disseque o relatório trará
um diagnóstico desse panorama
e sugestões que o modifiquem.

pireitoS Humanos
o deputado João Leite (PSDB)
comentou diversos projetos
que tramitaram ou estão
tramitando na Assembléia
relacionados à defesa dos
direitos humanos, inclusive
projetos originários da CPI do
Sistema Penitenciário. Ele
destacou a importância, dentre
outros, da PEC 44/97, de
autoria do próprio deputado,
que cria a Coodenadoria-Geral
de Perícia Oficial do Estado de
Minas Gerais, instituição
permanente dotada de
autonomia administrativa à
qual competiria,
privativamente, a realização
das perícias oficiais no âmbito
do Estado. A aprovação dessa
proposta, disse o deputado, é
fundamental, para dar
independência e assegurar
isenção no trabalho dos peritos
oficiais. João Leite comentou
também a sanção, pelo
governador, da lei que instituiu
a Medalha de Honra ao Mérito
pela Defesa dos Direitos
Humanos, para distinguir
pessoas físicas e jurídicas cuja
atuação pela defesa dos direitos
humanos tenha se destacado.

Conselho de Contas
O deputado Durval Ângelo
(P1) fez várias críticas à PEC
48/97, do deputado Ermano
Batista (PSDB) e outros, que
cria o Conselho Estadual de
Contas Municipais. O
deputado afirmou que a
intenção da proposta é
puramente casuística e
fisiologista, e que, no intuito
de aprovar a matéria, os
deputados que a defendem
têm enumerado os mais
variados argumentos e usado
de artifícios que servem
apenas para despistar os
interesses pessoais. Durval
Angelo disse estar certo de
que muitos deputados que
não conseguiram se reeleger e
têm tido seus nomes
envolvidos como
pretendentes ao cargo de
conselheiro estão nesta
situação involuntariamente,
porque são parlamentares
com uma história digna e que
não deixariam a Assembléia
nessa circunstância. Ele
conclamou a sociedade a se
posicionar publicamente
contra a proposta e disse não
entender a intenção da Mesa

da Assembléia em manter a
matéria em tramitação e
incluí-Ia na pauta de votação
de todas as reuniões, uma vez
que o assunto só traz
desgaste para a instituição.

Norte de Minas
O deputado Carlos Pimenta
(PSDB) criticou o conjunto de
medidas econômicas do
governo federal, afirmando
que o Norte de Minas e a
região do Vale do
Jequitinhonha sofrerão
enormes perdas com os cortes
orçamentários que serão feitos
pelo governo. Ele citou diversos
projetos que serão
prejudicados, como o Projeto
Jaíba, o Pró-Moradia, o Pró-
Saneamento, afirmando que os
cortes representarão perdas
significativas para a população
da região, já muito carente.
Pimenta disse que os prefeitos e
lideranças da região estão
elaborando um documento que
será encaminhado aos
senadores e deputados federais
mineiros, para que eles possam
empreender esforços junto às
autoridades federais, para tentar
minimizar as perdas da região.

Proprietário da Endoterápica
dá explicações aos deputados



Lido ofÍcio do Tribunal de Contas
para retirar de pauta PLC 22/97

Vários requerimentos são examinados
Foram deferidos os seguintes reque-

rimentos:
Do deputado Paulo Piau (PFL),

dois requerimentos solicitando que os
PLs 1.634/98 e 1.711/98, de sua auto-
ria, sejam encaminhados às comissões
seguintes a que foram d istribuídos, em
virtude da perda de prazo da Comis-
são de Constituição e Justiça para emis-
são de parecer. O PI- 1.634/98 dispõe
sobre autorização de doação de imó-
vel à Apae de Sacramento; e o PL
1.711/98 dispõe sobre autorização de
doação de imóvel à Assistência Social
São Judas Tadeu, em Uberaba;

Do deputado Luiz Fernando Fa-
ria (PPB), sete requerimentos, solici-
tando o encaminhamento às comissões
seguintes a que foram distribuídos os
seguintes PLs: 184/95, do deputado
Ajalmar Silva (PSDB), que dispõe so-
bre doação de imóvel a Cruzeiro da
Fortaleza para construção de conjunto
h abitacional; 749/96, do deputado
Romeu Queiroz (PSDB), que dispõe
sobre doação de área a Patrocínio para
construção da sede do Conselho de De-

senvolvimento Comunitário da Fazen-
da Esmeril; 1.619/98, do deputado
Ajalmar Silva (PSDB), que dispõe so-
bre doação, pelo Executivo, de imóveis
de sua propriedade a Belo Horizonte,
a serem incorporados ao Parque das
Mangabeiras; 1.849/98, do deputado
Miguel Barbosa (PSD), que dispõe so-
bre concessão de incentivos fiscais para
estimular, criar e amparar entidades
públicas atuantes nas áreas da saúde,
educação e assistência social; 1.901/98,
do governador, que dispõe sobre au-
torização de doação de imóveis do Exe-
cutivo à Universidade do Estado de
Minas Gerais; e 1.912/98, também do
governador, que autoriza a doação de
imóvel do Executivo a reverter, medi-
ante doação, imóvel a Capinópolis; PL
1.808/98, do deputado Péricles
Ferreira, que altera dispositivo da Lei
6.763, de 26/12/1975.

Do deputado Paulo Piau (PFL) soli-
citando a inclusão em ordem do dia do
PI- 971/96, de sua autoria, que cria o Fun-
do de Incentivo à Despoluição Ambien-
tal, Fida, e dá outras providências

Sinal da TV Assembleia
chega ao interior
Osinal da TV Assembléia (canal
11 do sistema a cabo) está
chegando a outras cidades do
interior do Estado. A programação
começa amanhã, com a	 :1

transmissão do sinal para
Coratinga (solenidade na
Prefeitura, às 16 horas). Na
Próxima terça-feira (17), é a vez

i da cidade de Divinópolis
i ( s olenidade na Câmara, às 14

h oras). Na quinta-feira (19), duas
cidades estarão recebendo o sinal
da TV Assembléia: Uberlândia
( so lenidade na Câmara, às 10

li horas) e Araguari (solenidade na
Câmara , às 141h30min).

Novo deputado visita
Legislativo
O deputado eleito Toninha Androda
(PSDB) esteve na Assembléia ontem,
para entrevistas na Central de
Recepção. Ex-prefeito de Barbacena
(1992/96), ele foi também vereador
naquela cidade (1989/92), vice-
presidente da Federação das
Associações Microrregionais de
Minas Gerais (Femem) e integrou a
equipe do atual governo como
assessor especial do governador
Eduardo Azeredo. Eleito com
45.320 votos, ele pretende
dedicar-se, na Assembléia,
particularmente aos assuntos
ligados à administração pública,
educação e assuntos municipais.

pp-
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ALEMG recebe menção em relatório
sobre Interlegis encaminhado ao BID

Uso gratuito
Foi aprovado, em 2° turno,
o Pro j eto de Lei
(PI) 1 .114/97, do deputado
Raul Lima Neto )PL), que
torna obrigatória a
existência de instalações
sanitárias de uso gratuito
para os Passageiros em
terminais rodoviários e
pontos de parada de ônibus
Intermunicipajs O projeto
recebeu, em Plenário, a
Emenda n° 1, do deputado
Aialmar Silvo (PSDB), que
restringe o gratuidade
apenas às paradas dos
terminais rodoviários. A
Comissão de Direitos
Humanos perdeu prazo
para apresentar parecer
sobre a emenda, que foi
relatada em Plenário pelo
deputado Marcelo
Gonçalves (PDT), que
opinou pela sua aprovação.
A emenda, contudo, não
chegou a ser votada

O presidente da Assem-
bléia, deputado Romeu
Queiroz (PSDB), leu ontem
em Plenário, durante a Reu-
nião Ordinária, ofício do
Tribunal de Contas, através
do qual o presidente do ór-
gão, conselheiro João Bosco
Murta Lages, solicita a reti-
rada de tramitação do Pro-
jeto de Lei Complementar
(PLC) 22/97, que dispõe
sobre autorização para ins-
talação de uma inspetoria
regional do Tribunal de
Contas em cada região ad-
ministrativa do Estado.

No ofício, o presidente

do Tribunal alega que "não
subsiste razão" para a
tramitação do projeto, ten-
do em vista que o mesmo
não foi apreciado até ago-
ra. Ele cita ainda o encani.j-
nhamento à Assembléia de
proposta de emenda ao Pro-
jeto de Lei 1.026/96, tam-
bém do Tribunal, que dis-
punha sobre a estruturação
do quadro de pessoal dos
serviços auxiliares do ór-
gão, cuja tramitação tam-
bém "não prosperou". No
ofício, ele lembra que uma
das sugestões da proposta
de emenda era a criação de

10 cargos de inspetor re-
gional e de 10 cargos de co-
ordenador regional, para
permitir, apenas, a ins tala-
ção de inspetorias regionais
nas 10 macrorregiões. Se-
gundo Murta Lages, tendo
em vista esses fatores, o Tri-
bunal decidiu pelo requeri-
mento da retirada de
tramitação do PLC 22/97.

O presidente determinou
a inclusão do PLC 22/97 em
Ordem do Dia, de acordo
com o artigo 288 do Regi-
mento, que dispõe sobre re-
tirada de tramitação de ma-
téria a pedido do autor.

A Assembléia Legislativa
recebeu uma menção espe-
cial no relatório que o con-
sultor David Fleischer pre-
parou para o Banco Intera-
mericano de Desenvolvimen-
to (BID), com vistas ao finan-
ciamento do Projeto Inter-
legis, que tem o objetivo de
ligar ao Congresso Nacional
os Legislativos estaduais e
municipais. Fleischer consi-
derou a Assembléia mineira
"mais avançada que o próprio
Congresso Nacional" em ter-
mos de equipamento, sofiwair'
e recursos humanos e que,
em vários sentidos, poderia
servir de modelo para ou-
tras instituições legislativas.
O consultor destaca os pro-
cessos e as atividades que
buscam aproximar o
Legislativo da sociedade.

Ele destacou várias ações
da Assembléia, como a ins-
talação do sistema "Assem-
bléia On-Line", que permite
o acesso de diversos pontos
do Estado a informações e

dados sobre o Legislativo,
como as atividades diárias e
matérias em tramitação; a
informatização dos 77 gabine-
tes parlamentares, sua conexão
ao sistema de informática e a
página que o Legislativo man-
tém na Internet. Foram consi-
derados importantes instru-
mentos de aproximação com
a sociedade a TV Assembléia,
que está em fase de expansão
pelo interior de Minas; a
vista do Legislativo", publica-
ção trimestral da Assembléia;
e a Escola do Legislativo, que
produz "um excelente corun-
to de publicações".
Continuidade - O consultor
avaliou quatro assembléias
estaduais - Minas Gerais, Rio
de Janeiro, São Paulo e Goiás
- e oito câmaras de verea-
dores. Dentre as instituições,
a Assembléia mineira possui
"como uma das principais
vantagens" a continuidade
do trabalho por um corpo
técnico estável e ressalta a
permanência do diretor-ge-

ral e do secretário-geral da
Mesa nos cargos por muitos
anos, além da divisão entre
o pessoal técnico e o pessoal
político. "Esta é uma grande
vantagem em termos de
institucionalização e continui-
dade. Na maioria das outras
casas legislativas no Brasil (e,
em determinados momen-
tos, até mesmo o Senado aí
se inclui) existe elevada ro-
tação de mão-de-obra e
descontinuidade administra-
tiva entre os diretores",
apontou Fleischer.

David Fleischer conclui
a análise sobre o Legislativo
mineiro sugerindo que di-
versas atividades sejam in-
corporadas ao Projeto
Interlegis, cujo "alcance po-
deria ser ampliado de for-
ma considerável tanto na
parte institucional como
da cidadania". Também
poderia servir de modelo
para o projeto a estratégia
da Assembléia de diálogo
com a sociedade.

Plenário
A Reunião Ordinária das
14 horas de hoje será
transformada em
Especial, para a
realização do Fórum
Técnico "Organização do
Poder Judiciário: novas
perspectivas"



;
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• Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização (Plenarinho IV) - discussão
e votação de proposições da Comissão

9h30mjri
• Comissão de Saúde (Plenarinho II) - dis-

cussão sobre denúncia de Nivaldo dos San-
tos de Freitas sobre irregularidades com
relação à distribuição do medicamento
Tegretol; e sobre a necessidade de refor-
ma dos centros de hemodiálise na Capi-
tal, ouvindo Renato de Oliveira

• Comissão Especial para emitir parecer sobre
a PEC 52/98, do deputado Durval Angelo (PT)
e outros, que extingue os Tribunais de Alça-
da e de Justiça Militar (Plenarinho IV) - dis-
cussão e votação do parecer

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Or-

çamentária (Plenarinho III) - discussão e
votação de parecer sobre projetos que tra-

tam de doação de imóvel e são sujeitos
apreciação do Plenário

14 horas
Reunião Ordinária (Plenário)

• Fórum Técnico "Organização do PoderJu
diciário: novas perspectivas" (Plenário)
a abertura será feita pelo presidente cj
Assembléia, deputado Romeu Quejroz
(PSDB). O tema do debate será "0 Po
der Judiciário em Minas Gerais após
Constituição de 1989", com os seguin.
fes expositores: desembargador lúcio
Urbano Silva Marfins, presidente do Tri-
bunal de Justiça; Epaminondas Fulgêncio
Neto, procurador-geral de Justiça;
desembargador Petrônio Garcia Leão, dire-
tor da Associação dos Magistrados Mineiros
(Arnagis); e Marcelo Leonardo, presidente da
Seção Estadual da Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB). O coordenador será o deputa-
do Arnaldo Penna (PSDB)

A transmissão ao vivo da abertura, seguida de debate, do Fórum Técnico sobre a
Reforma Judiciária é o destaque de hoje, a partir das 14h

7h30 - Repórter Assembléia
7h50 - Agenda do Cidadão
8h - PLENÁRIO - Reprise da Reunião
Ordinária de ontem
10h20 - Comissão de Saúde, ao vivo, ouve
denúncias apresentadas ao "Fale com as
Comissões", de distribuição irregular de
remédios em Contagem e mau funciona-
mento de centros de hemodiálise
13h - Repórter Assembléia
13h20— Assembléia Debate reúne os
deputados José Militão (PSDB) e António
Júlio (PMDB) para discutir a crise dos
municípios com o vice-prefeito de Belo
Horizonte, Marcos Santanna e, prefeito
de lbirité, Márcio Grossi
14h20 - Fórum Reforma do Judiciá-
rio - abertura com conferência segui-
da de debates
16h20 - Reunião da Comissão de
Administração Pública, que ouviu
representantes dos setores

cooperativistas sobre o projeto de lei
1.543, do deputado Paulo Piau (PFL),
que disciplina a participação das coope-
rativas de trabalho em licitações públicas
1 9h - Repórter Assembléia
19h20— Assembléia Debate reúne os
deputados José Militão (PSDB) e Antônio
Júlio (PMDB) para discutir a crise dos
municípios com o vice-prefeito de Belo
Horizonte, Marcos Santanna, e o secre-
tário da Ambel, Ovídeo Teixeira
20h30 - PLENÁRIO - reprise da Reunião
Ordinária da tarde
22h - Repórter Assembléia
22h30 - Assembléia Debate discute a
reforma do judiciário, com deputados e
juristas participantes do Fórum Técnico
"Reforma do Judiciário"
23h30 - Novos Deputados - entrevistas
com novos deputados eleitos
Oh - Repórter Assembléia
0h20 - Agenda do Cidadão


