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~ ASSEMBLÉIA 

Zás 
O Projeto Zás apresenta 
hoje, às 12 horas, a dupla 
sertaneja Alan e Alex, com 
o espetáculo "Fica 
Comigo". Com dois anos de 
existência, a dupla é 
considerada uma revelação 
da música sertaneja no 
Estado. Seu CO de 12 
faixas apresenta sucessos 
consagrados do gênero, 
como "Fica Comigo", de 
Carlos Rondei e Donimar; 
"Toca Toca Sanfoneiro", de 
Rafael Dias, Altair Menezes 
e Felipe; "Coisa Boa é 
Mulher", de Rick e 
Alexandre; dentre outros. 
No Teatro, com entrada 
franca 

Coletiva 
O secretário-geral do PSB, 
Almino Afonso, disse, em 
entrevisto coletivo na Sala 
de Imprensa, que apóio a 
moratória decretada pelo 
governo mineiro. Almino 
Afonso iria se encontrar, em 
seguido, com o governado 
Itamar Franco, no Palácio 
da Liberdade. 
Acompanharam a entrevisto 
o líder do PSB no 
Assembléia, deputado Edson 
Rezende, e os deputados 
Chico Rafael e Elaine 
Molezinhos 

CPI da Carteira de Habilitação 

Oraci Rodrigues denuncia esquema 
de corrupção na venda de cartt@ras 
------/ 

Sob forte escolta policial, que "mais de 40%" dos exa
feita pela PMMG, foi ouvi- minadores do Detran estão 
do ontem, pela CPI da Car- envolvidos no esquema. 
teira de Habilitação, duran- Segundo Oraci, que rei
te quase três horas, o vigi- terou pedido de garantias 
lante Oraci Rodrigues, res- de vida à Assembléia, as 
ponsável por diversas de- carteiras eram vendidas por 
núncias sobre esquema de valores que variavam de 
corrupção para a venda de R$ 1.200,00 a R$ 1.600,00, 
carteiras envolvendo paliei- cabendo a ele R$ 70,00 por 
ais civis. Oraci confessou unidade. Entretanto, Oraci 
mais uma vez que participou em seguida afirmou que na 
do esquema como agencia- verdade não chegava a re
dor - ligação entre os que ceber os R$ 70,00, mas ape
queriam comprar e os ven- nas R$ 800,00 por mês, das 
declares - e fez denúncias, mãos do delegado Hilário 
principalmente, contra poli- Teixeira. Durante os dois 
ciais de Santa Luzia, entre anos e dois meses em que 
eles os delegados Hilário atuou, disse ter agenciado 

Oroci Rodrigues, primeiro 
depoente do CP/, foi acompanhado 

de forte escolto policial 

Teixeira e Jair Hélio da Silva a venda de cerca de 3 mil 
e donos de auto-escolas da- carteiras, só em Santa Lu
quela cidade. Ele afirmou zia. Veja nas páginas 4 e 5. 

Escola do Legislativo abre 
inscrições para cursos a 
partir de segunda-feira 
A Escola do Legislativa estará oferecendo 
três novos cursos no primeiro semestre, 
destinados a servidores de gabinetes 
parlamentares, da área administrativa e 
também ao público externo. Os cursos 
irão tratar de temas diversos, como 
Filosofia, Direito Constitucional, técnica e 
processo legislativos, estrutura e 
elaboração de leis, licitações e contratos 
administrativos. As inscrições estarão 
abertas a partir da semana que vem. 
Veja na página 9. 

I M t' · b , · i a ena so re cartor1os 
i_!~m parecer favorável 
! A Comissão Especial n° 6 aprovou ontem, 
I por unanimidade, parecer favorável ao veto 
\ do governador à Proposição de Lei 14.015, 

que estabelece normas para concurso 
público. O velo incide sobre o artigo 3°, que 
oficializa como titulares dos serviços notariais 
e de registro todos aqueles que foram 
designados desde a promulgação do 
Constituição de 1988 até o entrada em 
vigor da Lei Federal 8.935, de 1994. Se 
mantido em Plenário, o veto implicará a 
realização de concurso público de provas e 
títulos para o preenchimento das vagas. 
Leia mais às paginas 6 e 7. 
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Saúde 

Projeto institui procedimentos 
para prevenção da LER 

A Comissão de Saúde 
aprovou ontem parecer fa
vorável de 1 o turno ao Pro
jeto de Lei (PL) 11/99, da 
deputada Maria José 
Haueisen (PT), que institui 
procedimentos especiais 
para a prevenção e detecção 
de casos de lesões por es
forços repetitivos (LER). 
Segundo o projeto, o Esta
do adotará os procedimen
tos para aferir a aplicação, 
pelos empregadores, de 
medidas tais como infor
mação sobre os riscos de 
se contrair LER; estabeleci
mento de pausa de dez mi
nutos para cada 50 minutos 
de trabalho, não deduzidos 
da jornada normal de tra
balho; adequação de máqui
nas, mobiliário, equipamen
tos e ferramentas para re
dução do esforço e correção 
de posturas. 
Saúde - A Comissão apro
vou, ainda, quatro requeri
mentos do deputado Edson 
Rezende (PSB), convidando 
os presidentes da Associa
ção Médica de Minas Ge
rais, do Sindicato dos Mé
dicos de Minas Gerais, do 
Conselho Regional de Saú
de de Minas Gerais, da Fun
dação Hospitalar de Minas 
Gerais, do Hemominas, da 
Fundação Ezequiel Dias e ·os 
diretores da Confederação 

Comissão Especial 

Nacional dos Trabalhado
res em Seguridade Social; 
dos Sindicatos dos Traba
lhadores da Saúde de Mi
nas Gerais; dos Emprega
dos em Estabelecimentos 
de Serviços de Saúde; e dos 
Trabalhadores na Previdên
cia e Assistência Social a 
participarem de audiência 

~ 

pública para avaliar o quadro 
da saúde pública no Estado. 
Outro requerimento, também 
do deputado Edson Rezende, 
solicita a visita da Comissão de 
Saúde ao local onde estão es
tocadas 180 toneladas de me
dicamentos com validade 
vencida, conforme denúncia 
recebida pela Comissão. 

Os deputados Adelmo Carneiro Leão (PT), Edson Rezende (PSB) e César de 
Mesquita (PMDB) participaram da reunião 

Deputado quer dados sobre 
gestão do SUS em Montes Claros 

Também foi aprovado re
querimento do deputado 
Arlen Santiago (PTB) para 
que o vereador Antônio Guer
reiro, da Câmara Municipal 
de Montes Claros, seja convi
dado a apresentar à Comissão 
dados e informações sobre 
possíveis desvios na utiliza
ção de verbas do SUS pelo 
prefeito da cidade. Concluin
do os trabalhos, a Comissão 

aprovou o requerimento de votos 
de congratulações, da deputada 
Elaine Matozinhos (PSB), a An
tônio Salim Issa, em função de sua 
posse como diretor do hospital 
Júlia Kubitschek. 
Presenças - Compareceram à 
reunião os deputados Edson 
Rezende (PSB), que a presidiu, 
Adelmo Carneiro Leão (PT), 
César de Mesquita (PMDB) e 
Arlen Santiago (PTB). 

PEC fixa aplicação de receita no ensino 
Os deputados Sebastião Cos

ta (PFL) e Marcelo Gonçalves 
(PDT) foram eleitos, ontem, presi
dente e vice-presidente da Comis
são Especial criada para emitir 
parecer sobre a Proposta de Emen
da à Constituição (PEC) 4/99. O 
deputado Antônio Carlos 

Andrada (PSDB) foi desig
nado relator da matéria. A 
proposta, do deputado Gil 
Pereira (PPB) c outros, dá 
nova redação ao caput do 
artigo 201 da Constituição 
do Estado, fixando a per
centagem mínima de 30% 

da receita estadual a ser apli
cada na manutenção e desen
volvimento do ensino. 
Presenças - Compareceram à 
reunião os deputados Sebastião 
Costa (PFL), que a presidiu, Jor
ge Eduardo de O li v eira (PMDB) 
e Mauri Torres (PSDB). 
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Comissão Especial I 

Parecer é pela rejeição a veto sobre 
criação de Ouvidoria Ambiental 

O deputado George Hilton (PL) foi 
relator do Comissão Especial 

A Comissão Especial n~ 
aprovou ontem parecer 
pela rejeição do veto total 
do governador Itamar 
Franco à Proposição de Lei 
14.009, que cria a 
Ouvidoria Ambiental do 
Estado. A Comissão foi cri
ada, também, para emitir 

Administração Pública 

parecer sobre os vetos to
tais às Proposições de Lei 
13.880, 13.977 e 13.990 e 
sobre o veto parcial à Pro
posição de Lei 14.063. 

A Ouvidoria Ambiental 
foi criada para ser um ór
gão auxiliar do Poder Exe
cutivo, com competência 
para promover a defesa 
dos interesses do cidadão 
em questões ambientais. O 
órgão visa intermediar o 
recebimento de reclama
ções, denúncias ou propos
tas por parte de qualquer 
pessoa. Em sua justificativa, 
o governador Itamar Fran
co alega razões de ordem 
constitucional e de interes
se público para vetar a ma
téria. Segundo ele, a propo
sição implicaria a criação de 
cargos públicos, ocasionan
do despesas adicionais. 

Para o relator, deputa
do George Hilton (PL), a 
criação do cargo de 
ouvidor ambiental é uma 
reivindicação da socieda
de, já que a Ouvidoria 
pode representar uma al
ternativa mais ágil de 
a tendimento dos interes
ses ambientais. "O órgão 
é muito tradicional em vá
rios países", afirmou. O de
putado lembrou, ainda, que 
a criação de cargos na estru
tura da Ouvidoria não cau
sará gastos adicionais para 
o Estado, já que a assesso
ria será formada por servi
dores e técnicos do órgão 
estadual de meio ambiente. 
Presenças - Participaram da 
reunião os deputados Eduar
do Daladier (PDT), que a pre
sidiu, George Hilton (PL) e 
Fábio Avelar (PSDB). 

Extinção da exigência de curso 
superior para direção do IMA 

A Comissão de Admi
nistração Pública aprovou 
ontem parecer favorável ao 
Projeto de Lei (PL) 139/99, 
d o d eputado Olinto Go
dinho (PTI3), que suprime 
a exigência de nível supe
rior de escolaridade para 
provimento dos cargos em 
comissão de diretor-geral 
e de diretores do Instituto 
Mineiro de Agropecuária 
(IMA), exceto para o cargo 
de diretor técnico. O pare
cer é do deputado Arlen 
Santiago (PTI3) . 

Segundo o rel a tor, 
exce to o cargo de diretor 
técnico, os cargos de dire-

ter-geral e de diretores 
podem ser desempenha
dos por qualquer profis
sional competente. A exi
gência de curso seria si
nônimo de corporati 
vismo. Os deputados 
Rêmolo Aloise (PFL) e 
Mauri Torres (PSDB) 
elogiaram o parecer do 
relator. 
Presenças - Participaram 
d a reunião os d eputados 
Jorge Eduardo de Oliveira 
(PMDI3), que a presidiu, 
Arlen Santiago (PT13), 
Rêmolo Aloise (PFL), 
Olinto Godinho (PTB) e 
Mauri Torres (PSDB). 

O deputado Arlen Santiago (PTB) 
opinou pela aprovação do projeto 
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CPI da Carteira de Habilitação 

Primeiro depoente denuncia 
envolvimento de policiais civis 

-:: 

l'V·''-~ 

Oraci Rodrigues disse que o esquema cobre cidades da Região 
Metropolitana de BH 

O esquema de venda de 
carteiras de habilitação, se
gundo Oraci Rodrigues, en
volve funcionários da Polí
cia Civil- delegados, inspe
tores, detetives e examina
dores do Detran -, que con
cediam as carteiras, muitas 
vezes sem a necessidade de 
exames de direção. De acor
do com o denunciante, tam
bém estão envolvidos no 
esquema Paulo Marcantes 
("Paulinho") e Elias Vito
rino, proprietários das auto
escolas Santa Luzia, Fama 
e Classe, além de outras 
pessoas conhecidas como 
"Juninho" e "Cristiano.", 
também de Santa Luzia. 
Naquela cidade, disse, o 
esquema arrecadava R$ 20 
mil por mês, e a rnaiorfatia 
ficava para o delegado 
Hilário. 
Região Metropolitana- O 
vigilante afirmou que o es
quema não existe apenas em 
Santa Luzia, mas se estende 
a várias cidades da Região 
Metropolitana de Belo Hori
zonte, como Vespasiano, 

Pedro Leopoldo, Betim, 
Sabará e Caeté, além de Sete 
Lagoas. Ele ainda denun
ciou que até mesmo as gui
as de recolhimento das ta
xas para concessão de ha
bilitação eram fraudadas. 
Uma máquina de recebi
mento falsificava o registro 
de pagamento, nas mesmas 
auto-escolas. 

Oraci Rcxlrigues explicou 
como funcionava o esquema: 
a pessoa interessada na car
teiradehabilitaçãopagavaos 
mais de R$1 mil e entregava 
uma cópia da documenta
ção. A partir de então, os re
presentantes das auto-esco
las faziam o contato com ser
vidores do Detran, que con-
5eb7lliam abrir um formulário 
(pauta) de exames - psico
técnico, de legislação e de di
reção -com a garantia de que 
a pessoa que pagou seria 
aprovada. O vigilante afir
mou que, somente com a 
data do dia 25 de março de 
1997, foram expedidas 3JXXJ 
pautas pelo Detran, utiliza
d:'1S ~'15 fraudes. 

Entre os policiais que es
tariam envolvidos, em 
maior ou menor grau, no es
quema, o vigilante citou o 
atual diretor-geral do 
Detran, delegado Ronaldo 
Jaques, e o ex-diretor-geral 
do Detran, também dele
gado, Raimundo Inácio de 
Oliveira. Mas as denúncias 
envolveram ainda a empre
sa de transportes Aimoré, 
que, segundo Oraci, teria 
muitos motoristas em seus 
quadros que compraram 
carteiras profissionais para 
dirigir carretas. 

Em outra denúncia, 
disse que o delegado e ve
reador por BH Heitor 
Ruggio teria solicitado a 
ele que conseguisse uma car
teira para uma pessoa que 
nem sabia escrever o próprio 
nome. Oraci também afir
mou que até "milionários" de 
Contagem compraram car
teiras. E citou um nome: o 
proprietário de uma empre
sa de construção de barcos de 
pesca, Paulo Mosqueira, 
"comprou uma carteira 
para a amante dele". 

O vigilante ainda disse 
que há mais de um ano vem 
fazendo denúncias sobre o 
esquema, chegou a ser ou
vido pela Corregedoria de 
Polícia Civil, mas que as 
apurações não surtiram 
muitos efeitos. Nessa fase, 
disse ter mantido contato 
com muitos policiais hones
tos, mas que nem por isso a 
apuração caminhou no sen
tido de punir os envolvidos 
nas denúncias. 
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CPI da Carteira de Habilitação (continuação) 

Comissão aprova nove requerimentos 
solicitando convocação de autoridades 

Durante a reunião, os 
deputados aprovaram re
querimento do deputado 
Alberto Bejani (PFL) solici
tando que seja requisitado 
ao Ministério Público a de
signação de um promotor de 
Justiça para acompanhar os 
trabalhos da CPI da Cartei
ra de Habilitação. Também 
foram aprovados oito re
querimentos apresentados 
pelo relator da Comissão, 
deputado Ivo José (PT): 

• solicitando que sejam 
convocados a prestar depo
imento o ex-diretor-geral do 
Detran, delegado Jairo 
Lelis; o corregedor de Polí
cia, delegado Antônio 
Moraes; e Bráulio Stivanin 
Júnior, da Divisão de Habi
litação e Controle do Con
dutor do Detran; 

• solicitando que sejam 
convocados a prestar depo
imento os proprietários da 
Auto-Escola Santa Luzia, 
Elias Vitorino e Paulo 
Marcantes; 

• solicitando que seja 
formulado apelo ao secretá
rio de Estado de Segurança 
Pública no sentido de afas
tar das funções que exer
cem, de imediato, todos os 
servidores do órgão sobre 
os quais pesam suspeitas de 
envolvimento no esquema 
de carteiras; 

• solicitando que seja 
pedido ao diretor do 
Detran do Rio Grande do 
Sul que forneça informações 
c dados sobre o funciona
mento do órgão daquele 
estado, especialmente no 
que se refere à emissão de 
carteiras de habilitação; 

• solicitando que seja 

solicitado ao diretor do 
Departamento Nacional de 
Trânsito que instaure uma 
auditoria no Detran/MG; 

• solicitando que o Tri
bunal de Contas de MG 
viabilize uma auditoria fi
nanceira e contábil no 
Detran/MG, emitindo rela
tório em 60 dias para subsi
diar os trabalhos da CPI; 

• solicitando ao diretor
geral do Detran/MG informa
ções sobre a estrutura orgâni
ca daquele órgão, com seus 
respectivos cargos de direto
ria e chefia, bem como o nome 
dos seus ocupantes nos últimos 
dois anos; 

• solicitando que sejam 
estabelecidos entendimen
tos com a presidência da 
Assembléia no sentido de 
manter a garantia de vi
da do vigilante Oraci 
Rodrigues. 

Durante a reunião, a CPI 
recebeu documentos sobre 
irregularidades na conces-

A mesa dos trabalhos foi composta pelos deputados João Paulo (PSD), Ivo 
José (PT), João Leite {PSDB), Alberto Bejani (PFL) e José Alves Viana {PDT) 

são de carteiras de motoris
tas. Os documentos foram 
entregues _pelos deputados 
Durval Angelo (PT) e 
Alberto Bejani (PFL). Ape
sar de ter dispensado a se
gurança feita pela PMMG, 
o vigilante Oraci Rodrigues 
deixou a Assembléia sob 
escolta de policiais militares 
armados de metralhadoras. 

Ex-diretor-geral do Detran 
será próximo convocado 

Na próxima semana, a 
CPI vai tomar os depoi
mentos do ex-diretor-ge
ral do Detran, delegado 
Jairo Lelis; do corregedor 
de Polícia, delegado Antô
nio Moraes; e de Bráulio 
Stivanin Júnior, da Divisão 
de Habilitação e Controle 
do Condutor do Detran. 
Presenças - Participaram 
da reunião desta quinta
feira os deputados João 
Leite (PSDB) - presidente 
da CPI, Alberto Bejani 

(PFL) - vice-presidente, 
Ivo José (PT) - relator, 
Arlen Santiago (PTB), 
Elmo Braz (PPB), José 
Alves Viana (PDT), 
Márcio Cunha (PMDB), 
Mauro Lobo (PSDB), 
Durval Ângelo (PT), 
Miguel Martini (PSN), 
Wanderley Ávila (PSDB), 
Washington Rodrigues 
(PL), Antônio Júlio (PMDB), 
Ermano Batista (PSDB), 
João Paulo (PSD) e Márcio 
Kangussu (PSDB). 



Deputados Eduardo Brandão, 
Paulo Pettersen, Arlen Santiago 
e José Alves Viana, ontem, na 
Comissão que analisou e votou 
pela manutenção de cinco vetos 
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Comissão Especial 

Veto à Proposição sobre titulares de 
cartórios tem parecer favorável 

De acordo com o que foi 
aprovado ontem pela Co
missão Especial n° 6, que 
analisou o veto parcial do 
governador Itamar Franco 
à Proposição de Lei 14.015, 
deverá ser aberto concurso 
público de provas e títulos 
para o preenchimento das 
vagas dos serviços de ati
vidade notarial e de regis
tro - os cartórios - que fo
ram ocupadas, através de 
designação, no período que 
vai da promulgação da 
Constituição de 1988 até a 
entrada em vigor da Lei 
Federal 8.935, de 1994. A 
Comissão aprovou, por 
unanimidade, parecer favo
rável à manutenção do veto 
do governador ao artigo 3° 
da Proposição, que oficiali
za como titulares dos ser
viços notariais e de registro 
todos aqueles que foram in
dicados e assumiram as va
gas no período acima. 

Os principais motivos 
alegados pelo governador 
para vetar o artigo foram o 
descumprimento de dispo
sitivos constitucionais e le
gais e o fato de o artigo be
neficiar aqueles que foram 
designados, desobrigando-

os de prestarem concurso 
púbico, conforme manda a 
lei. O veto ainda será sub
metido à votação em Plená
rio. O relator da matéria foi 
o deputado José Alves 
Viana (PDT), e participaram 
da reunião, votando pela 
manutenção do veto, todos 
os outros quatro deputados 
que são membros efetivos 
da Comissão: Paulo 
Pettersen (PMDB), presi
dente da Comissão; Arlen 
Santiago (PTB), vice-presi
dente; Eduardo Brandão 
(PL) e João Leite (PSDB), e 
ainda o deputado Rogério 
Correia (PT), que não inte
gra a Comissão, mas acom
panhou os trabalhos. Outros 
quatro vetos foram aprecia
dos pela Comissão, e todos 
tiveram pareceres pela ma
nutenção aprovados. 

O artigo vetado deter-

mina que somente serão 
considerados vagos os ser
viços notariais preenchidos 
por designação em caso de 
morte, aposentadoria facul
tativa, invalidez, renúncia e 
perda, por razões adminis
trativas, do indicado. A 
Proposição 14.015 origina
se do ex-Projeto de Lei 
1.940/98, do deputado lvair 
Nogueira (PDT), atualmen
te secretário de Estado de 
Esportes. O artigo 3° da Pro
posição oficializa a " designa
ção a título precário", assim 
definida por ter sido feita 
antes da regulamentação do 
disposto no artigo 236 na 
Constituição Federal, que 
determina que "o ingresso 
na atividade notarial ou de 
registro depende de concurso 
público de provas e títulos, 
cujo acesso deve ser garanti
do a todos os brasileiros". 

Relator é elogiado e se defende 
Elogiado pelos deputa

dos João Leite (PSDB) e 
Rogério Correia (PT) pelo 
parecer apresentado, o de
putado José Alves Viana 
(PDT) afirmou que foi pre
cocemente julgado por al
guns colegas e também pela 
Imprensa, que veiculou ma
térias afirmando que seu 
parecer seria pela derruba
da do veto, para favorecer 
aqueles que se beneficia
riam do artigo vetado pelo 
governador. Ele disse que 
não fez nenhuma manifes
tação pública anterior sobre 
a questão, e que jamais apre
sentaria um parecer 
inconstitucional. "Estou em 
m eu primeiro mandato 
como deputado, mas já fui 

vereador e prefeito de 
Curvelo, tenho maturidade 
política", disse ele, acrescen
tando ainda que a manuten
ção do veto "é a oportuni
dade de o Legislativo se 
manifestar sobre esse as
sunto, que já deveria ter 
sido tratado há muito tem
po. A situação que existe 
hoje, quando centenas de 
pessoas ocupam por desig
nação cargos que deveriam 
ser preenchidos por concur
so público, mostra a inér
cia do Executivo e também 
do Legislativo, já que a lei 
que obriga à realização 
d os concursos já deveria 
estar sendo cumprida há 
muitos anos", afirmou o 
deputado relator. 
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Comissão Especial (continuação) 

Veto à criação de novas serventias 
também tem parecer favorável 

O veto parcial do gover
nador à Proposição14.053 
(ex-PL 1.9634/98, do atual 
deputado federal Romeu 
Queiroz) foi alvo de polê
mica na reunião. O parecer 
pela rejeição do veto, apre
sentado pelo deputado 
João Leite (PSDB), foi rejei
tado pelos outros quatro 
deputados da Comissão. O 
deputado defendeu o pare
cer pela rejeição do veto, 
afirmando que os morado
res das regiões a serem be
neficiadas pela Proposição 
precisam dos serviços, pois 
encontram grande dificul
dade de acesso a cartórios 
de registro civil. João Leite 
argumentou também que a 
Proposição está rigorosa
mente dentro de legislação 

federal referente, mas seu 
parecer foi rejeitado. 

Novo relator foi desig
nado - o deputado Eduar
do Brandão (PL) - e, de 
acordo com o Regimento 
Interno da Assembléia, 
novo parecer foi elaborado 
e apresentado por ele, dan
do forma à decisão da 
maioria da Comissão, pela 
manutenção do veto, em 
consonância com os argu
mentos apresentados pelo 
governador para se opor à 
parte da Proposição. Basi
camente, o governador ale
gou que aqueles serviços a 
serem prestados pelas 
serventias e pelo serviço de 
notas criados pela Proposi
ção podem ser feitos por 
outras instâncias de servi-

ços notariais e de registro 
civil já existentes. 

A Proposição 14.053 cria 
serventias do foro extra
judicial nos Municípios de 
Contagem (distritos de 
Nova Contagem e Retiro), 
Antônio Carlos (distrito de 
Doutor Sá Fortes) e Monte 
Azul (distrito de Ria
chinho), e serviço de no
tas no Município de 
Carandaí (distrito de Pedra 
do Sino). Foram vetados o 
inciso II dos artigos 1 o e 4°, 
e os artigos 2° e 3°, sob a 
alegação de que estão 11 em 
desacordo com as normas 
legais que regem a matéria", 
com a citação, na justificati
va ao veto, de vários arti
gos constitucionais e outras 
leis pertinentes ao assunto. 

Governador quer que lei entre logo em vigor 
Outro veto parcial do 

governador, que teve apro
vado parecer favorável 
pela sua manutenção, foi o 
apresentado sobre a Pro
posiçã o 13.901, ex-PL 
1.393/97, originário da 
CPI do Sistema Penitenci
ário e que dispõe sobre o 
transporte de preso provi
sório ou condenado. A Pro-

posição estabelece compe
tências do Estado sobre o 
assunto e determina as con
dições em que tal transpor
te se dará. O governador 
vetou o artigo 5° - que dis
põe que a lei entrará em vi
gor 360 dias após a sua pu
blicação. Alegando que a 
matéria trata de assunto 11 de 
relevante interesse públi-

co", o governador afirma 
que o prazo para que ames
ma entre em vigor deve ser 
reduzido para 45 dias, cum
prindo-se assim o dispos
to no Decreto Lei 4.567, de 
1942, que contém a Lei de 
Introdução ao Código Ci
vil Brasileiro. O relator da 
matéria foi o deputado 
Eduardo Brandão (PL). 

Proposição sobre carros oficiais tem parecer a 
favor do veto total 

A Comissão também apro
vou parecer favorável à m.cmu
tenção do veto total à Propo
sição 13.919, que dispõe sobre 
a utilização de veículo 
automotor oficial de serviço. O 
relator da matéria foi o depu
tado Eduardo Brandão (PL), 
que concordou com as justifi
cativas apresentadas para o 
veto, acrescentando ainda que 
a Proposição cria despesas 
para o estado, o que não é con-

veniente no atual momento de 
dificuldades financeiras. O de
putado João Leite (PSDB) vo
tou contrariamente. O gover
nador citou o artigo 70, inciso 
TI, da Constituição do Esta
do, segundo o qual a Proposi
ção "trata de matéria tipica
mente administrativa, em que 
não se criam, nem se extin
guem ou se modificam direi
tos, não dependendo, pois, de 
lei, que viria tirar a conveni-

ente flexibilidade das normas, 
aliás, já estabelecidas em de
creto em vigor". A Proposição 
origina-se do ex-PL 1332/97, 
do ex-deputado Marcos 
Helênio, e determina as con
dições e circunstâncias em que 
os veículos oficiais do Estado 
ficam proibidos de ser utiliza
dos, e também que a autori
dade policial deve apreender 
o veículo quando as normas 
forem infringidas. 

Defensoria 
Pública 
Outro veto que teve 
parecer pela manutenção 
aprovado foi o que incidiu 
parcialmente sobre a 
Proposição 13.991 (ex-PL 
571/95, do ex-deputado 
Arnaldo Penna), que 
dispõe sobre o 
pagamento, pelo Estado, 
de honorários a advogado 
não-defensor público 
nomeado para defender 
réu pobre. Foi vetado o 
artigo 12, que obriga a 
existência e destinação, 
em todo prédio de fórum 
das comarcas do Estado, 
de salas para a 
instalação de escritório 
da Defensoria Pública, 
nas mesmas dimensões 
das dependências 
reservadas ao Ministério 
Público. A justificativa do 
governador para o veto 
foi que o dispositivo é 
"impróprio, uma vez que 
institui encargo para ser 
cumprido no âmbito de 
outro Poder do Estado". O 
relator foi que o deputado 
Arlen Santiago (PTB), e o 
parecer pela manutenção 
do veto parcial foi 
aprovado, com voto 
contrário do deputado 
João Leite (PSDB) 



Itabira 
O deputado Luiz Menezes 
(PPS) ocupou a Tribuna para 
cobrar, da Companhia Vale 
do Rio Doce, a contrapartida 
que a empresa deve dar ao 
município de Itabira, onde 
nasceu e iniciou suas 
atividades de mineração. 
Afirmando que representa, na 
Assembléia, o povo de Itabira 
e região, o deputado disse 
que não se pode admitir que a 
Vale do Rio Doce, que ganhou 
prestígio e milhões de dólares 
com o minério de ferro e o 
ouro retirado de Itabira, 
agora vire as costas para a 
cidade, que sofre as 
conseqüências da falta de 
recursos . "Não abriremos 
mão de nossos direitos", 
concluiu. 

Itajubá 
O deputado Ambrósio Pinto 
(PTB) lembrou que a cidade de 
Itajubá, onde foi prefeito de 
1983 a 1988, completou 180 
anos de emancipação política. 
Ele analisou o potencial de 
crescimento do município e 
cobrou, das autoridades, a 
concretização de diversas obras 
rodoviárias na região, 
sobretudo a recuperação e 
melhoria da BR 459, que liga 
ltajubá à Rodovia Fernão Dias. 
Ambrósio Pinto cobrou, 
também, a construção da 
estrada Paraisópolis
Consolação-Cambuí, dos 
acessos a Dom Viçoso e 
Gonçalves, da estrada Delfim 
Moreira-Marmelópolis
Virgínia, do acesso a Conceição 
das Pedras e Natércia, e do 
trecho São Sebastião da Bela 
Vista-Santa Rita do Sapucaí. 

Torturas 
A deputada Maria Tereza Lara 
(PT) abordou a questão das 
denúncias de torturas contra 
garimpeiros praticadas na área 
da Companhia Vale do Rio 
Doce, em Itabira. As denúncias, 
tomadas públicas em 
reportagens de Ílson Lima e 
Newton Cunha, no jornal 
"Estado de Minas", motivaram 
a realização de audiência 
pública da Comissão de 
Direitos Humanos em Itabira, 
no último dia 9. Maria Tereza 
Lara disse ser lamentável que 
uma empresa do porte da Vale 
do Rio Doce não tenha tomado 
providências para apurar as 
irregularidades e pôr um fim às 
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violências, espancamentos, 
agressões e ameaças contra os 
garimpeiros. Em aparte, o 
deputado Durval Angelo (PT), 
que também participou da 
audiência em Itabira, 
solidarizou-se com o 
pronunciamento da deputada. 

Reintegração de PMs 
O deputado Washington 
Rodrigues (PL) defendeu a 
reintegração dos 142 policiais 
militares excluídos da 
corporação por causa do 
movimento reivindicatório dos 
PMs em junho de 1997. "Os 
ecos de 97 ainda se fazem 
ouvir", disse o deputado, 
manifestando sua esperança de 
que a reintegração aconteça o 
mais breve possível, 
"corrigindo-se a injustiça 
praticada contra homens 
abnegados que sempre foram 
motivo de orgulho de nossa 
Polícia Militar e de nossa 
sociedade". Washington 
Rodrigues criticou, ainda, artigo 
do ex-senador Murilo Badaró 
publicado pelo jornal "Estado 
de Minas", que centra a análise 
do movimento dos policiais nos 
princípios da hierarquia e da 
disciplina. Segundo o deputado, 
quem quebrou a hierarquia e a 
disciplina, inicialmente, foi o 
próprio Alto Comando da 
corporação. 

Contas 
O deputado Sebastião Costa 
(PFL) defendeu, da Tribuna, um 
encontro de contas entre os 
governos estadual e federal, e 
disse que entendeu 
manifestação recente do 
secretário de Recursos 
Humanos e Administração, 
Sávio Souza Cruz, como um 
apoio a requerimento de sua 
autoria solicitando 
informações sobre servidores 
à disposição da administração 
estadual. O deputado foi 
aparteado pelo deputado 
Antônio Carlos Andrada 
(PSDB), que o parabenizou 
por levantar a bandeira do 
encontro de contas. Sebastião 
Costa protestou, ainda, contra 
o "envolvimento da 
Assembléia, como instituição", 
na realização de reuniões no 
interior do Estado, dizendo que 
os convites para as reuniões 
"induzem a este 
entendimento". Ele foi 
aparteado pelo deputado 
Sebastião Navarro Vieira (PFL), 

que se_ disse indignado porque 
o presidente da Assembléia 
estaria fazendo convite para as 
reuniões, "num flagrante 
desrespeito à deliberação do 
Plenário". 

Minas Unida 
O líder da Maioria, deputado 
Paulo Pettersen (PMDB), 
discordou de Sebastião Navarro 
Vieira e disse que os convites 
para as reuniões, que estão 
sendo custeadas pelos partidos 
da base de sustentação do 
governo, não significam o 
envolvimento do Poder 
Legislativo no movimento, e 
que não há como dissociar o 
nome do presidente da 
Assembléia do cargo que ele 
ocupa. Em aparte, o deputado 
Sebastião Navarro Vieira 
insistiu na acusação feita 
anteriormente. Também em 
ayarte, o deputado Durval 
Angelo (PT) afirmou que "dizer 
que o presidente da Assembléia 
estará presente a urna reunião 
não é uso da máquina". O 
presidente da Assembléia, 
deputado Anderson Adauto, 
também em aparte ao 
deputado Paulo Pettersen, disse 
que a Assembléia, enquanto 
poder político de Estado, 
"poderia perfeitamente estar se 
pronunciando neste momento, 
que não diria apenas difícil, mas 
excepcional, porque nunca se 
viu, na história republicana, a 
União, o governo central 
trabalhar contra um Estado 
membro federado". Anderson 
Adauto reiterou, ainda, que as 
reuniões no interior serão 
custeadas pelos partidos, e que 
não há condição de separar a 
sua pessoa do cargo em que 
está investido. 

Agropecuária 
O deputado Márcio Kangussu 
(PSDB) saudou a atriz 
Fernanda Montenegro e o 
cineasta Walter Salles por 
estarem, com o filme "Central 
do Brasil", "contribuindo para 
a construção de um Brasil 
melhor e mais justo". O 
deputado também manifestou 
sua perplexidade diante das 
ameaças feitas, pelo governo 
federal, de redução das 
alíquotas de importação de 
leite e derivados. Isso, 
seg_undo Márcio Kangussu, 
sena decretar a falência do 
setor agropecuário e da classe 
dos produtores rurais. 
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, 
Curso de Etica começa em março ~· I 

/ 

Na área de Filosofia, o 
Núcleo de Ensino e Exten
são da Escola do Legis
lativo estará promovendo, 
nos meses de março e 
maio, em parceria com a 
Faculdade de Filosofia e 
Ciências Humanas da Uni
versidade Federal de 
Minas Gerais (Fafich/ 
UFMG), o curso "Ética e 
Temas Contemporâneos". 
O curso terá início no dia 
30 de março e as aulas 
acontecerão sempre às ter
ças-feiras, das 19h às 22h, 
no Auditório da Escola do 
Legislativo (Av. Olegário 
Maciel, 2.161/Santo Agos
tinho/Fone: (031) 290-
7910). As inscrições deve
rão ser feitas entre os dias 
22 e 26 de março, na se
cretaria da Escola,_e o va
lor do~Q_é de R$lÕ,Üo. 
· Estão sendo oferecidas 
120 vagas, sendo 60 desti
nadas ao público externo 
e 60, ao público interno. 
Todas as aulas serão minis
tradas por professores da 
UFMG, e será concedido 
certificado somente àque
les que tiverem, no míni
mo, 70'Y,, de presença. O 
curso terá duração de 21 
horas, e o programa será 
dividido em sete unidades, 
que tratarão dos seguintes 
temas: "Ética e Filosofia", 
aula inaugural que será mi
nistrada pelo professor 
Rodrigo Duarte, do Depnr
tamento de Filosofia; "Éti
ca e Política", com o pro
fessor Juarez Rocha Gui
marães, do Departamento 
de Ciência Política; "Ética 
e Cidadania", com a pro
fessora Fátima Anastasia, 

do Departamento de Ciên
cia Política; "Ética e Comu
nicação", com a professo
ra Rousiley Maia, do De
partamento de Comunica
ção Social; "Ética e Ciên
cia", com o professor 
Ricardo Fenatti, do Depar
tamento de Filosofia; "Éti
ca e subjetividade", com o 

professor Carlos Drawin, 
do Departamento de Fi
losofia; e "Ética e Políti
ca nas democracias libe
rais", aula final, que será 
ministrada no dia 21 de 
abril, pelo professor Otá
vio Dulci, do Departa
mento de Sociologia e 
Antropologia. 

Técnica Legislativa para 
servidores de gabinetes 

Especificamente para 
os servidores de gabinetes, 
a Escola do Legislativo es
tará promovendo nos me
ses de abril, maio e junho, 
o curso "Noções de Técni
ca Legislativa". Estão sen
do oferecidas, ao todo, 77 
vagas, uma para cada ga
binete, que serão preenchi
das de acordo com a or
dem de inscrição. O obje
tivo do curso é possibilitar 
aos servidores de gabine
tes parlamentares conhe
cer e aplicar a técnica de 
elaboração de textos 
legislativos; distinguir es
trutura e características 
dos diversos tipos de pro
posições previstos no pro
cesso legislativo; e empre
gar a linguagem adequa
da à redação de proposi
ções, pareceres e requeri
mentos. As inscrições esta
rão abertas de 22 a 31 de 
março, das 8h30 às 17h, na 
secretaria da Escola do 
Legislativo. O curso terá a 
duração de 30 horas, e se
rão formadas três turmas. 
}>eríodo- As aulas da pri
meira turma acontecerão 

no período de 12 de abril 
a 31 de maio, às segundas 
e quintas-feiras, das 7h30 
às 9h30, e serão ministra
das pela professora Sílvia 
Maria Mascarenhas Via
na. As aulas da turma "B" 
terão início no dia 13 de 
abril e vão até o dia 1 o de 
junho. A professora será 
Natália de Miranda Freire. 
A turma "C" terá aulas na 
parte da tarde, entre os 
dias 12 de abril e 31 de 
maio, às segundas e quin
tas-feiras, das 16h às 18h. 
A professora será Maria 
Letícia Albuquerque Ma
ranhão de Oliveira. 

Os alunos terão au
las expositivas sobre 
noções de direito cons
titucional e do processo 
legislativo, estrutura 
das leis e das proposi
ções previstas no proces
so legislativo, estrutura de 
pareceres e requerimentos, 
além de aspectos lingüís
ticos específicos do texto 
da le i, aulas práticas, 
quando irão elaborar pro
posições, pareceres e re
querimentos. 

Licitações e 
Contratos 
Administrativos 
A Escola do Legislativo 
promove, também neste 
semestre, o "Curso de 
Licitações e Contratos 
Administrativos", a ser 
realizado entre os dias 
12 de abril e 8 de junho, 
às segundas e quintas
feiras, dos 7h30 às 
9h30. O curso é 
destinado a servidores da 
área administrativa que 
lidam diretamente com o 
assunto. As inscrições 
deverão ser feitas entre 
os dias 25 de março e 6 
de abril, no secretario da 
Escola, das 8h30 às l7h. 
A professora será o 
bacharel em Direito e 
instrutora do Fundação 
João Pinhe iro no curso 
de Licitação e Contratos 
Administrativos, Júnio 
Moro do Vale Gouveia 
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Encerrada discussão de indicações 
para administração indireta 

Na Reunião Ordinária 
de ontem, foi encerrada a 
fase de discussão sobre as 
indicações, feitas pelo go
vernador, dos titulares do 
Igam, IEF, Feam, IPSM e 
Ipsemg. Todos os indicados 
receberam pareceres favo
ráveis das Comissões Espe
ciais encarregadas de argüí
los publicamente, mas o Ple-

nário não chegou a votar a 
matéria por falta de 
quórum. Os nomes a serem 
submetidos à apreciação do 
Plenário, em votação secre
ta, são os seguintes: João 
Bosco Senra (Igam), E
vandro Xavier Gomes (IEF), 
José Cláudio Junqueira Ri
beiro (Feam) , M amede 
Campanha de Souza (IPSM) 

e João Diniz Pinto Júnior 
(Ipsemg). . 
CPI -Durante a reunião, fo1 
lida comunicação do depu
tado Elmo Braz (PPB) infor
mando que deixa de partici
par, como membro efetivo, 
da CPI da Carteira de Habi
litação; e a Presidência desig
nou, para seu lugar, o depu
tado Miguel Martini (PSN). 

9 horas 
• Reunião Conjunto do Comissão Especial da Seco no 

Norte de Minas e do Comissão de Política 
Agropecuária e Agroindustrial (Centro de Conven
ções do Gorutuba Pork Hotel- Jonoúbo)- audiên
cia público das Comissões para discutir os efeitos 
do seco e suas conseqüências no regiõo. Convido
dos: prefeitos, presidentes de câmaras municipais 
do Norte de Minas e representantes de entidades 
que atuam na região 

• Reunião Ordinária (Plenário) 
Espaço Político-Cultural 
Teatro 
12 horas 
• Projeto Zás- "Fica comigo"- show de música serta-

nejo com o duplo Alan e Alex 
Sábado e domingo 
17 horas 
• "O Batuquinho"- teatro infantil 

Entre os destaques, reprises da CPI da Carteira e da 
• reunião da Comissão de Direitos Humanos em Itabira, 
para apurar denúncias de tortura de garimpeiros 

7h30- Repórter Assembléia- Reprise da 2° 
edição de ontem 
8h-Assembléia Debate- Reprise do 'ksem
bléia Debate" de ontem, que discutiu o blccautc da 
semana passada e as perspedivas de que novos 
"apagões" ocorram 
9h- Plenário AO VIVO 
9h30- Comissões- Reprise da reunião da CPI do 
Carteira de Habilitação, que ouviu o principal 
denunciante de falsificações no Detran 
11 h- Comissões- Reprise da reunião da 
Comissão de Direitos Humanos em ltabira, para 
apurar as denúncias de possíveis torturas de 
garimpeiros por seguranças da Companhia Vale 
do Rio Doce 
13h- Repórter Assembléia - reprise do 2° 
edição de ontem 
13:30- Assembléia Debate- Reprise do 
programa sobre o blecaute. 
14:35 - Pinga-Fogo- pronunciame ntos dos 
Senhores Deputados na tribuna 
16h-Visão Parlamentar- entrevistas com os 

Senhores Deputados 
16h30 -Plenário- Reprise da Reunião de 
lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da 
Autonomia dos Estados 
19h- Repórter Assembléia 1° edição -
destaque para uma matéria sobre as carteiros 
falsificadas e outra sobre as negociações entre o 
governo do Estado e a direção da Mercedez Benz, 
em torno de corte de subsídios 
19h30 - Procon Assembléia discute o questão 
dos consórcios. 
20h40- Repórter Assembléia 1° edic;õo - Traz 
os acontecimentos do dia no Palácio da Liberdade e 
na Assembléia, com destaque para as reuniões de 
comissão. 
21 h- O estado do Estado- Entrevista com o 
Secretário de Estado do Trabalho, Celso Brant 
21 h30- Repórter Assembléia Especiai
Compado dos noticiários da semana. 
23h:30- Teatro Assembléia traz a apresentação 
no Zás do "Caquinho Big Dog" 
Oh - Encerramento 




