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Assembléia inaugura instalações da
TV e Central de Jornalismo

O presdente Rorn&Lr Qj,ríc:
o 1 9-secretário, deputado Elmo
8njz, assinam, com o chefe da
DMsÕo de Negócios do
mbratel, Luiz Fernando

Resende, protocolo de
co&rotoçõo do serviço de TV
digital, via satélite.

As instalaçoes da TV
Assembléia e da Central de
Jornalismo foram apresenta-
das ontem aos deputados.
Na oportunidade, o presi-
dente Romeu Queiroz assi-
nou, juntamente com o
1°-secretário, deputado Elmo
Braz, e com o chefe da Divi-
são de Negócios da Embra-
tel, Luiz Fernando Resende,
um protocolo de contratação

do serviço de TV digital, via
satélite, entre a Assembléia
e aquela empresa. Foi tam-
bém assinado, com o prefei-
to municipal de Patrocínio,
Roberto Queiroz do Nasci-
mento, convênio entre a As-
sembléia e aquela Prefeitura
para recepção do sinal da TV
Assembléia.

O Presidente Romeu
Queiroz ressaltou, em seu
discurso, que até o final de
seu mandato pretende levar
o sinal da TV Assembléia a
metade dos municípios mi-
neiros. Ele assinalou que
esse processo é parte do
projeto da Assembléia de
integração com a sociedade
mineira, que nasceu, em
1992, com a inauguração da
Tribuna Popular, do Espa-
ço Político-Cultural e do

Teatro Assembléia. O traba-
lho teve continuidade na cri-
ação do sistema Assembléia
On Une, na implantação das
Audiências Públicas Regio-
nais e, mais recentemente,
com a instalação do Centro
de Atendimento ao Cidadão
e do Procon Assembléia.

Falaram ainda, na sole-
nidade, além de outras au-
toridades e deputados, o
diretor de Informação e Co-
municação da Assembléia,
José Geraldo de Oliveira
Prado, e o 1°-secretário,
deputado Elmo Braz, que
destacou o trabalho dos
servidores da Assembléia.
Após a assinatura do con-
vênio, os convidados visi-
taram as dependências da
TV Assembléia e da Cen-
tral de Jornalismo.

Redação final da Copasa
são aprovados; tem início

e vários projetos
o recesso

A Assembléia Legislativa
encerrou os trabalhos do se-
mestre, na noite de ontem,
com a votação do Projeto de
Lei 1290/98, do Tribunal de
Contas, que dispõe sobre a
revisão dos planos de carrei-
ra dos seus servidores. O
veto do governador à Pro-
posição de Lei 13.758, que
dispõe sobre os concursos de
ingresso e de remoção nos
serviços notariais e de regis-
tro, teve a votação anulada.
Também foram votados os

pareceres de redação final
aos PLs 1.120/97,1.790/98 e
1.746/98. Os demais proje-
tos constantes da Ordem do
Dia foram retirados da pau-
ta de votação, por acordo
de lideranças.

A Lei de Diretriz Orça-
mentárias (LDO) foi votada na
reunião ordinária da tarde
(Páginas 4 e 5). Na extraordi-
nária da manhã, foi aprovado
o parecer de redação final ao
PI- 1.733/98, de) governador,
que aumenta ocapital sodal da

Copasa, além de diversos pro-
jetos de grande repercussão.
Entre eles, o que concede in-
denização às vítimas da
Gameleira; o que autoriza o
governo a contrair emprésti-
mo para a duplicação da ro-
dovia ligando João Monleva-
de, Ipatinga e Governador
Valadares; e o que introduz o
"Rito Especial de Tramitação"
no Regimento interno da As-
sembléia (páginas 2 e 3). O re-
cesso parlamentar, iniciado
hoje, vai até o dia 3 de agosto.
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Processo legislativo terá rito especial

Rejeitado projeto que proíbe
tatuagens em menores

Bancos deverão instalar
equipamentos de segurança
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A Assembléia Legislativa
aprovou diversos projetos
na reunião extraordinária da
manhã de ontem (8/7), com
destaque para o projeto que
concede indenização às víti-
mas do desabamento do Pa-
vilhão de Exposições da
Cameleira e o projeto que
autoriza o governo a con-
trair empréstimo para dupli-
cação da rodovia ligando
João Monlevade, Ipatinga e
Governador Valadares.

Por maioria de votos, foi
aprovado, em 2° turno, o
Projeto de Resolução (PR)
1.649/98, da Mesa da As-
sembléia, acrescentando dis-
positivo à Resolução 5.176,
de 6/11/97, que contém o
Regimento Interno da As-
sembléia Legislativa. O pro-
jeto introduz o "Rito Espe-
cial de Tramitação" ao regi-
mento, alterando tempo de
fala dos oradores, inscrição
para discursar feita pelos li-
deres, prazo de discussão e
prazo de encaminhamento
de proposições em Plenário.
O projeto recebeu 12 emen-
das de diversos deputados,
buscando aperfeiçoar tecni-
camente a matéria.
Discriminação - Foi aprova-
do, em 1° turno, o Projeto de
Lei (PL) 1.423/97, da depu-
tada Maria José Haueisen
(PT), que proíbe a exigência
e a divulgação de requisitos
discriminatórios, como apa-
rência, origem, raça, sexo e
cor em editais ou anúncios
publicitários de chamamen-
to para concursos ou seleçã
de pessoal. O projeto 'i
aprovado com as en-».idas
números 1 e 2. A cnda n°
1 inclui aexpressão"boaapa-
rência" ao texto, enquanto a
emenda n" 2 estabelece a mul-
ta de5 mil tFlRs aplicada aos
infratores.

Por maioria de votos, foi
rejeitado o PI- 1.527/97, do
deputado Ronaldo Vascon-
celos (PL), que estabelece
proibição quanto à aplicação
de tatuagens e adornos em
menores de 18 anos.

Foi aprovado, em 1° tur-
no, o PI- 1.597/98, da depu-
tada Maria José Haueisen
(Vi'), que autoriza o Poder
Executivo a celebrar convê-
nios com a Empresa Brasi-
leira de Correios e Telégra-
fos , para que os órgãos pú-
blicos estaduais localizados
em distritos, vilas ou povo-

Os deputados aprova-
ram, em 10 turno, o PI-
1.700/98, da CPI do Ipsemg.
O projeto cria o Conselho de
Beneficiários do Ipsemg
(CBI), composto de cinco re-
presentantes dos servidores
públicos estaduais, dos três
Poderes do Estado, do Mi-
nistério Público e do Tribu-
nal de Contas, destinado a
auxiliar o Ipsemg na fiscali-
zação da execução da polí-
tica de prestação de servi-
ços e benefícios da autarquia.
A matéria foi aprovada com
as emendas 1 e 2 das comis-
sões técnicas.
Defesa do consumidor - A
população poderá contar,
num futuro próximo, com
mais um instrumento de

ados sejam responsáveis
pela guarda da corresp,
dência endereçada a seus
moradores.
Florestas - De autoria do
deputado José Bonifácio
(PSDB), foi aprovado, em 1°
turno, o PL 1.479/97, que
dispõe sobre a compra de
mobiliário pelos órgãos e
entidades da administração
pública do Estado. Oprce-
to incentiva a utilização de
madeira oriunda de flores-
tas de produção na fabrica-
ção dos móveis adquiridos
pelo Estado.

defesa de seus interesses.
Foi aprovado, em 2° turno,
o PI- 6/95, do deputado
Marcos Helênio (PT), que
cria o Fundo Estadual de
Proteção e Defesa do Con-
sumidor, com o objetivo de
preservar os direitos bási-
cos do consumidor, na pre-
venção contra prejuízos ao
consumidor e ressarcimen

-to à coletividade de danos
que lhe são causados, aléfli
de auxilio na execução da
política nacional das rela-
ções de consumo. Poderão
ser beneficiários do Fundo
os órgãos públicos da adrfl'
nistração direta e indireta,
estaduais e municipais e en-
tidades não-governamefl
tais sem fins lucrativos.

O Plenário confirmou a
votação em 2° turno do PI-
1.613/98, do deputado
Gilrnar Machado (Vi'), que
torna obrigatória a instala-
ção de dispositivos de segu-
rança nas agências e nos pos-
tos bancários, no Estado.
Ganieleira e imóveis - De
autoria da Comissão de Di-
reitos Humanos, foi aprova-
do, em 2° turno, oPL 1.667!
98, que concede indenização
às vítimas do acidente da
Gameleira. Serão beneficia-
dos cerca de 100 trabalhado,--
res, entre os supostamente
desaparecidos, mortos e
mutilados. As indenizações
variam de R$ 5 mil a R$ 15
mil,a serem pagos às vítimas
ou a seus familiares.

Os deputados também
aprovaram o PI- 1757/98, do
governador, autorizando a
alienação de diversos imó-
veis de propriedade do Es-
tado: área de 14.400 metros
quadrados na Rua Uberaba
com Tenente Brito Meio,
Gonçalves Dias e Alvarenga
Peixoto; apartamento resi-
dencial n° 101, da Rua
Martirn Francisco, 407, Bair-
ro Gutierrez; apartamento
residencial n° 510, à Rua
Jequeri, 100, bairro Lagoi-
nha; área de terreno com
1 .086 m2, na Rua Minas No-
vas, Bairro Cruzeiro; área de
terreno com 369 m 2 na Av.
Contorno 9.902, no Barro
Preto; área de terreno com
380 m 2 na Av. Contorno
1 .707, no Bairro Floresta, As
alienações serão precedidas
de avaliação a cargo de co-
RtISSão designada pelo
tano de Recursos Humanos
'-'Administração.

Foi aprovado, em 20 tur-
no, o PI- 201/95, da deputa-
da Elbe Brandão, que auto,--
riza o Executivo a doar imó-
vel à Prefeitura Municipal de
Palma, destinado à constru-
ção de urna escola municipal.

O PL 1555/97, do gover-
nador do Estado, foi apro-
vado em 2° turno. O projeto
autoriza a Fundação Rural
Mineira de Colonização e
Desenvolvimento Agrário
(Ruralminas) a vender imó-
veis aos municípios de
Itambacuri, Pirapora, Olivei-
ra, Gouveia e Coromandel.

Também, foi aprovado,
em 2° turno, o PI- 1595/98,
do governador do Estado,
que autoriza o Executivo a
doar imóvel ao município de
Machado, para construção de
uma escola rural.

De autoria do deputado

Empréstimo
duplicação
O sonho de milhares de

pessoas que moram no Vale
do Rio Doce e na região Les-
te do Estado poderá se con-
cretizar com a aprovação do
Pi- 1744/98, do governador
do Estado, que autoriza o
Executivo a contratar opera-
ção de crédito no valor de
R$ 92 milhões de reais, jun-
to ao BNDES, para duplica-
ção da BR-381 entre os mu-
nicípios de João Monlevade,
Ipatinga e Governador
Valadares, e obras na BR-
381/262, para ligação à sede
do município de Itabira.

Também do governa-
dor, kn aprovado, em 2" tur-

Ronaldo Vasconcellos (PL),
foi aprovado o PI- 1.661/98,
que autoriza o Executivo a
doar imóvel ao município de
Tiros, destinado à construção
de um ginásio poiesportivo.

O PL 1.745/98, do gover-
nador, autorizando o Exe-
cutivo a doar imóvel à Asso-
ciação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Jequeri foi
aprovado em 2° turno. E, fi-
nalmente, foi aprovado o PL
1.758/98, do governador do
Estado, que autoriza a rever-
são de imóvel a Marina Ma-
chado Real, no município de
Divino. O imóvel havia sido
desapropriado para cons-
trução de um posto de fis-
calização da Secretaria da
Fazenda, que desistiu do
projeto de instalação da uni-
dade no município, por
considerá-lo inviável.

vai permitir
de rodovia

-

-

-

-

-

no, o PI- 1.763/98, que alte-
ra a Lei 11.398, de 6/1/
94, que cria o Fundo Pró--
Floresta. A principal alte-
ração é a extensão da
aplicação dos recursos a
programas similares que
vierem a ser criados, por
recomendação do Grupo
Coordenador. Os retor-
nos decorrentes do finan-
ciamento do Pró-Flores-
ta, até o limite de RS 20
milhões , até o exercício
fiscal do ano 2000, serão
transferidos e incorpora-
dos ao Fundo Estadual
de Desenvolvimento Ru-
ral (Funderur).

Aprovado em 1° turno projeto
que cria conselho do Ipsemg



Plenário aprova Projeto de Lei de-..,Diretrizes Orçamentanas
de carreira do Tribunal deRevisão,

1° turnoContas passa em
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Inversão de
pauta
O veto parcial à
Proposição de Lei 13.758,
que troto dos cartórios,
não foi apreciado na
reunião do tarde.
Requerimento aprovado
do deputado Mouri Torres
(PSDB) solicitou a inversão
da pauta, de forma que a
matéria fosse apreciada
em último lugar. Tanto o
veto quanto os propostas
de emenda à Constituição
(PECs) acabaram não
sendo votados, por
inexistência de quórum.

Comissão
Especial
A Presidência designou
ainda Comissão Especial
para emitir parecer sobre
a PEC 57/98, do
deputado Toninha Zeitune
e outros, que altera o
inciso VI do artigo 31 da
Constituição do Estado.
Foram designados
membros efetivos os
seguintes deputados:
Arnaldo Penna (PSDB),
Wilson Pires (PFL),
Geraldo Nascimento (PT),
Luiz Fernando Faria (PPB)
e Paulo Schettino (PTB).

O Plenário aprovou, na tar-
de desta quarta-feira (8/7), em
turno único, o Prceto de Lei
(PO 1.746/98, do governador
do Estado, que contém as Di-
retrizes Orçamentárias para
1999 e de ca aprovação de-
pende o início do recesso par-
lamentar. O projeto estabelece
as diretrizes do orçamento
para o ano seguinte, dentro do
definido previamente pelo Pia-
no Pluiianuai de Ação Gover-
namental (PPAG), que é elabo-
rado pelo Governo cobrindo
quatro anos.

O projeto foi aprovado
com as emendas n°s 5, 15, 16,
18 e19; com as subemendas n°
1 às emendas n° 4, 13 e 14; e
pela rejeição das emendas n°1
a 3, 6a 9, 11, 12 e 17; ficando
prejudicada  emenda n°10. As
17 emendas apresentadas são
todas dos deputados do Par-
tido dos Trabalhadores (VI').
Entre as emendas à LDO,
destacam-se:

O Plenário também
aprovou, em 2° turno, oPL
1.120/97, do deputado
Gilmar Machado (PT), que
trata da renegociação da
dívida dos municípios e do
Estado com o Ipsemg. O
projeto foi aprovado na for-
ma do vencido em l'' tur-
no, com a emenda n° 1. Do
total de 511 municípios
conveniados, somente 155
mantêm o pagamento em
dia, enquanto os 70% res-
tantes estão em atraso. Nes-
ses casos, o convênio é can-
celado após 12 meses de
inadimplência. De acordo
com o projeto, o saldo de-
vedor poderá ser pago em
até 180 parcelas mensais,

• Subemenda no 1 à emen-
da n°13— muda a redação do
artigo 35, assegurando aos li-
deres de bancadas o acesso li-
mitado ao Sistema Integrado
de Administração Financeira
(Siafi), além dos integrantes da
Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária da
Assembléia, que terão acesso
irrestrito para consulta aoSiafl.
A subemenda estabelece, ain-
da, que, até que o acesso este-
ja disponível, a Secretaria de
Estado da Fazenda enviará,
mensalmente, à Comissão os
demonstrativos da execução
orçamentária. No prcetoori-
ginal, o acesso era assegurado
apenas à Comissão.

• Subemenda no 1 à emen-
da no 14— muda a redação do
artigo 19, definindo que os re-
cursos alocados para despesa
com precatórios judiciais não
poderão ser cancelados para
abertura de créditos adicionais
com outra finalidade.

iguais e consecutivas,
atualizadas com base na va-
riação da Unidade Fiscal de
Referência (Ufir) e com ju-
ros de 6% ao ano.
Dívida do Estado - O pro-
jeto determina ainda que a
dívida do Estado acumula-
da até a data de publicação
da lei poderá ser parcelada
em até 360 meses (30 anos).
Esta dívida, segundo a CPI
do Ipsemg, já passou dos RS
800 milhõe lá os orgãos e
entidades t,taduais e mu-
nicipais que possuem
parcelamento em curso po-
derão ter os seus débitos
reparcelados.

O projeto permite que o
município autorize a reten-

• Subemenda no 1 à
da n°
orçamentária para 1999
rã prever recursos para a r,
lização de discrimiriatóriOs de
terras públicas urbanas e n.
rais, por polígonos, e para
sentamento de produtores ri,,.
rais sem-terra.
Rejeitadas - Entre as ern
rejeitadas estão as n°s 6 e 12;
do deputado Adelmo Camei
ru Leão (VI'). A primeira de.
termina que os recursos d
nados à celebração de cxvê
nios com entidades e m~
pios, para conceder subvenção
social, auxilio para despesa
capital e transferência aos mw
nicípios, serão alocados exdu.

Fundos
ais de Assistência Social, pais
Infância e Adolescência e de
Saúde. A emenda n°12 det-
mina que o Estado aplicar
anualmente, nunca menos de
10% do total do orçamento r
área de saúde.

ção da sua quota-parte no
ICMS, em casos específicos,
para pagamento do débito,
bem como o repasse do va-
lor à autarquia. A emenda
n° 1, também aprovadas
modifica a redação do arti-
go 4°. O artigo determina
que o atraso no pagamento
das parcelas ou da contrl
1 ição mensal por mais de

itro meses, consecutivos
oiâ não, acarretará o caflc
lamento do parcelamentO e
do convênio de filiaçãO
.revidenciária, e a inscrição
'o débito em dívida ativa.

emenda inclui a
especificação de que o atra-
so acarretará a perda dos
benefícios da lei.

0pxio também aprovou,
gr r turno, o PL 1.790/98, do
i,wial de Contas, que dispõe
c,i arevisão dos planos de car-

reradosservidores estaduais. O
peto foi aprovado fla formado

tuvon°l, da Comissão de
ortituiÇã0 e Justiça, e com a

an°1,daComissãode Fis-
aIizaçãoFinanCeUa eOrçamen-
ja.O substitutivo apresentado

atende a um universo maior de
svidores, pois abrange fundo-

trés Poderes e do Mi-
ntáio Público. Oprojetobene-
&iava apenas servidores do Tri-

OPle'iázio aprovou também
pareceres de redação final sobre
15pmposições:

• PR 1.649/98, da Mesa, que
aItaoRegimento Interno e irts-
tituiorito especial de tramitação.

• PL 1.744/98, do governa-
dcqueautonza operação decré-
ditocomo BNDES.

• Pi- 1.763/98, do governa-
dor, que trata da transferência de
recursos do Fundo Pró-Floresta
parao Fundo Estadual de Een-
"cgvÍmto Rural (Fundenir).

• PI- 1.715/98, que institui a
Política de regulação dos servi-
ÇOS públicos concedidos ou per-
riutidos e cria a Agência Estadu-
al de Regulação de Serviços Pú-
b&os de Minas Gera is (Arsemg).

• PI, 1397/97, da (TI doSis-
ria Penitenciário, que altera a

Educação
O deputado Adelmo Carneiro
leão (P1') comentou a visita que
o governador Eduardo Azeredo
fez Ontem à Assembleia, e
lam entou que ele tenha vindo na
ondiço de candidato a reeleição

e não tenha vindo mais vezes à
Sede do Legislativo, ao longo de
SeU governo, para debater
assuntos de Interesse do Estado.
Adelmo cobrou também urna
r`sPOsta do governo em relação a

e
rimento por ele apresentado

lia bastante tempo", segundo
disse, em que solicita intorrnaçCs.'s

bunal de Contas. Projetos seme-
lhantes foram encaminhados à
Assembléia pelo Tribunal dajus-
tiça e pelo Ministério Público.

Oprceto,segundopaieres
aprovados em Comissões, é uma
medida de adequação da remu-
neração dos servidores estaduais
às novas regras contidas na
Emenda Constitucional n° 19, que
modificou o regime dos servido-
res públicos e os princípios e as
normas da administração públi-
ca, o controle de despesas e das
finanças públicas, entre outras
providências. A revisão será efe-

denominação da Secretaria de Es-
tado da Justiça.

• PI- 1595/98, do governa-
dor, que autoriza o Poder Execu-
tivo a doar ao município de Ma-
chado imóvel que menciona.

• PI- 1.745/98, que autoriza
a doação de imóvel à Associação
de Pais e Amigos dos Excepcio-
naisdejequeri.

• PI- 1.758/98, que autoriza
a reversão do imóvel que especi-
fica a Marina Machado Real.

• PI- 1.662/98, do deputado
Ronaldo Vasconceilos (PL), que
autoriza o PoderExecutivoa doar
imóvel que especifica ao municí-
pio de lin.

• PL 1385/97, do deputado
Ajalmar Silva (PSDB), que autori-
za o Poder Executivo a fazer doa-
ção ou reversão de imóveis que

sobre a renegociação da divida
pública do Estado, assunto
tratado por Azeredo em sua
visita. O deputado falou também
sobre a situação do setor da
educação em Minas Gerais, lendo
correspondência que recebeu do
Sindicato Unico dos
Trabalhadores em Educação de
Minas Gerais - SmdUTE, com
várias criticas ao governo do
Estado. São feitas criticas também
à Lei de Diretrizes e Bases da
Educação - a Lei do Fundão - e
sua forma de implantação pelo
governo do Estado, além de
cr:zicas .1 outros pro jeto'. Ca

tuada por meio de lei específica,
em 180 dias, pronogávelporigual
período, uma única vez, conta-
dos da data de publicação da lei.
O projeto determina que "os
acréscimos pecuniáriosrebidos
pelos servidores não serão com-
putados nem acumulados para
fins de concessão de acréscimos
ulteriores, ressalvadas as parte-
las adquiridas, na forma da lei,
em caráter definitivo". Esta me-
dida não resultará em aumento
de despesas para o Estado, nem
acréscimo ou redução da remu-
neração dos servidores.

menciona.
• PI- 1555/97, do governa-

dor, que autoriza a alienação de
imóveis da Ruralminas.

• PL 201/95, da ex-deputa-
da Elbe Brandão (PSDB), que au-
toriza o Poder Executivo a doar
imóvel à Prefeitura de Palma.

• PL6/95, do deputado Mar-
cos Helênio (Vi), que cria o Fun-
do Estadual de ProteçãoeDefesa
do Consumidor.

• PI- 1.613/98, do deputado
Gilmar Machado (VI), que toma
obrigatória a instalação de dis-
positivos de segurança nas agên-
cias e nos postos de serviços ban-
cários no Estado.

• PL 1.667/98, da Comissão
de Direitos Humanos, que conce-
de indenização às vítimas do aci-
dente ocorrido ria Gameleira.

Secretana de Estado da Educação.

Remédios
O deputado Irani Barbosa (PSD)
falou sobre o requerimento que
apresentou solicitando a
instalação de uma CPI para
apurar a distribuição e venda de
remédios falsos em Minas Gerais,
tanto no comércio quanto nas
redes hospitalares pública e
privada. O deputado afirmou
que é inadmissível que o País
não tenha uma politica de
rigoroso cor trole da tabricação e
distribuição de remédios,

Requerimentos
Deferidos
• Do deputado Tarcísio
Henriques (PSDB),
solicitando que o
PL 1.121/97 seio
encaminhado à comissão
seguinte o que foi
distribuído, uma vez que
o Comissão de Justiça
perdeu prazo poro emitir
parecer.
• Do deputado Ironi
Barbosa (PSD), solicitando
o instalação de CPI para,
em 120 dias, apurar a
entrada de medicamentos
falsos no rede hospitalar
pública e privada, bem
como o comercialização
dos mesmos rio Estado.

Requerimentos
Aprovados
• Do deputado Marcos
Helênio (PT), solicitando
audiência do Comissão
de Defeso do
Consumidor, para emitir
parecer sobre os PLs
1.810/98 e 1.813/98,
do Comissão de Direitos
Humanos, e paro o PL
1.811/98.

-

quando inúmeros outros
produtos são fiscalizados de
forma rigorosa por órgãos
governamentais. Irani Barbosa
disse que até mesmo o
Ministério Público deveria
posicionar-se a respeito, pois,
segundo disse, "é obrigação da
Justiça defender os
consumidores e cidadãos". Em
aparte, o deputado Raul Lima
Neto (PDT) endosssou as
palavras do deputado e disse
que a falsificação de remédios
deve mesmo ser considerada
crime hediondo, porque coloca
vidas em risco.

Municípios poderão renegociar
dívida com o Ipsemg

Aprovados vários pareceres de redação final



-

-

-

-

etaemg obtém acordo sobre limite
em ação discriminatória
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Assembléia promulga PEC que trata
de legitimação de terras devolutas

Bloco
Parlamentar
O governador Eduardo
Azeredo também
encontrou-se, no Salão
Nobre, com os
integrantes do Bloco
Parlamentar Mineiro -
agremiação
suprapartidária que
Contou, inicialmente, com
a assinatura de 41
deputados, nenhum dos
quais filiados ao PT ou ao
PMDB. Ele fez um
balanço de seu mandato,
falou sobre o
renegociação da dívida
do Estado e sobre seu
programo de governo
como candidato à
reeleição.

A Assembléia promul-
gou, nesta quarta-feira (8/7),
a Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 30/96,
do deputado Cleuber Car-
neiro (PFL), que trata da
legitimação das terras
devolutas e que tramitou na
Assembléia por quase dois
anos. A solenidade ocorreu
pela manhã, no Salão Nobre,
com a presença do governa-
dor do Estado, Eduardo
Azeredo, e do presidente da
Assembléia, deputado
Romeu Queiroz (PSDB). No
final de junho, em reunião
conjunta das Comissões de
Política Agropecuária e
Agroindustria] e de Direitos
Humanos, foi "costurado"
um grande acordo entre
Ruralminas, Incra, trabalha-
dores e governo, para
viabilizar a aprovação da pro-
posta, na forma de um
substitutivo n°2, apresentado
através de um Acordo de Lí-
deres e aprovado pelo Plená-
rio no último dia 2 de julho.

Segundo o presidente
Romeu Queiroz (PSDB), a
promulgação da proposta é
resultado de ampla negoci-
ação e representa um avan-
ço na questão das terras pú-
blicas e devolutas. Para o
diretor de Assuntos Fun-

diários da Ruralminas, Luiz
Figueiredo, haverá mais agi-
lidade na tramitação de pro-
cessos de legitimação, com
maior autonomia para a Fun-
dação Rural Mineira. Segun-
do o secretário de Estado do
Trabalho, da Ação Social e
da Criança e do Adolescen-
te, James Ladeia, a promul-
gação da PEC 30/96 repre-

De acordo com a PEC
30/96, a Fundação Rural Mi-
neira (Ruralminas) poderá ali-
enar ou conceder terras públi-
cas rurais com área de até 10)
hectares, sem que os proces-
sos tenham que ser analisados
previamente pela Assembléia.
Atualmente, todos os proces-
sos necessitam de aprovação
prévia do Legislativo, e a
Constituição prevê que o limi-
te de área a ser concedida ou
alienada no Estado não pode
ultrapassar 250 hectares (nú-
mero inalterado).

Os únicos casos em que a
Assembléia não se manifesta
previamente são a alienação
ou concessão de terra públi-
ca prevista no plano de re-
forma agrária estadual, apro-
vado em lei; e a concessão

Para o procurador regio-
nal do Inca, Ivan Barbosa, que
participou da reunião conjun-
ta de Comissões que selou o
acordo, esse é "um avanço ex-
traordinário", pois contribui-
rá para desburocratizar a re-
solução de 900/. dos casos de
legitimação em Minas. Segun-
do ele, hoje há produtores que
não podem reivindicar acesso,

senta a vitória da derno
cia e um avanço no que diz
respeito às terras devolutas
urbanas, já que, a partir
agora, as prefeituras po.
rão realizar discrixninatórias
e legitimações, através d
convênio firmado com o Es-
tado. Ladeia é também as-
sessor do governo para Re
forma Agrária.

gratuita de domínio de área
devoluta rural não superior
a 50 hectares a quem, não
sendo proprietário de im&
vel rural ou urbano, a pos-
sua como sua, por cinco anos
ininterruptos, sem oposição,
tenha nela sua moradia e a
tenha tornado produtiva.

Em contrapartida à auto-
nomia para a Ruralminas, se-
rão encaminhados ao
Legislativo: um relatório
anual das atividades rela-
cionadas com as terras públi
cas alienadas ou concedidas
administrativamente sem
prévia autorização do Pode
e a relação das terras púbb
cas a serem legitimadas ad-
ministrativamente, com an-
tecedência mínima de 90 dias
da expedição do título.

por exemplo,a flnanciamentCi
porque não possuem título de
propriedade da terra que OO-'

pam. De acordo com o pt

dente da Ruralminas, AIuÍZI°
Fantini, existem hoje 100 xflll

famílias, em áreas urbanas e
rurais, que esperam pela exÇe
dição dos títulos - proce0
que pode demorar até doIs
anos para ser concluído.

jj!na vitória da Federa-
4o dos Trabalhadores em
giicultura de Minas Gerais

(fetaemg) no acordo, foi
ntiantO ao limite de área que
ode ser legitimada no Esta-

do, mediante acordo durante
,jxJicialdiscriminatória . A

discriminatória tem o obje-
tivo de mapear as terras
devolutas - que são do do-
mínio público de qualquer
das entidades estatais, mas
não são utilizadas pelo po-
der público, nem destina-
das a fins administrativos
especfficos.

Na nova redação pro-
posta para o artigo 247 da
Constituição, o Estado po-
derá firmar, na ação judici-
al discriminatória, acordo
para a legitimação de terra
devoluta rural com área de
até 250 hectares, obedeci-
dos, concornitantemente, os
seguintes requisitos: ser a
área produtiva e cumprir a
função social nos termos da
lei federal; cumprir a legis-
lação ambiental; haver a
devolução, pelo ocupante,
da área remanescente. O li-
tnite que tinha sido objeto
de consensoanterior era de
5(0 hectares - o que, segundo
a Fetaemg, iria contrariar o
Pressuposto básico da
d tinação das terras para re-
forma agrária. Segundo Ivan
Barbosa, o objetivo do acor-
do, na ação judicial discri-
minatória, é arrecadar mais

Caso a proposta seja
aprovada, está prevista tam-
bém indenização àqueles que
fizeram benfeitorias nas áreas
arrecadadas

Ainda segundo a pro-
Posta, a alienação ou con-
cessão, a qualquer titulo, de

terra pública para assenta-
mento de trabalhador rural
ou produtor rural, pessoa
física ou jurídica, compa-
tibilizada com os objetivos

A proposta de emenda à
Constituição também faz
modificações, no que diz res-
peito às terras situadas no
perímetro urbano ou na
zona de expansão urbana (a
faixa externa contígua ao
perímetro urbano de até 2
km). Determina que a
Ruralminas terá autonomia
para alienar ou conceder ter-
ras de até 500 m2, na zona
urbana, e de até 2 mil mi, na
zona de expansão urbana,
sem passar pelo crivo da
Assembléia. Envio pela
Ruralminas, ao Legislativo,
de relatório anual sobre es-
sas atividades e de informa-
ções sobre as terras a serem
legitimadas, com antecedên-
cia mínima de 90 dias da ex-
pedição do título, garantirão
o controle do processo.
Municípios - Uma mudan-
ça importante é que o Exe-
cutivo poderá delegar aos
municípios, mediante convê-

O representante da Fede-
ração dos Trabalhadores em
Agricultura de Minas Gerais
(Fetaemg), Eduardo Nasci-
mento, que participou da reu-
nião conjunta que selou o
acordo sobre a proposta, en-
tregou ainda às Comissões
um documento em que a
Fetaemg defende a necessi-
dade da destinação das ter-
ras públicas e devolutas para

da reforma agrária, terá li-
mitação de área de 100 hec-
tares. Hoje a Constituição
determina que o limite é de
250 hectares.

nio, a discriminação e a
legitimação das terras
devolutas situadas nessas
áreas, até que a Assembléia
aprove uma lei sobre o as-
sunto. Segundo Ivan Barbo-
sa, do iricra, a medida con-
tribuirá para a descen-
tralização das ações e para a
obtenção mais rápida dos tí-
tulos de propriedade.

Segundo a PEC, das áre-
as arrecadadas pelo municí-
pio em processo discrimi-
natório administrativo ou
ação judicial discriminatória,
301/o continuarão pertencen-
tes ao Estado e serão desti-
nadas, prioritariamente, à
construção de habitações po-
pulares, à implantação de
equipamentos comunitárias,
à preservação do meio am-
biente, à instalação de obras
e serviços municipais, esta-
duais e federais. Os 70% res-
tantes ficarão com os municí-
pios, também para esses fins.

a reforma agrária e a gera-
ção de emprego no campo.
Segundo o documento, a es-
timativa de área total de ter-
ras devolutas em Minas al-
cança 10 milhões de hectares,
área suficiente para serem
assentadas pelo menos 250
mil famílias. [)e acordo com
Nascimento, essas terras es-
tão no Noroeste, no Norte e
no Vale do Jequitinhonha.

Ruralminas ganha mais
autonomia

mera vê desburocratização

Zona de expansão urbana
é incluída na proposta

Terra para reforma agrária
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Administração Pública

Aprovado em 2° turno parecer
sobre con ;elho do Ipsem9

A Comissão de Adminis-
tração Pública aprovou, on-
tem, requerimento do de-
putado Paulo Piau (PFL)
que solicita realização de
audiência pública para dis-
cutir o Projeto de Lei (PL)
1.543/97, que altera o arti-
go 10 da Lei 9.444/87, que
dispõe sobre as licitações e
os contratos da administra-
ção centralizada e autárqui-
ca do Estado e, também, so-
bre a participação das co-
operativas nos processos de
licitação. A Comissão apro-
vou, ainda, parecer favorá-

vel de 2° turno, na forma do
vencido em 1° turno, ao PL
1.700/98, da CPI do
Ipsemg, que dispõe sobre o
Conselho de Beneficiários
do lpsemg (CBI). O relator
foi o deputado Mauri Tor-
res (PSDB).
Tribunal de Contas - À tar-
de, a Comissão aprovou pa-
recer favorável , em 2° tur-
no, ao PL 1.790/98, do Tri-
bunal de Contas, que dispõe
sobre a revisão dos Planos
de Carreira para os servi-
dores do Tribunal de Con-
tas. O relator foi o depu-

tado Sebastião Navarro
Vieira.
Presenças - Participaram da
reunião, na parte da manhã,
presidida pelo deputado
Ajalmar Silva (PSDB), os
deputados Arnaldo Perma
(PSDB), Sebastião Helvécjo
(PPB), Ibrahim Jacob (FOI)
e Paulo Petersen (PMDB).À
tarde, a reunião foi presidi-
da pelo deputado Sebasti-
ão Navarro Vieira (PFL), e
participaram os deputados
João Leite (PSDB), Antônio
Genaro (PPB) e Arnaldo
Penna (PSDB).

Fiscalização Financeira e Orçamentária

Parecer é favorável a venda de
doimoveis 

A Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira e Orçamen-
tária aprovou, ontem, pare-
cer favorável de 2° turno ao
Projeto de Lei (PL) 1.757/98,
do governador do Estado.
O projeto autoriza o Poder

Executivo a alienar imóveis
de propriedade do Estado,
na cidade de Belo Horizon-
te. O relator foi o deputado
José Braga (PDT).
Presenças - Participaram
da reunião os deputados

Kemil Kumaira (PSDB),
que a presidiu, Sebastião
Helvécio (PPB), Mauri Tor-
res (PSDB), Sebastião
Navarro Vieira (PFL), José
Braga (PDT) e Durval An-
gelo (PT).

Em julho, no recesso parlamentar, a TV Assembléia exibe programação especial com
os eventos de destaque do primeiro semestre.
1 Oh - Comissões - CPls, votação de parece-
res o projetos e debates dos problemas do
Estado
12h - Curso de Formação Política - Aulas
com Milton Santos, Paul Singer, Fábio Konder
Comparoto e outros cientistas políticos
14h - Repórter Assembléia - Cobertura
completa da movimentação dos partidos nas
eleições
14h1Smin - Seminários Legislativos, Fóruns
Técnicos, Ciclos de Debate e Teleconferências -
Encontros entre especialistas de projeção nacional
e entidades de representação do sociedade

16h30min - Comissões
19h - Repórter Assembléia
19h15min - Procon Assembléia - Denúncias
e noticiários sobre defesa do consumidor
20h - Assembléia em Debate - Mesa
redonda com deputados e especialistas
21 h - Repórter Assembléia
21h1Smin - Seminários Legislativos, Fóruns
Técnicos, Ciclos de Debate e TeleconferéncioS
23h15min - Teatro da Assembléia - Atra-
ções do teatro do Espaço Político-Cultural da
Assembléia
Oh - Repórter Assembléia


