
Os deputados Irani Barbosa (PSD), Wilson Pires (PFL) e Adelmo Carneiro
Leão (PT) participaram da reunião realizado ontem

Medidas contra a dengue
A Comissão de Saúde aprovou ontem
requerimento do deputado Adelmo
Carneiro Leão (PT) solicitando que seja
realizado um debate sobre a situação
da dengue no Estado. O objetivo é
avaliar as medidas 'á tomadas e a
serem tomadas para o combate e a
prevenção da doença.
Veja na página 5

Recursos hídricos
A adoção de um modelo de gestão por
bacia hidrográfica, sob o comando de
comitês e executada por agências, e a
criação do conceito de "poluidor/
pagador" são idéias contidas no
substitutivo aprovado ontem, pela
Comissão de Meio Ambiente e Recursos
Naturais, ao PL 1.179/97.
Veja nas páginas 6 e 7

ASSEMBLEIA

Coletiva
O candidato a senador
José de Alencar (PMDB)
anunciou ontem à tarde,
durante entrevista coletiva
na Sala de Imprensa, que
cerca de 40 deputados
estaduais e federais, tanto
do PMDB quanto de
outros partidos, estão
apoiando sua candidatura.
Ele disse, ainda, que este
número deve crescer de
forma surpreendente.
Comentando os resultados
das pesquisas eleitorais,
Alencar declarou ter
informações de que já
ocupa o 20 lugar nas
intenções de votos, e não
mais o 3°, como havia
sido divulgado na semana
passada. Participaram,
também, da coletiva os
deputados José Militão
(PSDB), Miguel Martini
(PSN), Gil Pereira (PPB),
Jorge Hannas (PFL) e
Sebastião Helvécio (PPB).

Hipertensão
arterial
Duas palestras sobre a
hipertensão arterial foram
promovidas ontem pelo
Serviço de Saúde e
Assistência, dando início a
uma campanha
permanente de controle
paro os servidores que
sofrem com esse
problema. O objetivo é
informar sobre o
gravidade da doença e
conscientizar os servidores
da importância de fazer a
prevenção e o tratamento
adequado. Uma estratégia
do setor é identificar as
pessoas que podem ter o
problema sem saber,
para, assim, fazer um
acompanhamento de
longo prazo. Atualmente,
a Assembléia tem 80
servidores que sofrem de
hipertensão arterial.

A CPI dos Medicamentos
Falsos definiu ontem o seu
cronograma de investiga-
ções. A previsão é de que os
trabalhos terminem no dia 2
de dezembro, com a aprova-
ção do relatório final. Até lá,
serão ouvidas cerca de 40
pessoas, entre autoridades,
vítimas e empresas de distri-
buição de remédios. Tam-
bém foi decidido que serão
convidados a acompanhar as
apurações representantes do
Ministério Publico Estadual
e da Ordem dos Advogados
do Brasil. Os primeiros de-
poimentos serão dos supe-
rintendentes de Vigilância
Sanitária Federal, Estadual e
Municipal - responsáveis
pelas autuações de medica-
mentos falsos -, da Policia
Federal e de vítimas dos
medicamentos falsos.

O cronograma foi apre-
sentado num requerimento
do relator da CPI, deputado
Adelmo Carneiro Leão (VI).
Ele propôs que na primeira
reunião para tomada de de-
poimentos, na próxima quar-

ta-feira (2/9), fossem ouvi-
dos os presidentes do Con-
selho Regional de Farmácia,
Renata Loiola Souto, e do
Sindicato dos Farmacêuticos
de Minas, Waldice Inês de
Souza; o superintendente
geral da Fundação Ezequiel
Dias, Roberto Porto Fonzeca;
e a coordenadora do Centro
de Estudos de Medicamen-
tos da Faculdade de Farmá-
cia da UFMG, Elza Oliveira.

O deputado Irani Barbo-
sa (PSD), no entanto, suge-
riu que fossem ouvidos em
primeiro lugar os superin-

tendentes de Vigilância Sani-
tária Federal, Estadual e
Municipal, a Policia Federal
e as vítimas dos medicamen-
tos falsos. A proposta foi
aceita, durante a reunião pre-
sidida pelo deputado Wilson
Pires (PFL). Em outro reque-
rimento, o deputado AdeJmo
Carneiro Leão pediu que se-
jam solicitadas aos superin-
tendentes de vigilância sani-
tária as listas oficiais de re-
médios, com o respectivo la-
boratório e lote, onde foram
constatadas falsificações.
Leia na página 3

CPI dos Medicamentos

Cronograma prevê leitura de
relatório final em dezembro



e as vítimas dos medica-
mentos falsos. A proposta
foi aceita, durante a reunião
presidida pelo deputado
Wilson Pires (PFL). Em ou-
tro requerimento, o depu-
tado Adelino Carneiro Leão

pediu que sejam solicitadas
aos superintendentes de vi-
gilância sanitária as listas
oficiais de remédios, com o
respectivo laboratório e
lote, onde foram constata-
das falsificações.

Depoimentos
colhidos até 1

serão
lovembro

A previsão feita pelo
deputado Adelino Carnei-
ro Leão é de que a tomada
de depoimentos seja feita
até o dia 4 de novembro.
Depois o tempo será dedi-
cado à elaboração do rela-
tório final.

A CPI aprovou que se-
jam convidados: a presiden-
te do Conselho Regional de
Farmácia/MG, Renata
Loiola Souto; a presidente
do Sindicato dos Farmacêu-
ticos de Minas Gerais,
Waldice Inês de Souza; o
superintendente-geral da
Fundação Ezequiel Dias,
Roberto Porto Fonseca; os
coordenadores do Centro
de Estudos de Medicamen-
tos da Faculdade de Farmá-
cia da UFMG, Elza Olivei-
ra, e do Procon/BH, Ro-
drigo Campos; a chefe da
Delegacia Especializada de
Ordem Econômica, Gisele
Damasjo Duarte; o coorde-
nador do Núcleo de Pro-
cessamento de Informações
sobre Remédios Falsifica-
dos da Polícia Federal de
Minas, Tadeu de Moura
Gomes; vítimas de remé-
dios falsificados; os secre-
tários da Saúde de Minas,
Wilmar de Oliveira Filho, e
de BH, Marilio Malaguth;o
superintendente de Vigilân-
cia Sanitária da Secretaria de
Estado da Saúde, Júlio

Cesar Martins Siqueira; o
coordenador da Vigilância
Municipal, João Batista de
Souza; os presidentes da
Associação Médica/MG,
Geraldo Caldeira, do Con-
selho Regional de Medici-
na/MG, Roberto Junqueira,
e do Sindicato dos Médicos/
MG, Ricardo Menezes
Macedo; o superintenden-
te-geral da Fhemig, Gui-
lherme Rício; diretores do
Hospital das Clínicas de BH
e do Instituto Raul Soares;
presidente da Associação
dos Hospitais Particulares/
MG; diretores da Santa
Casa de Misericórdia de
BH, dos Hospitais Felício
Rocho e Hélio Angotti e da
Associação de Combate ao
Câncer; proprietários da
Ação Distribuidora de Me--
dicamentos (BH), Distribui-
dora Dinâmica de Medica-
mentos (BH), Distribuido-
ra Opção Comércio de Me- -
dicamentos Ltda (Paracatu)
e Distribuidora Centro Ci-
rúrgico Ltda; presidente da
Federação das Empresas de
Transporte Rodoviário de
Cargas/MG,Jésus Inácio de
Araújo; proprietários da
Acess Distribuidora Farma-
cêutica, Minas Prata Distri-
buidora, Endoterápica La-
boratório, Distribuidora
Hospitaval Ltda. e Master
Distribuidora.
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Administração Pública

Rejeitado parecer favorável
que isenta servidor de multa

CPI dos Medicamentos Falsos
a projeto	Comi*ssão define cronograma de

trabalho e nomes de convidados

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Romeu Queiroz
Presidente
Cleuber Carneiro
12-Vice-Presidente
Francisco Ramalho
22-Vice-Presidente
Geraldo Rezende
32-Vice-Presidente
Elmo Braz
12-Secretário
Ivo José
22-Secretário
Marcelo Gonçalves
32-Secretário
Dilzon Meio
42-Secretário
Mana Olívia
51-Secretária

SECRETARIA
Dalmir de Jesus
Diretor-Geral
Paulo Rubens Navarro Vieira
Secretário-Geral da Mesa

ASSEMBLÉIA informa
Editado pela Área de Comunicação So-
cial da Diretoria de Informação e Comu-
nicação e impresso pela Área de Servi-
ços Gerais da Diretoria Administrativa
e Financeira

Se você tem críticas e sugestões, fale
com o responsável pela Arca de
Comunicação Social (290-7800)

Se você está com problemas de
recebimento, fale cem o chefe do Setram
(290-7766)

Endereço:
Rua Rodngues Caldas, 30
CEP: 30190-921 —Tei: 290-7800
Fax 290-7811
BH/MG

Assembléia na Internet
http:/Iwww.almg.gov.br

A Comissão de Admi-
nistração Pública, reunida
ontem, rejeitou parecer do
deputado Marcos Helêmo
(PT) favorável ao Projeto
de Lei (PL) 1.494/97, do
deputado Gilmar Machado
(PT), que isenta de multa
por atraso na quitação das
taxas de água e luz o servi-
dor público estadual que
tiver seu pagamento pos-
tergado pelo Governo do
Estado. O deputado Arnal-
do Penna (PSDB) defendeu
a rejeição do parecer, ale-
gando que o projeto fere
princípios constitucionais
como o de igualdade peran-
te a lei, ao beneficiar so-
mente urna categoria pro-
fissional. Segundo o parla-
mentar, o projeto cria tam-
bém tratamento desigual
dentro da própria catego-
ria, pois não pode prever a
isenção de multa para o
caso em que a concessioná-
ria do serviço for empresa
privada ou municipal. Are-
jeição do parecer levou o
presidente da Comissão a
designar o deputado Ar-
naldo Penna para novo
relator. Seu parecer, contrá-
rio ao projeto, foi aprova-
do pela Comissão, com
voto contrário do deputa-
do Marcos Helênio.

A Comissão aprovou
também mais dois parece-
res do deputado Arnaldo
Penna: um pela rejeição do
PL 1259/97, do deputado
José Militão (PSDB), que
acrescenta parágrafo único
ao artigo 24 da Lei 9380, de
1986 (o projeto reduz para
3,2% a contribuição previ-
denciária mensal para o
Ipsemg, no caso de renún-

cia de benefícios por parte
do segurado); e outro, fa-
vorável ao Projeto de Lei
Complementar (PLC) 33/98,
do deputado Antônio Júlio
(PMDB), que dá nova reda-
ção ao artigo 80 da Lei 869,
de 1952, que contém o Es-
tatuto dos Servidores Públi-
cos do Estado de Minas
Gerais. A nova redação per-
mite a remoção de servidor
para outra localidade, a fim
de acompanhar o cônjuge ou
companheiro ou, ainda, por
motivo de saúde. O projeto
tramita em 20 turno.

Parecer do deputado
Marcos Helêriio pela re-
jeição do PL. 556/98, do
deputado Dinis Pinheiro
(PSD), foi aprovado pela
Comissão. O projeto dis-
põe sobre compensação
financeira a municípios
que tenham área inunda-
da para implantação de
reservatórios da Copasa.
E  PL 1596/98, do depu-
tado Ronaldo Vasconcel-
los (PL), que dispõe sobre
a substituição gradual da
frota oficial de veículos do
Estado por veículos que
utilizem combustível de
fonte renovável, recebeu
parecer favorável do de-
putado Marcos Helênio,
para 1° turno, na forma do
substitutivo n° 1.

O deputado Arnaldo
Perina pediu prazo para
apresentar parecer ao PL

-

-

A reunião foi presidido pelo
deputado A)almor Si" (PSDB)

1.202/97, da deputada
Maria José Haueisen (PT),
que constitui a Companhia
Especial de Implantação e
Consolidação de Mode-
los de Agricultura Fami-
liar e Assentamentos
Agrários (Ceic-Agrícola),
e ao PL 1.696/98, do de-
putado Anderson Adau-
to (PMDB), que autoriza
o Poder Executivo a inde-
nizar professor, regente
de ensino ou servidor do
quadro do magistério. A
Comissão aprovou, ain-
da, uma proposição que
dispensa a apreciação do
Plenário.

Participaram da reu-
nião, presidida pelo de-
putado Ajalmar Silva
(PSDB), os deputados
Arnaldo Penna (PSDB),
Marcos Helênio (PT) e
Sebastião Helvécio (PPB).

-

-

-

IÃ

A CPI dos Medicamen-
tos Falsos definiu ontem o
seu cronograma de investi-
gações. A previsão é de que
os trabalhos terminem no
dia 2 de dezembro, com a
aprovação do relatório fi-
nal. Até lá, serão ouvidas
cerca de 40 pessoas, entre
autoridades, vítimas e em-
presas de distribuição de
remédios. Também foi de-
cidido que serão convida-
dos a acompanhar as apu-
rações representantes do
Ministério Público Estadu-
al e da Ordem dos Advo-
gados do Brasil. Os primei-
ros depoimentos serão dos
superintendentes de Vigi-
lância Sanitária Federal, Es-
tadual e Municipal - respon-
sáveis pelas autuações de
medicamentos falsos -, da
Policia Federal e de vítimas
dos medicamentos falsos.

O cronograma foi apre-
sentado num requerimento
do relator da CPI, deputa-
do Adelmo Carneiro Leão
(P1). Ele propôs que, na pri-
meira reunião para tomada
de depoimentos, na próxi-
ma quarta-feira (2/9), fos-
sem ouvidos os presidentes
do Conselho Regional de
Farmácia, Renata Loiola
Souto, e do Sindicato dos
Farmacêuticos de Minas,
Waldjce Inês de Souza; o
superintendente-geral da
Fundação Ezequiel Dias,
Roberto Porto Fonzeca; e a
Coordenadora do Centro
de Estudos de Medicamen-
tos da Faculdade de Farmá-
cia da UFMG, Elza Oliveira.

O deputado Irani Barbo-
sa (PSD), no entanto, suge-
riu que fossem ouvidos em
Primeiro lugar os superin-
tendentes de Vigilância Sa-
nitária Federal, Estadual e
Municipal, a Policia Federal

Denúncias
Foi aprovado, ainda,
requerimento do
deputado Adelmo
Carneiro Leão (PT),
solicitando que seja
divulgado o número do
serviço Fale com as
Comissões - (031) 290-
7828 - para que a
População, durante o
funcionamento da CRI,
possa fazer denúncias e
fornecer informações
sobre a falsificação de
medicamentos, desde que
a pessoa se identifique.
Os parlamentares
aprovaram, ainda,
requerimento do
deputado Sebastião
Helvécio (PPB), que pede
que seja enviada à CRI a
relação de medicamentos
falsos levantada pelo
Procon Assembléia.

Parecer contrário



Constituição e Justiça

Comissão aprova pareceres
inconstitucionalidade de três

pela
projetos

Saúde

Comissão
a dengue

vai discutir medidas contra
em Minas Gerais
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Presenças
As demais matérias
constantes da pauta não
foram apreciadas por
falta de quórum.
Participaram da reunião
os deputados Hely
Tarqüínio (PSDB),
presidente da Comissão,
Marcos Helênio (PT),
Arnaldo Penna (PSDB),
Antônio Genaro (PPB) e
Sebastião Helvécio (PPB).

A Comissão de Consti-
tuição e Justiça apreciou
ontem sete proposições.
Receberam pareceres favo-
ráveis, ou seja, pela cons-
titucionalidade, legalidade
e juridicidade:

o Projeto de Lei Com-
plementar (PLC) 36/98, do
deputado Ronaldo Vas-
conceilos (PL), que altera a
composição do Colar Me-
tropolitano da Região Me-
tropolitana de Belo Hori-
zonte de que trata o art. 21
da Lei Complementar
26/93. O projeto pretende
adequar a Lei às mudanças
provocadas pela Lei Com-
plementar 48/97, que in-
cluiu  os municípios de Flo-
restal e Rio Manso na
RMBH e, portanto, devem
ter seus nomes retirados da
lista de municípios que in-
tegram o Colar Metropoli-
tano. O projeto do deputa-
do Ronaldo Vasconceflos
também propõe a inclusão
dos municípios de Bom Je-
sus do Amparo, Cachoeira
da Prata, Crucilândia e
Itaguara no Colar Metropo-
litano. O relator da matéria
foi o deputado Arnaldo
Penna (PSDB);

Projeto de Lei (PL)
1.630/98, do deputado
Rêmolo Aloise (PFL), que
autoriza o Executivo a doar
ao município de Itamoji
imóvel que especifica. O
relator foi o deputado Mar-
cos Helênio (Vi);

o PL 1.813/98, do depu-
tado José Militão (PSDB),
que dispõe sobre a cobran-
ça de emolumentos nas en-
tidades de assistência soci-
al. O objetivo da matéria,
que foi relatada pelo depu-
tado Antônio Genaro
(PPB), é isentar as entida-
des que são reconhecidas
pelo Estado como de utili-

dade pública do pagamen-
to de emolumentos carto-
rários quando da autentica-
ção de documentos;

o PL 1.814/98, do deputa-
do Leonídio Bouças (PFL),
que acrescenta dispositivo ao
art. l' da Lei 11.036, de 1993,
que obriga as escolas a tor-
narem públicos dados esco-
lares relativos ao seu desem-
penho. O projeto, relatado
pelo deputado Marcos
Helênio (PT), acrescenta à

Três projetos receberam
pareceres pela incons-
titucionalidade, antijuri-
dicidade e ilegalidade. Fo-
ram as seguintes proposi-
ções, relatadas pelo deputa-
do Marcos Helênio:

PL 1.526/97, do deputa-
do Anderson Adauto (PMDB),
que determina que as indús-
trias de cigarros indenizem o
Estado ou o município pelo
atendimento médico prestado
aos portadores de doenças
provocadas pelo tabagismo. O
relator lembrou que o assunto
é polêmico e tem sido objeto de
discussões nas mais altas cor-
tes jurídicas, como nos Esta-
dos Unidos, continuando
pendente a questão da respon-
sabilidade civil da indústria
de tabaco na indenização das
vítimas. O parecer ressalta que
compete privativamente à
União legislar sobre matérias
de direito civil. Além disso,
observa que o legislador esta-
dual encontraria extrema difi-
culdade para estabelecer de
forma objetiva o elo de causa-
lidade entre a vítima e o res-
ponsável pelo dano;

PI, 1.782/98, do deputa-
do Ronaldo Vasconceilos (PL),
que proíbe o fumo na rede es-
tadual ena rede privada deen-

Lei 11.036 a obrigatoriedade
da publicação do númeno
vagas existentes na escola
discriminado por série. A Lj
já determina que sejam di-
vulgados o número de alu-
nos matriculados por série;
o percentual de aprovados,
reprovados e que abando..
riam a escola, por série; e o
percentual global de repe-
tência e abandono escolar, a
partir do número de alunos
matriculados a cada ano.

sino de l e 20 graus. O parecer
observa que, no âmbito estadu-
al, a matéria já foi disciplina-
da pela Lei 12.903, de 1998, e
em âmbito federal, pela Lei
9294, de 1996. Opreto do de-
putado é dirigido especifica-
mente aos alunos das escolas
públicas e privadas do Estado
e, já havendo legislação estadu-
al e federal sobre a questão, sua
tramitação faz-se desnecessária;

o PL 1.788/98, do deputa-
do José Henrique (PMDB), que
dá nova redação ao art. 1° da
Lei 12.459, de 1997, que esta-
belece as condições para O
apostilamento do servidorpú-
blico efetivo designado e afas-
tado do cargo de diretor de es-
cola. O projeto elimina oreqUF'
sito da avaliação dos conheci

-mentos do servidor candidato
ao cargo comissionado e pro-
move a emissão automática da
certidão comprobatória da
aquisição do direito de que
trata a Lei 12.459. Assim, O

projeto dispõe sobre direitos
e deveres dos servidores para
com o Executivo, o que é ma-
téria relativa ao regime jUfl"
dico único dos servidores pú

-blicos dos órgãos da adm1'
nistração direta e, nesse sen-
tido, de iniciativa privativa
do governador.

A Comissão de Saúde
aprovou ontem requerimen-
todo deputado Adelmo Car-
neiro Leão (VI). A proposi-
ção solicita que seja realiza-
do um debate sobre a situa-
ção da dengue no Estado,
para avaliar as medidas já
tomadas e a serem tomadas
para o combate e a preven-
ção da doença. Serão convi-
dados representantes da Se-
cretaria de Estado da Saúde,
da Secretaria Municipal de
Saúde de Belo Horizonte,
prefeitos das cidades da Re-
gião Metropolitana de Belo
Horizonte, da Câmara de
Dirigentes Lojistas (CDL), da
Federação do Comércio e de
outras entidades. A audiên-

Comissão Especial

Renúncia a
A Comissão Especial cria-

da para emitir parecer sobre o
veto total à Proposição de Lei
13.807, que dispõe sobre re-
núncia do servidor público do
Estado à aposentadoria, apro-
vou ontem parecer pela rejei-
ção do veto, O relator da ma-
téria foi o deputado Ibrahim
Jacob (PEYT). Segundo a pro-
posição, o servidor público ci-
vil aposentado que ocupe car-

Foram eleitos ontem o
Presidente e o vice, e desig-
nado o relator da Comissão
Especial para emitir parecer
Sobre a Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) 57/98.
São, respectivamente, os
deputados Arnaldo Penna
(PSDB) e Wilson Pires (PFL),
que também será o relator.

A proposta, de autoria

do deputado Toninho
Zeitune (PMDB) e outros,
altera o inciso VI do artigo
31 da Constituição do Esta-
do e estende o adicional so-
bre a remuneração para o
servidor aposentado por
invalidez permanente,
aposentado compulsoria-
mente aos 70 anos de ida-
de e voluntariamente, aos

tas vezes passam horas nas
filas dos hospitais, sem pri-
vilégios.

A emenda n° 1 define o
atendimento prioritário, re-
ferido na alínea "a" do
inciso II, como a atenção
imediata, excetuando-se as
situações de maior urgência
dos demais usuários e as
previstas no decreto
regulamentador.

Ainda na Comissão, foi
aprovada uma proposição
que dispensa a apreciação
do Plenário.
Presenças - Participaram da
reunião os deputados Jorge
Hannas (PFL), que a presi-
diu, Wilson Pires (PFL) e
Adelino Carneiro Leão (VI).

em que lhe sobrepõe o inte-
resse individual". Para o
relator, a proposição, originá-
ria do ex-PL 1373/97, do de-
putado José Bonifácio (PSDB),
trata do aprimoramento e da
valorização do servidor públi-
co estadual- Agora o veto será
apreciado pelo Plenário em
votação secreta e, para ser der-
rubado, precisa do voto con-
mirio de 39 deputados.

65 anos de idade, se ho-
mem, ou 60 anos, se mu-
lher, independentemente
do tempo de serviço pres-
tado. Atualmente, o adi-
cional beneficia apenas os
servidores que completam
30 anos de serviço ou os
que implementam o
interstício necessário para
a aposentadoria.

Presenças
Compareceram à reunião
do Comissão Especial os
deputados Tarcísio
Henriques (PMDB), que a
presidiu, lbrahim Jacob
(PDT) e Ronaldo
Vasconcellos (PL).

-

Presenças
Participaram da reunião
os deputados Wilson Pires
(PFL) e Arnaldo Penna
(PSDB), que a presidiram,
e o deputado João Leite
(PSDB).

cia pública será presidida
pelo deputado Romeu
Queiroz (PSDB).
Idosos - Pessoas idosas com
mais de 60 anos poderão ter
atendimento preferencial de
saúde nos hospitais do Esta-
do conveniados com o Siste-
ma único de Saúde (SUS). É
o que propõe o Projeto de
Lei (PL) 1.709/98, do depu-
tado Leonídio Bouças (PFL),
que teve parecer favorável
aprovado, em 1° turno, na
forma do substitutivo n°1 da
Comissão de Constituição e
Justiça, e com a emenda n°1,
apresentada pelo relator, de-
putado Wilson Pires (PFL). O
projeto busca facilitar o aten-
dimento aos idosos, que mui-

aposentadoria

Pareceres contrários

go público poderá renunciar à
aposentadoria e aproveitar o
tempo de serviço na contagem
para aposentadoria no cargo
em que esteja investido, des-
de que cumprido o estágio
probatório.

Segundo o Executivo, a ini-
ciativa da matéria é de com-
petência privativa do gover-
nador, além de contrariar o in-
teresse público, "na medida

Comissão Especial

Eleição de presidente e vice



Meio Ambiente e Recursos Naturais

Gestão das águas poderá ganhar
modelo usuário/pagador

Meio Ambiente e Recursos Naturais (continuação)

Projeto define critérios de cobrança
sobre uso de recursos hídricos
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que a forma, a periodici-
dade, o processo e outras
informações de caráter
técnico e administrativo
inerentes à cobrança pe-
los direitos de uso dos re-
cursos hídricos serão es-
tabelecidos em decreto

Tipos de
infrações
Entre as infrações
previstas no substitutivo,
destacam-se a utilização
de recursos hídricos ou o
execução de obras e
serviços em desacordo
com as condições
estabelecidas na outorga
e nas licenças
ambientais; a perfuração
de poços para a extração
de águas subterrâneos,
ou sua operação sem
autorização; e a fraude
das medidas dos volumes
de água captados e da
declaração dos valores
utilizados.

Segundo o substi-
tutivo, vão integrar esse
Sistema a Secretaria de
Estado do Meio Ambi-
ente; o Conselho Esta-
dual de Recursos Hí-
dricos (formado pelo
poder público, usuários
e sociedade civil); o Ins-
tituto Mineiro de Ges-
tão das Águas (Igam);
os Comitês e as Agên-
cias de Bacia Hidrográ-
fica, entre outros. Essas
Agências vão atuar
como unidades executi-
vas descentralizadas de
apoio aos Comitês e res-
ponderão pelo seu su-
porte administrativo,
técnico e financeiro, in-
clusive pela cobrança
pelo uso dos recursos
hídricos. Já os Comitês
serão formados por re-
presentantes do poder
público, de usuários e
da sociedade civil. Eles
terão, entre outras, as
atribuições de aprovar
os planos diretores de

A adoção de um mode-
lo de gestão por bacia
hidrográfica, sob o coman-
do de comitês e executado
por agências, e a criação do
conceito de "poluidor/pa-
gador" são idéias contidas
no substitutivo aprovado
ontem, pela Comissão de
Meio Ambiente e Recursos
Naturais, ao Projeto de Lei
(PL) 1.179/97.0 projeto dis-
põe sobre a política, o
gerenciamento e o Plano
Estadual de Recursos Hí-
dricos, tramita em 10 turno
e é do deputado Gil Pereira
(PPB). O substitutivo foi
apresentado pelo deputado
Irani Barbosa (PSD), desig-
nado relator da matéria pela
Comissão. Com a aprovação
do substitutivo, ficam pre-
judicadas as emendas n°s 1
a 8, da Comissão de Cons-
tituição e Justiça. Agora a
proposta será apreciada pela
Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária e
depois pelo Plenário.

O substitutivo engloba
também as propostas do PL
1.706/98, encaminhado pelo
governador do Estado à
Assembléia, que, segundo o
relator, "contempla um
novo paradigma de admi-
nistração das águas esta-
duais". Esse projeto do
Executivo altera a Lei
11.504, de 1994, que dis-
põe sobre a política de re-
cursos hídricos, para
adequá-la à Lei Federal
9.433, de 1997. A lei esta-
dual é resultante do Semi-
nário Legislativo Aguas de

Minas, evento promovido
pela Assembléia e que con-
tou com cerca de 600 parti-
cipantes, representando 52
entidades ligadas à questão.
A lei federal é posterior à

o projeto determina
que, na execução da polí-
tica estadual de recursos
hídricos, a bacia hidro-
gráfica será adotada
como unidade físico-
territorial de planeamen-
to e gerenciamento, e
toma por base o geren-
ciamento integrado para
uso múltiplo dos recursos
hídricos. Institui, ainda, a
cobrança por esse uso,
em função das disponibi-
lidades quantitativas e
qualitativas e peculiari-
dades das bacias - o mo-
delo "poluidor/paga-
dor". O projeto determi-
na ainda compensações
ao município afetado por
inundação causada por
implantação de reserva-
tório ou por restrição de-
corrente de lei ou outor-
ga. Rateio do custo de
obras de aproveitamento
múltiplo, de interesse co-
mum ou coletivo, entre as
pessoas físicas e jurídicas
beneficiadas; e descentra-
lização da gestão dos re-
cursos hídricos, com a
participação do poder
publico, dos usuários e das
comunidades, são outras
idéias do substitutivo.

norma estadual e traz tam-
bém avanços, como a insti-
tuição de Comitês e Agên-
cias de Bacia Hidrográfica,
com gestão descentralizada
e participativa.

São listados também
os instrumentos da poli-
fica estadual de recursos
hídricos: o Plano Estadu-
al; os Planos Diretores
das Bacias Hidrográfi-
cas; a outorga dos direi-
tos de uso e a cobrança
pelo uso da água. Os ob-
jetivos e a previsão dos
recursos financeiros para i
elaborar e implantar o
Plano deverão constar 1
nas leis relativas ao Pia-
no Plurianual de Ação
Governamental (PPAG),
às Diretrizes Orçamentá-
rias (LDOs) e aos Orça-
mentos do Estado. O
Plano deverá ser apro-
vado pelo Conselho Es-
tadual de Recursos
Hídricos e deverá conter
a divisão hidrográfica
do Estado e objetivos a
serem alcançados, entre
outros itens. Segundo o
substitutivo, o Estado
vai assegurar, por inter-
médio do Sistema Esta-
dual de Gerenciamento
de Recursos Hídricos,
os recursos financeiros
e institucionais necessá-
rios para implementar
todas as ações relativas
à água.

O substitutivo apresen-
tado ao Projeto de Lei (PL)
1.179/97, apreciado on-
tem pela Comissão de
Meio Ambiente e Recursos
Naturais, traz, ainda, os
Critérios para cobrança
pelo uso dos recursos
hidrícos por aqueles que
"utilizarem, consumirem
ou poluírem", e O Capital
arrecadado será reinves-
tido no financiamento de
programas e intervenções
contemplados nos planos
de recursos hídricos. Essa
cobrança será implantada
de forma gradativa e não
recairá sobre os usos con-
siderados "insignifican-
tes", segundo regulamen-
to próprio, que deverá ser
baixado em até 180 dias da
publicação da futura lei.
Para fixar os valores a se-
rem cobrados, serão obser-
vados: o volume retirado
nas "derivações, captações
e extrações de água" e seu
regime de variação; e o
volume nos lançamentos
de esgotos domésticos e
demais efluentes líquidos
ou gasosos e seu regime de
variação e características
físico-químicas, biológicas
e de toxicidade do efluente.

Os valores arrecadados
serão classificados como
receita patrimonial, e se-
rão depositados e geridos
em conta bancária pró-
pria, mantida em institui-
ção financeira oficial. O
projeto determina, ainda,

do Poder Executivo. O
decreto será baixado a
partir de proposta do ór-
gão central do Sistema de
Gerenciamento de Recur-
sos Hídricos, aprovada
pelo Conselho Estadual
de Recursos Hídricos.

recursos hídricos das
bacias hidrográficas e
de aprovar os planos
de aplicação das ver-
bas arrecadadas com
as cobranças.
Penalidade - As pena-
lidades para quem in-
fringir as normas serão:
advertência por escrito,
na qual serão estabele-
cidos prazos para a cor-
reção das irregularida-
des; multa, simples ou
diária, proporcional à
gravidade da infração,
de cinco a 300 vezes o
valor nominal da Ufir;
embargo provisório ou
definitivo da outorga.
O regulamento tam-
bém deverá definir
uma pauta tipificada
de infrações e penali-
dades, segundo o grau
e as características de
sua prática, que será
fixada em tabela pró-
pria. Em caso de rein-
cidência, a multa será
aplicada em dobro.

Inundação será compensada

Sistema de Gerenciamento
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Meio Ambiente e Recursos Naturais (continuação)

Deputados pedem realização de
audiências públicas da Comissão

Deputados encerram discussão'
sobre várias proposições

Pareceres
aprovados
A Comissão de Meio
Ambiente aprovou, ainda,
parecer favorável à
aprovação do PL 627/95,
do deputado Raul Lima
Neto (PDT), que dispõe
sobre conservação de
nascentes naturais e
saneamento de cursos
d'água e lagos do Estado e
tramita em 2° turno. O
relator, deputado irani
Barbosa (PSD), opinou
pela aprovação da matéria
na forma do vencido. O
parlamentar também foi
relator do PI- 1.186/97,
do deputado Raul Lima
Neto (PDT), que dispõe
sobre a proibição do uso
dos cerrados e dos
cerrados secundários de
domínio estadual para fins
de corvoejamento e
tramita em 2 0 turno. Ele
opinou pela aprovação do
matéria na forma do
vencido.
Outros dois projetos, que
tramitam em 1° turno,
foram analisados pela
Comissão: o PI- 1.384/97,
do deputado Baldonedo
Napoleão (PSDB), que cria
o Programa de Incentivo
ao Desenvolvimento do
Potencial Turístico da
Estrada Real, relatado pelo
deputado Irani Barbosa
(PSD); e PL 1.665/98, do
deputado Durval Angelo
(PT), que cria a Ouvidoria
Ambiental do Estado,
relatado pelo deputado
Adelmo Carneiro Leão
(PT). Nos dois casos, os
pareceres opinaram pela
aprovação da matéria na
forma proposta.

Januária
O deputado Raul Lima
Neto (PDT) solicitou, na
reunião, que fosse
agendada o data da visita
dos deputados ao Rio
Pandeiros, na região de
Januária. O parlamentar
já apresentou
requerimento, solicitando
uma inspeção "in loco" no
rio, berçário do Bacia do
São Francisco e carente de
recuperação ambiental.

A Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Na-
turais aprovou, ontem, vá-
rios requerimentos solici-
tando a realização de reu-
niões com convidados.
São eles:

• Do deputado
Ronaldo Vasconcelios
(PL), solicitando a realiza-
ção de audiência pública
para discutir os possíveis
impactos ambientais na
Mata do Jambreiro - que
integra Reserva Particular
do Patrimônio Natural e a
Área de Preservação
Ambiental (APA)-Sul -,
em decorrência das ativi-
dades de prospecção de
ouro desenvolvidas pe-
la Mineração Alvorecer
Ltda., em áreas próximas
àquela reserva. Foram con-
vidados: representantes da
Associação de Defesa do
Meio Ambiente (Ainda), da
Associação dos Moradores
do Condomínio "Vifie de
Montaigne", do Conselho
Diretor da APA-Sul, da
Fundação Estadual do
Meio Ambiente (Feam),
da Mineração Alvorecer
e do Ibama.

• Do deputado Miguel
Martini (PSN), solicitando
a realização de audiência
pública para discutir a vi-
abilidade do projeto de
motor rotativo a combus-
tão, desenvolvido por pes-
quisadores da Escola Fede-
ral de Itajubá, cujo protó-
tipo funciona em níveis de
poluição atmosférica e de
consumo de combustível

reduzidos. Foram convi-
dados: os autores do pro-
jeto, Marino Francisco de
Macedo, Marcos Aurélio
de Souza, Eri Silva e José
Carlos Barbosa; os secretá-
rios de Estado do Meio
Ambiente, José Carlos Car-
valho; da Ciência e
Tecnologia, Ivan Moura
Campos; e da Indústria e
Comércio, Maurício Cam-
pos; o diretor administra-
tivo e financeiro da
Fapemig, Marco Flávio
Neves; o presidente do
Cetec, Evandro de Paula e
Silva; e o presidente do
mdi, Guilherme Machado.

Do deputado Geral-
do Nascimento (PT), soli-
citando a realização de
reunião conjunta com a
Comissão de Política
Agropecuária e Agroin-
dustrial, para discutir os
impactos da agricultura
tradicional e da cultura de
eucalipto na qualidade
das águas da região do Rio
Doce. Foram convidados o
mestre em Ecologia pela
UFMG, Millôr Godoy
Sabará; o secretário da Ci-
ência e Tecnologia, Ivan
Moura Campos; e o dire-
tor-geral do IEF, Célio
Murilo Carvalho Vaile.

Do deputado Wilson
Pires (PFL), solicitando a
realização de audiência
pública em Nanuque, para
discutir a implantação da
Hidrelétrica Santa Clara.
Foram convidados: o pre-
sidente da Assembléia, de-
putado Romeu Queiroz

-

(PSDB); o presidente da
Cemig, Carlos Elói; o dire-
tor de Projetos da Cemig,
Otávio Azeredo Furquim
Werneck; e os prefeitos de
Nanuque, Carlos Chagas e
Serra dos Aimorés, assim
como os vereadores desses
municípios.

Da deputada Maria
José Haueisen (PT), solici-
tando a realização de au-
diência pública para deba-
ter os problemas decorren-
tes da poluição dos rios
Santo Antônio e Todos os
Santos, na zona urbana de
Teófflo Otoni.

Do deputado José
Militão (PSDB), solicitan-
do a realização de reunião
para discutir a poluição no
Rio das Velhas. Segundo o
requerimento, no Dia do
Meio Ambiente a poluição
provocou a morte de peixes
em Santo Flipólito. Foram
convidados o secretário do
Meio Ambiente, José Carlos
Carvalho; o secretário ad-
junto de Saúde da Prefeitu-
ra de Belo Horizonte, Apelo
Heringer Lisboa; o natura-
lista Luiz Ernesto Moreira
Delucca, de Santo Hipólito;
representantes da Feam e
dos municípios banhados
pelo Rio das Velhas.
Presenças - Aprovadas
ainda proposições que dis-
pensam a apreciação do
Plenário. Compareceram à
reunião os deputados
Ronaldo Vasconceilos (PL),
Irani Barbosa (PSD)
Adelmo Carneiro Leão (VI')
e Raul Lima Neto (PDT).

Na reunião extraordiná-
ria de Plenário da manhã de
ontem, os deputados encer-
raram a discussão dos se-
guintes projetos, em l o tur-
no: Projeto de Resolução
(PRE) 1.859/98, da Comissão
de Política Agropecuária e
Agroindustrial, que aprova
a alienação de terras
devolutas do Estado; Proje-
to de Lei (PL) 1.114/97, do
deputado Raul Lima Neto
(PDT), que torna obrigató-
ria a existência de instala-
ções sanitárias de uso gra-
tuito para passageiros em

Na reunião ordinária, na
tarde de ontem, o Plenário
aprovou os seguintes re-
querimentos:

o RQN 2.494, do depu-
tado Marcos Helênjo (PT),
com a Emenda n° 1, solici-
tando informações ao go-
vernador do Estado sobre
o Programa de Mobilização
de Comunidades empreen-
dido pelo Estado em parce-
ria com o Servas;

o RQN 2526/98, do de-
putado Jorge Eduardo de

Também foram aprova-
dos os seguintes requeri-
mentos:

• Do deputado Miguel
Martjnj (PSN) e outros, soli-
citando a realização de Reu-
nião Especial em homena-
gem ao Centro de Instrução
e Adaptação da Aeronáuti-
ca (CIAAR) pelo 150 aniver-
sário de sua fundação;

• Do deputado Marcos
Helênio, solicitando a retira-
da de tramitação do PI,
1.443/97 que garante ao con-
sumidor o direito à opção do
dia de vencimento das contas

terminais rodoviários e pon-
tos de parada de ônibus
intermumcipais. O projeto
recebeu a emenda n° 1, de
autoria do deputado
Ajalmar Silva (PSDB) e, por
isso, retornou à Comissão
de Direitos Humanos para
ser novamente apreciado.

Em 2° turno, foi encerra-
da a discussão das seguintes
proposições: PI, 1290/97, do
deputado José Militão
(PSDB), que dá nova reda-
ção ao artigo 74 da Lei 11.406
(regulariza a situação das
pensões pagas pela Caixa

Oliveira (PMDB), com a
Emenda n° 1, em que pede
informações ao secretário
de Estado da Saúde sobre
os recursos recebidos do
Ministérios da Saúde e o
valor repassado aos muni-
cípios;

o RQN 2.542/98, do de-
putado Anderson Adauto
(PMDB), pedindo informa-
ções ao secretário da Edu-
cação acerca das etapas do
processo de transferência
dos recursos do Fundo de

Beneficente da extinta
Guarda Civil); PI, 1.403/97,
do deputado Ibrahim Jacob
(PDT), que institui o Con-
selho Regional de Trânsito;
PL 1.442/97, do deputado
Marcos Helênio (PT), que
obriga o poder público a
comunicar a requisição de
força policial para reinte-
gração de posse, e PI,
1.700/98, da CPI do
Ipsemg, que dispõe sobre
o Conselho de Beneficiá-
rios do Instituto de Previ-
dência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais.

Manutenção e Desenvolvi-
mento do Ensino Funda-
mental e de Valorização do
Magistério com as indaga-
ções que menciona;

• RQN 2580/98, do de-
putado José Bonifácio
(PSDB), na forma do
substitutivo n°1, em que so-
licita ao presidente do Ban-
co de Desenvolvimento de
Minas Gerais o encaminha-
mento a esta Casa do balan-
ço mensal do Fundo Esta-
dual de Saneamento Básico.

municípios da Região Centro
de Minas, além de informa-

sobre as causas dessa mor-
tandade, já que o Instituto co-
lheu amostras da água, mas
não revelou ainda os resulta-
dos à autoridades;

• Do deputado Gilmar
Machado (VI'), convidando
o secretário de Estado de
Transporte e Obras Públicas
e o chefe do 6° Distrito do
DNER para discutir as re-
centes notícias veiculadas na
imprensa sobre ameaças de
paralisação das obras da
Rodovia Femão Dias.

Parecer de
Redação Final
Na reunião ordinária de
ontem, foi aprovado o
parecer de redação final
do PI- 1.757/96, que
autoriza o governador do
Estado a alienar imóvel de
sua propriedade.

-

-

-

Pareceres de
inconstitucionalidade
Serão arquivadas as
seguintes proposições, que
tiveram parecer pela
inconstitucio na] idade
aprovado pelo Plenário:
• PLC 32/98, do deputado
Irani Barbosa (PSD), que
dispõe sobre o processo de
vitaliciamento de
magistrados e promotores
de Justiça;
• PI- 768/96, do deputado
Leonídio Bouças (PFL), que
dispõe sobre a
compensação do eventual
recolhimento em atraso
relativo ao ICMS;
• PL 1.703/98, do
deputado Olinto Godinho
(PTB), que dispõe sobre
anistio o créditos tributários
que menciona,

Requerimentos aprovados

Requerimentos aprovados
mensais dos serviços públicos;

• Do deputado Marcos
Helênio, solicitando a retira-
da de tramitação do PI,
1.641/98, de sua autoria, que
institui a obrigatoriedade de
bigienização e desinfecção
dos reservatórios prediais de
água destinada ao consumo
humano;

• Do deputado João Batis-
ta de Oliveira (PD1'), solicitan-
do seja encaminhado ao
lhama pedido de informações
sobre as providências tomadas
para coibir a mortandade de
peixes no Rio das Velhas, nos
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14 horas
Reunião Ordinária (Plenário)

Reunião Ordinária (14 horas)
Parecer

Da Comissão de Justiça sobre a
constitucional idade do Pi- 744/96, do de-
putado Leonídio Bouças, que dispõe sobre
o registro estatístico dos índices de violên-
cia e criminalidade no Estado

Parecer
Da Comissão de Justiça sobre a
constitucionalidade do PI- 1.386/97, do
deputado Arnaldo Penna, que assegura
matrícula para portadores de deficiência
locomotora na escola pública mais próxi-
ma de sua residência

RQN 2.502/98
Da Comissão de Direitos Humanos, pedin-
do informações ao secretário da Seguran-
ça Pública sobre o atraso na construção da
nova cadeia pública de Uberlândia, o pra-
zo para sua inauguração e as mudanças
feitos no projeto de construção decorrentes
da CPI do Sistema Penitenciário

RQN 2.549198
Da Comissão de Direitos Humanos, em
que pede informações à Defensoria Pú-
blico do Estado sobre a lista de defenso-
res públicos com as respectivos lotações
discriminadas por município, bem como
a lista dos defensores ocupantes de fun-
ção pública e a cópia dos convênios rea-
lizados com as prefeituras

PL 1.462197
Do deputado Anderson Adauto, que dispõe
sobre a implantação do Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento do Ensino Fun-
damental e de Valorização do Magistério,
de que trato a Lei Federal 9.424, de 1996.
Prosseguimento da votação em l turno

PL 1.398197
Da CPI do Sistema Penitenciário, que altera
a Lei 11.660, de 1994, que reorganiza o
Departamento Estadual de Obras Públicas
(o proposição pretende agilizar as obras de
reparo e melhoria de prédios de estabele-
cimentos penais, que, atualmente, depen-
dem de convênio com o Departamento Es-

19h30
• Palestra de Richard Romero com o temo "Democra-

cia Grega: História e Pensamento" (Escola do
Legislativo) - curso "A fundação do corpo político e
o questão da democracia"

tadual de Obras Públicas) (urgência). Vota-
ção em 2° turno

PR 1.859198
Da Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial, que aprova, em confor-
midade com o disposto no art. 62, XXXIV,
da Constituição do Estado, as alienações
das terras devolutas que especifica. Vo-
tação em 1° turno

PL 1.614198
Do deputado Alencar da Silveira Jr., que
acrescenta dispositivo à Lei 12.708, de
1997, que dispõe sobre o Programo de
Fomento ao Desenvolvimento das
Microempresos e das Empresas de Peque-
no Porte do Estado. Votação em 1° turno

PL 1.673/98
Do deputado Gilmar Machado, que dispõe
sobre o pagamento da remuneração dos
servidores públicos. Votação em 1° turno

PL 1.290/97
Do deputado José Militão, que dá nova re-
dação ao art. 74 da Lei 11.406, de 1994,
(regulariza, à luz do texto constitucional vi-
gente, a situação das pensões pagas pela
Caixa Beneficente da extinta Guarda Civil).
Votação em 2° turno

PL 1.403/97
Do deputado lbrahim Jacob, que institui
o Conselho Regional de Trânsito. Votação
em 2 0 turno

PL 1.442197
Do deputado Marcos Helênio, que dispõe
sobre a obrigatoriedade de o poder público
comunicar a requisição de força policial
para reintegração de posse nos casos e con-
dições que especifica. Votação em 2° turno

P1 1.700198
Da CPI para investigar a falta de repasses
do Tesouro estadual do lpsemg, que dispõe
sobre o Conselho de Beneficiários do
lpsemg. Votação em 2° turno

PL 1.761198
Do governador do Estado, que autoriza o
Poder Executivo a doar imóvel a Astolfo
Dutra. Discussão em 1° turno


