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Foram designados ontem em Plenário os integrantes de Comissões
Especiais que vão sabatinar dirigentes indicados poro autorquias e

fundações.

rompida para este fim.
vinda da procuradora à
Assembléia atende a re-
querimento aprovado no
último dia 23 de feverei-
ro. O requerimento, do
deputado Márcio Cunha
(PMDB), assinado tam-
bém pelos deputados
João Paulo (PSD) e José
Milton (PL), convida os
secretários da Fazenda,
Planejamento e Educação
e a procuradora-geral do
Estado a comparecerem
ao Plenário, para infor-
marem os parlamentares
sobre a situação financei-
ra de Minas. Uma das
emendas aprovadas, a
n u i, determina que os
secretários sejam ouvi-

oportunamente estabe-
lecidas. Ontem à tarde,
foram designados os in-
tegrantes das comissões
que vão sabatinar os di-
rigentes indicados para as
autarquias e fundações
estaduais. O Plenário não
conseguiu votar, no en-
tanto, requerimento que
convidava o secretário
de Estado de Recursos
Humanos e Administra-
ção, Sávio Souza Cruz, a
prestar esclarecimentos
sobre a situação do fun-
cionalismo público esta-
dual. O requerimento é
do deputado Edson Re-
zende (PSB).
Agenda e páginas 6 e 7
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e'.
	 Procuradora-geral do Estado fala

hoje aos deputados em Plenário

Lançamento
O jornalista Sebastião Nery
concedeu entrevista coletiva,
na Sala de lmprensa.Ele
ançou ontem à noite, no
Salão Nobre, o livro 'A
eleição da reeleição -
Histórias, Estado por Estado".
O jornalista é autor de vários
livros sobre casos folclóricos
da política do país

Visita
A diretora administrativa e a
secretária de Administração
e P lanejamento do Tribunal
de Alçada, Verônica Barbosa
e Eliane Zarameila,
estiveram na Assembléia.
Elas visitaram a Área de
Serviços Gerais e
conheceram o setor de
d istribuição de
Correspondências, onde
atuam também os
tra balhadores mirins

II;1']hu'I'1']r1
Não há projetos previstos paro
analise do Plenário.

A procuradora-geral
do Estado, Misabel Derzi,
falará aos deputados hoje
à tarde, durante a reunião
ordinária de Plenário, cuja
primeira fase será inter-

CPI da Cemig tem reunião
Acontece hoje, às 101h30min, reunião
da CPI que, no prazo de 120 dias, vai
apurar possíveis irregularidades na
alienação de 33% das ações da Cemig.
A reunião tem o objetivo de eleger o
presidente e o vice-presidente da
Comissão, designar o relator e fixar o
dia e o horário das reuniões ordinárias.
Os membros efetivos da Comissão são
os deputados Amilcar Martins (PSDB),
Antônio Andrade (PMDB), Eduardo
Daladier (PDT), Bilac Pinto (PFL), José
Milton (PL), Chico Rafael (PSB) e Adelmo
Carneiro Leão (PT. O requerimento
para instalação da CPI da Cemig e do
deputado Durval Angelo (PT), 2°-vice-
presidente da Assembléia.
Agenda e páginas 6 e 7

Vetos serão analisados
Quatro comissões especiais que vão
analisar 20 vetos do governador a
proposições de lei reuniram-se ontem
para eleger presidente e vice-presidente
e designar o relator das matérias. Entre
os vetos que serão analisados, estão
aqueles que tratam das seguintes
proposições: que dispõe sobre sobre o
Conselho Deliberativo do lpsemg (Codei);
que promove a adequação da lei
orgânica do lplemg as normas
constitucionais; e que dispõe sobre o
IPVA, entre outros. Hoje estão
programadas reuniões de outras três
comissões especiais que vão analisar
outros vetos a proposições de lei. As
reuniões estão marcadas para a parte da
manhã. Agenda



Constituição e Justiça

Analisados projetos que tratam do
Fomentar-1èrra e do Prosam

Comissão Especial

vetados quitação de crédito tributário
C0111 precatórios e Ipsemg
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A Comissão de Consti-
tuição e Justiça aprovou
ontem parecer favorável
ao PL 23/99, do deputa-
do Paulo Piau (PFL), que
altera dispositivo da Lei
13.194, de 29 de janeiro de
1999, para cancelar a re-
vogação das leis que criam
o Fundo Estadual de Sane-
amento Básico (Fesb) e o
Fundo de Saneamento
Ambiental das Bacias dos
Ribeirões Arrudas e Onça
(Prosam). O projeto, que
tramita em 1° turno, foi
relatado pelo deputado
Eduardo Daladier (PDT).

Foi aprovado também
parecer favorável, do de-

A Comissão de Fiscali-
zação Financeira e Orça-
mentária reuniu-se ontem
para discutir a linha de tra-
balho que será adotada
pelos parlamentares. O
presidente da Comissão,
deputado Márcio Cunha
(PMDB), informou que na
próxima semana apresen-
tará uma pauta com ati-
vidades definidas. O de-
putado Mauro Lobo
(PSDB) sugeriu que seja
elaborado um glossário
de termos técnicos da
área financeira e orça-
mentária para auxiliar os
parlamentares na análise
de projetos e na discus-
são de temas específicos.

O deputado Eduardo

putado Agostinho Sil-
veira (PL), ao PL 14/99,
da deputada Maria José
Haueisen (PT), que insti-
tui o Fundo Rotativo de
Fomento à Agricultura
Familiar e de Viabilização
de Assentamentos Agrá-
rios no Estado de Minas
Gerais (Fomentar-Terra).
O Fundo destina-se ao
financiamento de capi-
tal de giro, na forma de
crédito de custeio, ne-
cessário à consolidação
da agricultura familiar
e demais atividades
agrícolas exploradas
por pequenos produto-
res, isoladamente ou

Hermeto (PSB) informou
que sua assessoria já pre-
parou um trabalho seme-
lhante, que será discuti-
do pela assessoria técni-
ca da Comissão, junta-
mente com o deputado
Mauro Lobo (PSDB). O
deputado Miguel Martini
(PSN), ex-presidente da
Comissão, afirmou que
iniciativa como essa já foi
implementada, mas que
o principal desafio é fa-
zer com que os parla-
mentares se interessem
em conhecer os termos
técnicos. Ele ainda defen-
deu que as análises de
proposições pela Comis-
são não reflitam posições
automáticas da situação

reunidos em assentameo
tos e cooperativas.

O parecer foi aprovade
com a emenda n° 1, que ir,
clui inciso ao artigo 80 (que
relaciona os órgãos e enti-
dades que terão representa.
ção no Grupo Coordenador
do Fundo), para incluir os
"grupos especialmente cri.
ados pelo Poder Executivc
para apoiar as ações de re-
forma agrária no Estado".
Presenças - Participarair
da reunião os deputado
Ermano Batista (PSDB), que
preside a Comissão, Adel-
mo Carneiro Leão (PT)
Agostinho Silveira (PL) e
Eduardo Daladier (PDT).

ou da oposição, mas man-
tenham um nível de inde-
pendência do Legislativo.
Fiscalização - O deputadC
Rogério Correia (P1) defen-
deu que a Comissão, alén'.
de analisar e votar parece-
res sobre proposições, de-
senvolva um trabalho de fis-
calização de obras paralisa'
das em Minas. Ele chamou
a atenção dos deputadoC
para os problemas que de-
verão surgir, nos próxiIllOC
meses, com o aumento da
inflação - o que, seguildc
ele, pode fazer com que '
Orçamento do Estado tO1

ne-se uma peça de ficção
Participou ainda da reu
nião o deputado RêIT10
Aloise (PFL).

A Comissão Especial
n° 2, que vai emitir parecer
sobre os vetos totais às Pro-
posições de Lei 13.927,
13928, 14.028 e sobre o
veto parcial à Proposição de
Lei 14.003 reuniu-se ontem
para eleger o presidente, o
vice-presidente e designar
os relatores das matérias.
Os membros da Comissão
elegeram o deputado An-
tônio Júlio (PMDB) para a
presidência e o deputado
Arlen Santiago (PTB) para
a vice-presidência.

A Comissão Especial
n° 4, que vai emitir pare-
cer sobre os vetos totais
às Proposições de Lei
13.930, 13.999, 14.027,
14.068 e à Proposição de
Lei Complementar 54
reuniu-se ontem para ele-
ger o presidente, o vice-
presidente e designar os
re latores das proposi-
ções. Os membros da Co-
tfliS5o elegeram o depu-
t ado Antônio Carlos
Andrada (PSDB) para a
presidência e o deputado
João Paulo (PSD) para a
,ice-presidência.

O deputado Jorge E-
duardo de Oliveira (PMDB)
Será o relator de parecer
sobre os vetos às Proposi
Ções de Lei 13.930, que

Os relatores são os se-
guintes: deputado Mauro
Lobo (PSDB), que exami-
nará os vetos às Proposi-
ções de Lei 13.927, que
dispõe sobre a quitação
de crédito tributário com
precatórios, e 14.028, que
estabelece a competência
do Ipsemg para arreca-
dar e aplicar as contribui-
ções sociais de que trata
o parágrafo único do art.
149 da Constituição Fe-
deral; deputado Ivo José
(P1), que emitirá parecer

fixa prazos para a ex-
pedição de documen-
tos do sistema estadu-
al de ensino, e 13.999,
que dispõe sobre a im-
plantação do Fundo de
Manutenção e Desen-
volvimento do Ensino
Fundamental e de Valo-
rização do Magisté-
rio, nos termos da
Lei Federal 9.424, de
24/12/1996. O deputado
Eduardo Daladier (PDT)
será o relator de parecer
sobre o veto à Proposição
de Lei 14.027, que altera
o parágrafo 1° do art. 19
da Lei n.° 9.381, de 18
de dezembro de 1986,
que institui o quadro de
pessoas das unidades
estaduais de ensino e dá

sobre o veto à Proposição
de Lei 13.928, que dispõe
sobre o IPVA; e o deputa-
do João Batista de Oliveira
(PDT), que será o relator
de parecer sobre o veto à
Proposição de Lei 14.003,
que dispõe sobre a compo-
sição da frota oficial de
veículos do Estado e esta-
belece incentivo fiscal.
Presenças - Comparece-
ram à reunião os deputa-
dos Antônio Júlio (PMDB),
Arlen Santiago (PTB) e
Carlos Pimenta (PSDB).

outras providências.
Já o deputado Sebas-

tião Costa (PFL) vai ana-
lisar o veto à Proposição
de Lei 14.068, que cria
o serviço de orientação
psicopedagógica nas es-
colas da rede pública es-
tadual, e o veto à Pro-
posição de Lei Comple-
mentar 54, que altera o
art. 80 da Lei 869, de
5/7/52, que dispõe so-

bre o Estatuto dos Ser-
vidores Públicos Civis
do Estado de Minas
Gerais.
Presenças - Compare-
ceram à reunião os de-
putados Antônio Carlos
Andrada (PSDB), João
Paulo (PSD) e Antônio
Júlio (PMDB).

Comissão Especial
Eleição
A Comissão Especial n° 7,
que vai emitir parecer
sobre os vetos totais às
Proposições de Lei 13.995,
1 4.052, 14.058 e sobre
os vetos parciais às
Proposições de Lei 13.997,
14.014 e 14.026 reuniu-
se ontem para eleger o
oresidente, o vice-
presidente e designar os
elatores das proposições.

Os membros da Comissão
elegeram o deputado
Glycon Terra Pinto (PPB)
para a presidência e o
deputado Alberto Bejani
(PFL) para o vice-
presidência. Os relatores
são os seguintes: deputado
irmano Batista (PSDB), que
examinará os vetos às
Proposições de Lei 13.995,
que dispõe sobre o
pagamento de pensão pela
Caixa Beneficente da
Guardo Civil e da
inspetoria de Veículos de
BH; 14.052, que dispõe
sobre o conselho
Deliberativo do lpsemg;
14.014, que promove a
adequação da Lei
Orgânica do Instituto de
Previdência do Legislativo
lplemg) às normas

constitucionais e dá outras
providências; e 14.026,
que acrescenta parágrafos
ao art 1° da Lei 1.515, /56,
a qual dispõe sobre
declaração de bens de
cidadãos que exerçam
cargo e função pública e
e deputado Alberto Beiani
(PFL), que emitirá parecer
sobre o veto às Proposições
de Lei 14.058, que
transfere para a Loteria do
Estado as otividades da
Comissão Permanente de
Bingos; e 13.997, que
dispõe sobre a Caixa
Beneficente dos ex-
Guardas Civis e Fiscais de
Trânsito de Minas Gerais.
Presenças -
Compareceram à reunião os
deputados Glycon Terra Pinto
(PPB), Alberto Bejani (PFL) e
Ermano Batista (PSDB).
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Fiscalização Financeira e Orçamentária

Atividades começam a ser definidas

Comissão Especial

Relatores são designados
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Participação
A deputada Elbe Brandão
(PSDB) sugeriu ainda que a
Comissão tenha como
convidados permanentes de
suas reuniões
representantes dos setores
do turismo, do indústria e
do comércio,
legitimamente
reconhecidos pelas classes
patronais e sindicais de
empregados dos setores.
Eia acredita que essa
participação poderia
enriquecer o intercâmbio
entre o Legislativo e a
sociedade, considerando-
se estes setores,
colaborando nas decisões
políticas da Assembléia.
Pa rticiparam da reunião a
deputada Elbe Brandão
(PSDB), presidente da
Comissão, e os deputados
George Hilton (PL) e
Márcio Cunha (PMDB)

Durante reunião reali-
zada ontem, a deputada
Maria José Haueisen (P1)
foi eleita presidente e o de-
putado Bené Guedes (PDT)
foi eleito vice-presidente da
Comissão Especial n° 5, que
vai emitir pareceres sobre os
vetos totais às Proposições
de Lei 11891, 13.980, 14.000
e 14.060. A Proposição 13.891
foi vetada ainda pelo ex-go-
vernador Eduardo Azeredo
e origina-se do ex-Projeto de
Lei (PL) 1.114/97, do ex-de-
putado Raul Lima Neto,
que dispõe sobre instala-
ções sanitárias para uso dos
passageiros em estações ro-
doviárias e pontos de para -
da de ônibus intermuni-
cipais. O relator desta ma-
téria será o deputado
Dimas Rodrigues (PMDB).

A Comissão de Turismo,
Indústria e Comércio reu-
niu-se ontem para definir
suas principais atividades e
um calendário básico de tra-
balho para este ano, integra-
do aos trabalhos da Alemg.
Segundo a presidente da Co-
missão, deputada Elhe
Brandão (PSDB), que fez pro-
nunciamento em Plenário so-
bre o assunto, uma das suges-
tões é de que seja realizado um
seminário legislativo que ava-
lie e proponha ações conjun-
tas entre segmentos da socie-
dade sobre o impacto social
do desemprego em Minas. Ele
poderia ser realizado em par-
ceria com a Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil
(CNBB), que tem o desempre-
go como tema da Campanha
da Fraternidade em 99.

Também foi proposta a
realização de três ciclos de

Os demais vetos que se-
rão apreciados pela Comis-
são foram encaminhados à
Assembléia pelo governa-
dor Itamar Franco. Para
emitir parecer sobre os ve-
tos totais às Proposições
13.980 e 14.060 foi designa-
do o deputado Carlos Pi-
menta (PSDB). A primeira
origina-se do ex-P1_ 1.727/98,
também do ex-deputado
Raul Lima Neto, e dispõe
sobre a cobrança dos servi-
ços 900, 0900 e similares,
explorados pelas empresas
de comunicação e telecomu-
nicação no território de Mi-
nas Gerais. Já a Proposição
de Lei 14.060 origina-se do
ex-PL 1.970/98, do deputa-
do Ermano Batista (PSDB),
e dispõe sobre o serviço de
táxi especial para transpor-

debates, criando um fórum
de discussão para os seguin-
tes assuntos: avaliação dos
efeitos do Seminário Le-
gislativo do Turismo, pro-
movido pela Assembléia na
legislatura passada; impacto
da possível reabertura dos
cassinos em Minas Gerais;
socialização de conhecimen-
tos entre a Comissão de Tu-
rismo, Indústria e Comércio
da Assembléia e as comissões
congêneres do Senado Fede-
ral, da Câmara dos Deputa-
dos e de outras Assem-
bléias, contando ainda com
a participação dos países que
compõem o Mercosul.
Capital do Mercosul - Ou-
tra sugestão da Comissão é
o lançamento de uma am-
pla campanha para que BH
seja transformada na "Ca-
pital do Mercosul", nos mol-
des das relações existentes

te rodoviário intermu
nicipal de passageiros na
Região Metropolitana de
Belo Horizonte e dá ou-
tras providências.

O deputado Christia.ro
Canedo (PTB) será
relator do veto total à Pro.
posição de Lei 14.000, ex-
PL 1.467/97, de autoria da
deputada Maria Olivia
(PSDB), que torna obriga.
tória a identificação do
proprietário na parte tra-
seira dos veículos de
transporte de carga.
Presenças - Participaram da
reunião os cinco deputados
integrantes da Comissão:
Maria José Haueisen (PT),
Bené Guedes (PDT), Carlos
Pimenta (PSDB), Christiano
Canedo (PIE) e Dirnas
Rodrigues (PMDB).

entre outras cidades e enti-
dades internacionais, em
todo o mundo. A deputada
Elbe Brandão (PSDB) res-
saltou que a capital mineira
reúne amplas condições
para assumir tal posição, e
que a vocação da cidade
para sediar encontros e Con-
gressos confirma essa visãO.
Segundo ela, a campanha
deve envolver a Prefeitura,
os Legislativos da Capital e
o estadual, as bancadas mi-
neiras federais e todas as
entidades empresariais e
de categorias profissionais
diversas, num esforço para
destacar Belo Horizonte no
contexto latino-americano,
fator que certamente pro-
vocaria a geração de env
pregos, através do incre-
mento da indústria, do
comércio e do próprio tu-
rismo de negócios.

Mulheres
A deputada Elaine Matozinhos
(pSB) ocupou a Tribuna para

convida r os parlamentares para
as corriernoraçoes do Dia
Internacional da Mulher, 8 de
março, e falar sobre as
atividades desenvolvidas pela
Confederação das Mulheres do

Brasil . A entidade, da qual a
deputada é vice-presidente
regional reúne 15 Federações
de Mulheres e foi criada em um
congresso realizado em São
Paulo, em 1988, com a presença
de  mil delegadas. Elaine
MatozinhoS destacou a luta da
Confederação pela garantia
dos direitos básicos da
cidadania e pelo resgate das
condições de vida das
mulheres, principalmente
aquelas das camadas de baixa
renda. Segundo a deputada, a
entidade atua promovendo
seminários, campanhas,
palestras e prestação de
atendimento jurídico na área
de Direito da Família. Ela
lembrou, ainda, que a
Confederação participou da
criação das delegacias de
mulheres em todo o país; e
afirmou que atualmente uma
das prioridades é a luta pela
Inserção da mulher no
mercado de trabalho. A
deputada foi aparteada pela
deputada Maria Tereza Lara
(PT) e pelos deputados João
Paulo (PSD) e Edson Rezende
(PSB), que a cumprimentaram
pelo pronunciamento.

Turismo
No Dia Internacional do
Turismo, a deputada Elbe
Brandão (PSDB) falou sobre
Os seus planos à frente da
Comissão de Turismo,
Indústria e Comércio, que ela
Preside. A proposta
apresentada à Comissão
Prevê a realização de um
Seminário Legislativo que
avalie e proponha ações
Conjuntas entre políticos,
empresários , trabalhadores e
a Sociedade, versando sobre o
impacto social do desemprego
em Minas Gerais. Também
está prevista a realização de
Ciclos de Debates para avaliar
os efeitos do Seminário
Leg i slativo sobre Turismo,

realizado pela Assembléia em
1996; para discutir o impacto da
reabertura de cassinos em
'Minas Gerais; e para analisar a
socialização de conhecimentos
entre a Comissão e comissões
congéneres do Senado Federal,
da Câmara dos Deputados, de
Assembléias Legislativas de
outros estados e a participação
dos países que compõem o
Mercosul. De acordo com Elbe
Brandão, a Comissão pretende,
ainda, realizar audiências
públicas regionais e incentivar
um processo de discussão para
transformar Belo Horizonte na
capital do Mercosul. Elbe
Brandão foi aparteada pelo
deputado Márcio Cunha
(PMDB), que a parabenizou por
ressaltar a importância da
indústria do turismo.

Designações
O deputado Ermano Batista
(PSDB) ocupou a Tribuna para
questionar a legalidade de ato
do governador que trata da
designação dos dirigentes das
autarquias e fundações do
Estado. Ele lembrou que,
inicialmente, o governador
havia nomeado os dirigentes,
mas, depois da apresentação
de um Projeto de Resolução
pelo deputado Sebastião
Navarro Vieira (PFL), pedindo
o cancelamento das
nomeações por estas não
respeitarem o preceito
constitucional que as
condicionam à prévia sabatina
dos indicados pela
Assembléia, o governador
voltou atrás e tornou as
nomeações sem efeito. A
seguir, Itamar Franco assinou
outro ato designar.do os
mesmos nomes para
responderem pelos cargos.
Na opinião de Ermano Batista,
o governador cometeu erro
gravíssimo, um "delito de
falsidade ideológica", pois a
nomeação, como a
designação, não dispensa a
sabatina. Ele informou ter
apresentado requerimento
solicitando que a Comissão de
Administração Pública apure,
no prazo de cinco dias, se os
designados eram de fato
servidores públicos no dia do
ato de designação, e disse ter

informações de que nem
todos os designados são de
fato servidores, como consta
no ato publicado no "Minas
Gerais". Ermano Batista foi
aparteado pelo deputado
Amilcar Martins (PSDB), que
disse ue seu partido não
abria mão do direito de
fiscalizar o Executivo e que
não sabia se o erro apontado
por Ermano Batista devia-se à
incompetência ou má-fé do
governo; e pelo deputado
Durval Angelo (PT), que
criticou a indicação do novo
presidente do Banco Central
pelo governo federal.

Copasa
O deputado Fábio Avelar
(PSDB) estreou na Tribuna
manifestando sua gratidão à
comunidade de Lagoa Santa
e aos funcionários da
Copasa, onde chegou a
diretor e trabalhou por 26
anos. Ele destacou a
competência do corpo
técnico da companhia e disse
que seu trabalho como
parlamentar estará voltado
prioritariamente para as
áreas de saneamento e de
meio ambiente. Fábio ,Avelar
comprometeu-se a lutar pela
regulamentação do setor de
saneamento e contra as
propostas de pnivatização da
Copasa. O deputado
manifestou, também, sua
preocu p ação com a
possibilidade de a Prefeitura
de Belo Horizonte não
renovar o contrato com a
Copasa, que vence no
próximo ano,
municipalizando os serviços
de água e esgoto. Ele se
posicionou contrário à
proposta e assegurou que
vai lutar pela renovação do
contrato. Informou, ainda,
que outras questões que vão
merecer atenção especial em
seu mandato serão os
problemas ligados ao
desemprego e à falta de
moradias. Fábio Avelar foi
aparteado pelos deputados
Antônio Carlos Andrada
(PSDB), João Pinto Ribeiro
(PTB), Dalmo Ribeiro Silva
(PSD) e José Alves Viana
(PDT), que o parabenizaram

Fiemg
O deputado Amilcar Martirs
(PSDB) abordou a crise entre
Minas Gerais e a União e
defendeu o governo federal,
'que estendeu a mão no
sentido de um acordo, da
paz, da harmonia" como
caminho para se enfrentar os
graves problemas que
afetam o Brasil e o Estado.
Ele recordou a tradição
política de Minas, marcada
pela serenidade e pelo bom-
senso, e criticou o governo
estadual por não ter cedido
aos apelos de deputados,
empresários e da OAB, para
que fosse dado um basta aos
desencontros. Amilcar
Martins registrou, ainda, seu
protesto pelos ataques,
segundo ele, sofridos pelo
presidente da Fiemg, Stefari
Salej, criticado pelo presidente
da Assembléia, deputado
Ariderson .Adauto, e pelo	r
governador Itamar Franco.

Líder do P1..
O lidem do PL, deputado
Agostinho Silveira, iniciou
seu primeiro
pronunciamento da Tribuna
a gradecendo ao povo que o
elegeu e falando de sua
biografia. A seguir, ele fez
uma análise da crise entre o
Estado e a União, dizendo que
a "crise provocada pelo
governo federal é uma crise
de legalidade, crise de
desrespeito à lei,
especialmente da lei do
orçamento público que define
as conexões do sistema de
planejamento e de finanças
pela expressão quantitativa
financeira e física dos
programas do governo".
Segundo ele, o governo
federal, centralizador e
descontrolado, tem agido em
fla grante violação ao texto
constitucional, assumindo
posições arbitrárias e
submetendo-se aos interesses
da especulação internacional.
O líder do PI- defendeu, ainda,
a elaboração de uma
legislação estadual de
incentivo à implantação de
cooperativas nos setores
produtivos, de
comercialização, consumo e
de serviços, com regime
tributário diferenciado e
estimulante.

Comissão Especial

Veto incide sobre proposição que
trata da cobrança do Serviço 0900

Turismo, Indústria e Comércio

Seminário sobre impacto do desemprego é sugerido



vão sabatinar dirigentes
1 ias e fundações
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Designados membros de Comissões da
Seca no Norte e da Mercedes-Benz

O ]'-vice-presidente da
Assembléia, deputado José
Braga (PDT), presidiu a reunião
ordniársa da tarde

Iepha: Amilcar Martins
(PSDB), Antônio Júlio
(PMDB), Alencar da Silveira
Júnior (PDT), João Pinto Ri-
beiro (PTB) e Agostinho
Silveira (PL)

o IGA, Uemg, Cetec e
Fapemig: Antônio Carlos
Andrada (PSDB), Márcio
Cunha (PMDB), Marcelo
Gonçalves (PDT), Paulo
Piau (PFL) e Elaine
Matozinhos (PSB)

• Ademg e Loteria do
Estado: Afiton Vilela (PSDB),
José Henrique (PMDB),
Alencar da Silveira Júnior
(PDT), Maria Tereza Lara
(VI) e Dinis Pinheiro (PSD)

• lpsemg e LPSM: Agos-
nho Patrús (PSDB), César de
Mesquita (PMDB), José Alves
Viana (PDT), João Paulo (PSD)
e Alberto Bejani (FEL)

/

Na Reunião Ordinária
de ontem à tarde, a única
matéria colocada em vota-
ção foi o requerimento do
deputado Edson Rezende
(PSB) convocando o secre-
tário de Recursos Humanos
e Administração, Sávio Sou-
za Cruz, a prestar, em Ple-
nário, esclarecimentos so-
bre a situação da Secretaria
e do funcionalismo estadu-
al. Colocado em votação por
três vezes, o requerimento
não chegou a ser aprovado
porque deputados da opo-
sição fizeram pedidos de
verificação de votação e,
diante da constatação da
falta de quórum, os resul-
tados das votações foram
tomados sem efeito.

Na mesma reunião, pre-
sidida pelo deputado José
Braga (PDT), 1' vice-presi-
dente da Assembléia, foi
lida decisão da Presidência
agrupando as indicações de
titulares de órgãos da ad-
ministração indireta do Es-
tado em áreas temáticas,
para a composição das Co-
missões Especiais que emi-

tirão carecer sobre a maté-
ria. A decisão, baseada em
analogia com as competên-
cias das comissões perma-
nentes da Assembléia, visou
a racionalidade e a organi-
zação dos trabalhos legis-
lativos. Os membros efeti-
vos das comissões são os
seguintes:

• Ruralminas e IMA:
Wanderlev Ávila (PSDB),
Dimas Rodrigues (PMDB),
João Batista de Oliveira
(PDT), Eduardo Hermeto
(PSB) e Irani Barbosa (PSD)

• Deop e DERJMG: Fá-
bio Avelar (PSDB), Antônio
Andrade (PMDB), Alvaro
Antônio (PDT), Ivo José
(PT) e Arlen Santiago (PIB)

• Fundações Clóvis Sal-
gado, Helena Antipoff, TV
Minas, João Pinheiro e

Projetos desarquivados
Na Reunião Ordinária de ontem foram deferi-

dos vários requerimentos solicitando o
desarquivamento de diversos projetos de lei. São
os seguintes os projetos, segundo o autor do re-
querimento:

• Deputado Dalmo Ribeiro Silva (PSD): PLs
1.214/97; 1.522/97; 1.736/98 e 1.928/98

• Deputado Jorge Eduardo de Oliveira (PMDB):
PLs 1.839/98 e 1.860/98

• Deputado Gil Pereira (PPB): I'Ls 1.365/97;
1.655/98 e 1.772/98

• Deputado Mauri Torres (PSDB): PLs 1.807/98
e 1.888/98

• Deputado João Leite (PSDB): PI- 2.006/98
• Deputado Alvaro Antônio (PDT): PI- 1.955/98
• Deputado Antônio Carlos Andrada (PSDB):

PL 1.712/98

Também na Reunião
Ordinária de ontem, fo-
ram designados OS inte-
grantes de duas Comis-
sões Especiais. A primei-
ra será encarregada de,
no prazo de 60 dias, pro-
ceder levantamento no
Norte de Minas sobre os
efeitos da seca e suas
conseqüências para a
vida pública econômica
e social na região. A se-
gunda, também com pra-
zo de 60 dias para con-
cluir seus trabalhos, irá
estudar as condições ofe-
recidas pelo Estado à in-
dústria de veículos
Mercedes-Benz do Brasil,
visando à instalação de
sua fábrica em Juiz de
Fora, bem como seus re-
flexos na economia esta-
dual e municipal, uma
vez que aquelas condi-
ções apontam para gra-
ves prejuízos ao Estado e
ao município.
Integrantes - Os mem-
bros efetivos da Comissão
Especial sobre a Seca no
Norte de Minas são os de-
putados Carlos Pimenta
(PSDB), Dimas Rodri-
gues (PMDB), João Batis-
ta de Oliveira (PDT),
Agostinho Silveira (PL) e
Dalmo Ribeiro Silva
(PSD). Os membros efe-
tivos da Comissão Espe-
cial sobre a Mercedes-
Benz são os deputa-
dos Amilcar Martins
(PSDB), Paulo Pettersen
(PMDB), Marcelo Gon-
Çalves (PDT), Alberto
Bejani (PFL) e Rogério
C orreia (P1).

A Presidência designou,
na Reunião de Debates da
última segunda-feira à noi-
te, os integrantes da Comis-
são Parlamentar de Inqué-
rito (CPI) para, no prazo de
120 dias, apurar possíveis ir-
regularidades na alienação
de 33% das ações da Cemig.
São eles: deputados Amilcar
Martins - que substituiu in-
dicação anterior do deputa-
do Mauro Lobo - (efetivo)
e Wanderlev Ávila (suplen-
te), pelo PSDB; deputados
Antônio Andrade e Paulo
Pettersen, pelo PMDB; de-
putados Eduardo Daladier
e Alencar da Silveira Júnior,
pelo PDT; deputados Bilac
Pinto e Alberto Bejani, pelo
PFL; deputados José Milton
e Eduardo Brandão, pelo
PL; deputados Chico Rafael
e Eduardo Hermeto, pelo
PSB; deputados Adelmo
Carneiro Leão e Rogério
Correia, pelo P1. Hoje a CPI
da Cemig tem reunião
marcada para as 10h30mm,

Ainda durante a Reu-
nião de Debates da última
segunda-feira foi comu-
nicada a decisão de não-re-
cebimento e arquivamento
de proposição. Neste caso,
a Presidência deixou de re-
ceber a denúncia oferecida
por Expedito Mendonça
contra o governador do Es-
tado por crime de respon-
sabilidade, nos termos do
parecer 3.642/99, da Procu-
radoria-Geral.

no Plenarinho IV. N a reu-
nião, serão eleitos o presi-
dente e o vice-presidente,
designado o relator e fixa-
do o dia e o horário das reu-
niões ordinárias.
Líderes - Foram lidas, ain-
da, comunicações dos depu-
tados Paulo Pettersen
(PMDB) e Carlos Pimenta
(PSDB), informando que
foram indicados, respecti-
vamente, líderes da Maio-
ria e da Minoria. A Presidên-
cia informou também ao
Plenário que o deputado
Francisco Rafael (PSB) terá
seu nome parlamentar alte-
rado para Chico Rafael, ten-
do em vista aprovação de
requerimento do deputado
nesse sentido. Foi comu-
nicada, ainda, Decisão da
Presidência designando o
deputado Durval Angelo
(P1), 2'-vice-presidente,
para receber sugestões dos
deputados visando a altera-
ções no Regimento Interno
da Assembléia.

Outra Decisão da Presi-
dência trata da constituição
de grupo parlamentar com-
posto pelos deputados
Alencar da Silveira Júnior
(PDT), Anderson Adauto
(PMDB), Durval Angelo
(P1), George l-lilton (PL) e
Hely Tarqüínio (PSDB)
para, sob a coordenação do
deputado Durval Angelo
(P1), proceder à avaliação
do projeto e das atividades
da TV Assembléia.

Definidos integrantes da
CPI da Cemig

Decisões da Presidência

i-
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• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho II) -
eleger o vice-presidente da Comissão

9h30min
• Comissão de Educação, Cultura, Ciência e

Tecnologia (Plenorinho 1) - discussão e vota-
ção de proposições que dispensam a aprecia-
ção do Plenário

• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho II) -
discussão e votação de proposições que dispensam
a apreciação do Plenário

9h45mjn
• Comissão Especial (n° 6) para emitir parecer sobre

o veto total à Proposição de Lei 13.919 e sobre os
vetos parciais às Proposições de Lei 13.901,
13.991, 14.015 e 14.053 (Plenarinho IV) - eleger
presidente e o vice-presidente e designar os relatores

10 horas
• Comissão Especial (n° 1) para emitir parecer

sobre os vetos totais às Proposições de Lei
13.979, 13.987, 13.988, 13.992, 13.994,
14.004, 14.006, 14.008, 14.023 e 14.029
(Plenarinho III) - eleger o presidente, o vice-
presidente e designar os relatores

• Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
(Plenarinho 1)- discussão e votação de proposições
que dispensam a apreciação do Plenário

10h l5min
• Comissão Especial (n° 3) para emitir parecer sobre

os vetos totais às Proposições de Lei 13.880,
13.977, 13.990, 14.009 e sobre o veto parcial õ

rroposçao oe Lei 14.U63 (Pienarinho lll	eieger.
presidente, o vice-presidente e designar os reloto

1 Oh30min
• CPI para no prazo de 120 dias, apurar 

POSOSeS
irregularidades na alienação de 33% das ações
Cemig (Plenarinho IV) - eleger o presidente , o vice.
presidente, designar o relator e fixar o dia e o hora.
rio das reuniões ordinárias

14 horas
• Reunião Ordinária - será interrompida para rece.

ber a procuradora-geral do Estado, Misabel Derz
(Plenário)

1 4h45mjn
• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Nats.

rais (Plenarinho III) - eleger o vice-presidente
do Comissão

15 horas
• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

(Plenarinho III) - discutir assuntos de interesse do
Comissão

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras
Públicas (Plenarinho 1) discussão e votação de pro-
posições que dispensam a apreciação do Plenário

1 5h1 5min
• Comissão do Trabalho, da Previdência e do

Ação Social (Plenarinho II) - eleger o vice-pre-
sidente da Comissão

1 5h30min
• Comissão do Trabalho, da Previdência e do Ação

Social (Plenarinho II) - discussão e votação de pro-
posições que dispensam a apreciação do P:enário

Comissões vão analisar vetos
Confira no Repórter Assembléia, às 19 horas: Comissões especiais elegem
presidentes, vices e relatores para analisar 20 vetos do Governador.

7h30 - Repórter Assembléia - Reprise do]'
edição de terça-feira. Traz, entre outros assuntos, a
cobertura das reuniões de comissões e uma
entrevista com o tributarisfa Sacha Calmon sobre o
Pacto Federativo.
8h - Assembléia Debate - O programa discute o
atual crise que os municípios mineiros estão
enfrentando, com a presença do Secretário Munici-
pal de Planejamento, Maurício Borges; do Diretor do
Associação Mineira dos Municípios, Carlos Alberto
Calixto; e dos deputados Sebastião Navarro (PFL) e
Márcio Cunha (PMDB).
9h - O estado do Estado - Reprise da entrevista
com o Secretário de Estado de Justiça e Direitos
Humanos, LuizTadeu Leite.
9h30- Pinga-fogo - Reprise dos pronunciamen-
tos dos deputados na Tribuna.
13h - Repórter Assembléia - Reprise da 1
edição de terça-feira. Traz, entre outras assuntos, a
cobertura das reuniões de comissões e uma
entrevista como tribijtarista Sacria Calmon sobre o
Pacto Federativo.
13h30 - Visão Parlamentar - Reprise da

entrevista com a deputada Elbe Brandão (PSDB) e
com deputado As-nilcar Martins (PSDB)	-
14h20 - Plenário AO VIVO.

16h30 - Pinga-fogo - Reprise dos pronunciamen-
tos dos deputados na Tribuna.
19h - Repórter Assembléia 1° edição-Apre-
senta as reuniões das comissões de Direitos
Humanos; Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia;
Política, Agropecuária e Agroindustrial; Administra-
ção Pública; Meio Ambiente e Recursos Naturais;
Transporte, Comunicação e Obras Públicas,
Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
comissões especiais.
19h30 - Assembléia Debate AO VIVO -0
programa de hoje discute o Pacto Federativo, que
reúne, entre outros convidados, os deputados DurV01
Angelo (P1) e Antônio Carlos Andrada (PSDB).
20h30 - Pinga-fogo - Pronunciamento dos
deputados na Tribuna.
22h - Repórter Assembléia 2' edição - Principais
matérias do Repárter Assem bléia ]'edição, com
destaque paro os noticiários politicos de Brasília.
22h30 - Visão Parlamentar - Entrevistas em
plenário comas deputados.
23h -Assembléia Debate - Reprise do programo
Discussão do Pacto Federativo.
Oh - Repórter Assembléia - Reprise da 1°
edição do jornal.
0h30 - Encerramento


