
Da esquerda paro a direita: deputados Dilzon Meio (PTBj, l.
secretário: César de Mesquita (PMDB), ,Anderson Adauto (PMDB),
presidente; Antônio Carlos Andrada (PSDB) e Rémolo Aloise (PFL)

-

Da esquerdo para a direita: deputados Marcelo Gonçalves (PDT),
0lyconTerra Pinta (PPB), Sargento Rodrigues (PLj, Rogeno Correia (PTi,
0aO Leite (P508), Chico Rafael (PSB) e Mauro Loba (PSDB) durante o

movimentada reunião que tratou do profeta que dispõe sobre a reforma
disciplinar de praças excluídos da PM
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Acordo de Lideranças possibilita
votação de 16 vetos do governador

projeto Zás
A cantora Sônia Andrade
pre5eflt0 e ho1e no Projeto

no Teatro. Eia mostrará
urna coletânea musical no
show intitulado "Brasil, de
dentro pra foro".

On Une
O sistema "Assembléia On
Une" será inaugurado hoje,
em Leopoldina, na Zona da
Mata. O evento será às 20
horas, no Câmara-Na
mesmo data, a TV
Assembléia assina convênio
para transmissão das
imagens da emissora para o
município

Internet
A Área de Informática
convida os servidores paro a
palestra "Internet - Recursos
Básicos", que será realizada
bole, no Auditório da Escola
do Legislativo, das 91h30mtn
às 11 horas

Foram analisados ontem,
ria Reunião Ordinária, nove
dos 22 vetos do governador
que estavam na pauta de Ple-
nário. Acordo de Lideranças
dos partidos da situação e
oposição possibilitou a apre-
ciação da matéria. Os depu-
tados mantiveram cinco ve-
tos a proposições de lei e re-
jeitararn quatro. Eles estão na
faixa constitucional e, por
isso, têm prioridade na pau-
ta de votação. Na Reunião
Extraordinária da noite da
última quarta-feira (14), os
parlamentares apreciaram
outros sete vetos do gover-
nador, com destaque para as
proposições que tratam da
fiscalização dos bingos (veto
mantido) e dos polêmicos
prefixos telefônicos Disque

900 e 0900 e similares explo-
rados pelas empresas de co-
municação e telecomunica-
ção no território mineiro
(veto derrubado). Ainda na
manhã de ontem, os parla-
mentares ouviram o ex-se-

cretário de Estado do Plane-
jamento e Coordenação Ge-
ral Marcus Pestana, que fez
críticas ao governo Itamar
Franco e defendeu a admi-
nistração Eduardo Azeredo.
Páginas 11 a 14

Proprietário de auto-escola
confirma participa ção em	Aprovados três substitutivos a projeto
esquema das carteiras.
Páginas 4 e 5 que anistia PMs excluídos

O Projeto de Lei (EL)
182/99, do governador do
Estado, que dispõe sobre a
reforma disciplinar de pra-
ças excluídos da PM, rece-
beu ontem pareceres favo-
ráveis à sua aprovação, du-
rante reunião conjunta das
Comissões de Direitos Hu-
manos, de Administração
Pública e de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária. Os
pareceres foram aprovados,
em cada Comissão, na for-
ma de substitutivos ao pro-
jeto original, após acordo
entre os deputados. Isso sig-
nifica que a matéria chega-

rã ao Plenário com quatro
substitutivos, pois o proje-
to já havia recebido um
substitutivo quando foi
apreciado na Comissão de
Constituição e Justiça. Será
no Plenário, portanto, que
os deputados decidirão a
forma como o PI- 182/99,
que tramita em regime de
urgência, será apreciado em
2° turno, podendo, ainda,
apresentar outras sugestões
de alteração. A matéria deve
entrar na pauta do Plenário
na próxima semana, para
apreciação em 1" turno.
Páginas 8 a 10
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A Comissão de Consti-
tuição e Justiça aprovou pa-
recer de 1° turno, do depu-
tado Paulo Piau (PFL), opi-
nando pela constituciona-
lidade, legalidade e ju-
riclicidade do Projeto de Lei
(PL) 194/99, do governa-
dor, que cria a Assessoria
Especial de Assuntos Inter-
nacionais e do Cerimonial.
O relator destacou que a
matéria é de iniciativa pri-
vativa do governador, ca-
bendo à Assembléia legis-
lar sobre a proposição. O
projeto estabelece que a
Assessoria terá por finalida -
de assessorar o governador
na formulação e implemen-
tação da política de rela-
ções internacionais, coor-
denar o processo de capta-
ção de recursos externos
para financiamento de pro-
jetos governamentais, além
de orientar, coordenar e
promover as atividades de
cerimonial nos contatos go-
vernamentais com autori-
dades nacionais e estrangei-
ras. Para o exercício dessas
funções, o projeto prevê a
criação de seis cargos, a
substituição de um e, res-
pectivamente, a extinção
de outros sete, no quadro
Especial de Pessoal da Se-
cretaria. A Secretaria de
Estado da Casa Civil e Co-
municação Social ficaria
encarregada de dar o su-
porte necessário quanto
aos recursos humanos, ad-
ministrativos, materiais e
orçamentários.
Cargos - O artigo 4° do PI-
194/99 propõe que seja
transformado, no Quadro
Especial de Pessoal da Se-

cretara, i -argo de secre-
táno-geral governador
em assessor especial de
Assuntos internacionais e
do Cerimonial, sendo
mantida a mesma remu-
neração. Segundo o pare-
cer do relator, elaborado
com base em valores for-
necidos pela Superinten-
dência Central de Planeja-
mento Institucional da Se-
cretaria de Planejamento e
Coordenação Geral, essa
remuneração, atualmente,
é de RS 6 mil. Os artigos

e 6° estabelecem a cria-
ção de quatro cargos de

A Comissão rejeitou
parecer de 1" turno do
deputado Adelmo Carnei-
ro Leão (P1), opinando
pela inconstitucionalida-
de, ilegalidade e não-
juridicidade do PI- 149/99,
do deputado Ermano Ba-
tista (PSDB). O projeto
acrescenta parágrafo ao
artigo 1° da Lei 9.532, de
1987, e assegura ao servi-
dor que ocupa cargo em
comissão, independente
do período de exercício, a
remuneração integral,
caso ele se aposente ou seja
definitivamente afastado
do exercício do cargo em
função de acidente de tra-
balho ou doença. A Lei
9.532 garante a remunera-
ção integral somente àque-
le que tenha exercido o
cargo por período igual ou
superior a dez anos, con-
secutivos ou não.
STF - De acordo com o

"Assessor de Assuntos Inter.
nacionais 1" e dois de "A
sor de Assuntos 1nternacio-nais II" com remuneração
mensal de acordo com opre.
visto na parágrafo 20, artigo
5° da Lei n° 11.728 que, se-
gundo o relator, corresponde
a R$ 1.257,74 e RS 4.800,j
respectivamente. De acordo
com o Executivo, a repercus.
são financeira desse pre-
to será compensada pela
extinção dos sete cargos de
assessor do governador e
pela transformação do cargo
de secretário-geral do gover-
nador em assessor.

parecer do relator, deputado
AdeLmo Carneiro Leão (F1),
a matéria de que trata o P1.
149/99 faz parte do regime
jurídico do servidor público
e é de iniciativa privativa do
governador. O parecer faz
referência, também, a recen-
te decisão do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), que consi

-dera inconstitucional lei de
iniciativa parlamentar que
dispõe sobre o regime iUfl
dico e a remuneração de ser-
vidores do Executivo. O de-
putado Ermano Batista
(PSDB) argumentou entre
tanto, que é consenso entre
os membros da Comissão
que, em se tratando de iI13

teria que traz vício de 1iC

ativa e que tem a possibih
dade de ser sancionada
pelo governador, deve-5e
deixar a decisão a cargo do
Executivo. Foi designado
novo relator o deputado
Agostinho Silveira (PQ

O deputado Agostinho da
5iivera (PL) emitiu parecer
favorável aprovados ao PI-
14-7/99, da deputada Maria
çé HaueiSc (PT), que defi-

ne direitos e obrigações dos
usuários do transporte rodo-
viário intermuflicipal de pas-
sageiros . O projeto estabele-
ce, entre outros, que o passa-
geiro tem o direito de rece-
ber a diferença do preço da
passagem; ter garantida sua
poltrona no ônibus, nas
condições especificadas no bi-
lhete de passagem; ser inde-
nizado por extravio da ba-
gagem transportada no ba-
gageiro. O projeto prevê, ain-
da, que será recusado o em-
barque, ou determinado o
desembarque, quando o pas-
sageiro não se identificar
quando exigido; estiver em
estado de embriaguez; por-
tar arma sem autorização da
autoridade competente;
transportar ou pretender
embarcar consigo animais
domésticos ou silvestres sem
o devido acondicionamento
Ou em desacordo com as
disposições legais ou regula-
mentares, entre outros.
Segunda via - O deputado
Eduardo Daladier (PDT) foi o
relator do PI- 177/99, da de-
pUtada Maria Olivia (PSDB),
que isenta o pagamento das
taxas para confecção de 2° via
de documentos que foram
roubados ou furtados de pes-
soas idosas. O parecer pela
Constitucionalidade, legalida-
de e juridicidade foi aprova-
do pela Comissão. Já o PI-
27/99, do deputado Rogério
Correia (PT) e da deputada
Maria José Haueisen (PT),
teve aprovado o parecer do
deputado Paulo Piau (PFL)
Pela constitucionalidade, lega-
lidade e juridicidade. A pro-
Posição institui a certidão ne-

Foi adiada a análise de
dois projetos de lei por cau-
sa de pedidos de vista dos
pareceres. O deputado Pau-
lo Piau (PFL) pediu vista de
parecer sobre o PI- 152/99,
do deputado Fábio Avelar
(PSDB), que dispõe sobre
a ampliação do objetivo so-
cial da Companhia de Sane-
amento do Estado de Mi-
nas Gerais (Copasa). O pro-
jeto, relatado pelo deputa-
do Agostinho Silveira (PL),
estabelece que a Copasa
poderá processar e co-
mercializar produtos e
subprodutos dos sistemas
de água e esgoto; proces-
sar e comercializar produ-
tos e subprodutos do lixo;
e exercer, além das ativi-
dades mencionadas, ser-
viço de consultoria e assis-
tência técnica. O projeto re-
cebeu parecer pela in-
constitucionalidade, ilegali-

do deputado Sebastião Cos-
ta (PFL), que autoriza o Exe-
cutivo a reverter imóvel de
sua propriedade a Santa Mar-
garida, em Minas Gerais. O
parecer foi aprovado na for-
ma do substitutivo n°1, apre-
sentado pelo relator.

dade e não-juridicidade.
Ouvidoria do Povo - O de-
putado Ermano Batista
(PSDB) pediu vista de pare-
cer do deputado Agostinho
da Silveira (PL) ao Projeto
de Lei Complementar (PLC)
2/99, da bancada do P1, que
dispõe sobre a Ouvidoria
do Povo do Estado de Mi-
nas Gerais. O projeto rece-
beu parecer favorável, com
as emendas n.° 1 a 15. Já o
PL 176/99, do deputado
João Paulo (PSD), que tor-
na obrigatória a afixação de
preço em produto comer-
cializado no varejo, teve sua
votação adiada com o pedi-
do de prazo regimental fei-
to pelo deputado Agosti-
nho Silveira (PL). O relator
da matéria era o deputado
Irani Barbosa (PSD), mas o
projeto foi redistribuído ao
deputado Agostinho Sil-
veira (PL).

J u cem g
A Comissão Especial
constituída para emitir
parecer sobre a indicaçc
do titular da Junta
Comercial do Estado de
Minas Gerais (Jucemg)
elegeu o deputado
Glycon Terra Pinto (PPB
presidente da Comissão
A vice-presidente será o
deputada Maria José
Haueisen (PT), também
designada relatora. O
governador, por meio d
mensagem 14/991,
enviada à Alemg em 25
de março, indicou Marcos
Wellington de Castro Tito
paro o cargo de
presidente da Jucemg

Educação
A Comissão Especial qu.:
examina a PEC 6/99
aprovou requerimento da
deputada Maria Tereza
Lara (PT), solicitando quo
seja realizada audiência
público da Comissão com
a secretária de Educação
de BH, Maria Ceres
Pimenta Spínola Castro;
presidente da União
Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educaçãc
(Undime), Vicente de
Assis Duarte; o diretor
Metropolitano do
Sindicato único dos
Trabalhadores em
Educação (Sind-UTE),
Antônio Carlos Hilário;
um representante da
Diretoria Regiona[ do
Sind-UTE. A PEC 6/99,
do deputado WanderIe
Avila (PSDB), dá nova
redação ao inciso III e
acrescento parágrafo ai..
art. 184 do Constituiçãc
O objetivo é permitir ao
município que não tiver
aplicado, no ano, pelo
menos 25% do receita
resultante de impostos no
manutenção e no
desenvolvimento do
ensino, a compensação
automática da di{erençc
apurado no exercício
seguinte. Participaram d.
reunião as deputados
José Alves Viona (PDT),
que preside a Comissão
Antônio Carlos Andrado
(PSDB), relator da
matéria, e Maria Terezo
Lara (PT)

Novo relator é designado

gativa de débito ambiental
e determina sua exigência
nas licitações estaduais.

Recebeu também pare-
cer do deputado Paulo Piau
(PFL) pela constitucio-
nalidade, legalidade e
juridicidade o PI- 170/99,

Proposições têm
votação adiada

Programa de Albergues
Também foi odiado a votação do PL 89/99, do
deputado Miguel Martini (PSN), que, a requerimento do
relator, deputado Agostinho Silveira (PL), foi retirado de
pauta. O Pi- 127/99, do deputado Rogério Correia (PT),
que institui o Programa Estadual de Albergues poro a
mulher vítima da violência, teve sua votação adiada a
requerimento do próprio autor. Participaram da reunião
os deputados Ermano Batista (PSDB), que a presidiu;
Agostinho Silveira (PL), Eduardo Daladier (PDT), Paulo
Piou (PFL) e Rogério Correia (PT).
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CPI da Carteira de Habilitação

Dono e funcionário de
confirmam participação

auto-escola
no esquema

CPI da Carteira de Habilitação

Clientes confirmam que pagaram
para tirar carteira de motorista

O funcionária do Auto-Escola
Santo Luzia Puas Vitorina foi o
primeiro a depor na reunião da

Comissão

AL INFORMA /sexta-feira - 5

O proprietário Paulo
Marcondes e o funcionário
Elias Vitorino, da Auto-
Escola Santa Luzia, em
Santa Luzia, confirmaram
ontem, em reunião da CPI
da Carteira de Habilita-
ção, a participação em es-
quema de facilitação para
obtenção de Carteira Na-
cional de Habilitação
(CNH). Os dois disseram
que os interessados eram
encaminhados pelo agenci-
ador Oraci Rodri-gues, au-
tor das primeiras denúnci-
as que originaram a instala-
ção da CPI. Também pres-
taram depoimento três pes-
soas que pagaram para tirar
a carteira de motorista.

O primeiro a depor foi
Puas Vitorino. Ele confir-
mou que a Auto-Escola
Santa Luzia estava envol-
vida no esquema de facili-
tação de exames de legis-
lação e de rua para os can-
didatos, com a cobrança de
valores em torno de R5
500,00. Segundo Elias, es-
tava envolvido no esque-
ma o inspetor José
Martins, da Delegacia Re-
gional de Polícia de Santa
Luzia. Ele negou ter co-
nhecimento de que dois
delegados da cidade,
Hilário Teixeira e Jair Hé-
lio, tenham participação
no esquema e ressaltou
que somente tratava de
assuntos profissionais com
os dois. "Nós dávamos um
empurrãozinho", afirmou,
ao comentar a "ajuda"
dada aos que pagavam
pela carteira.
Esquema - Eram duas as
formas de facilitar a cartei-

ra. Na primeira, contou,
era obtida a aprovação
do interessado no teste
de legislação; na segun-
da, era providenciada a
aprovação no teste de
direção, com a ajuda de

algum examinador do
Detran. Elias afirmou que
a facilitação acontece não
só em Santa Luzia, mas
em todo o Estado, e que
ele conseguiu a facilitação
para 30 pessoas.

disse que considerou o
tiro um recado mandado
por integrantes do esque-
ma de facilitação, mas
que isso não vai intimidá-
lo. Ele afirmou que a Po-
lícia Civil está investi-
gando. Recentemente, a
casa do deputado Ivo
José (PT), relator da CPI,
foi invadida em Ipatinga,
além de o deputado João
Leite (PSDB) ter recebi-
do ameaças.

(i

O proprietário da Auto-E55010
Santo Luzia, Paulo Marcondes

Foram aprovados os
Seguintes requerimentos
pela CPI:

o Do deputado Ivo
José (P1), solicitando
Convocar Sebastião Gual-
ter Martins, Robson Ma-
ria dos Santos e José
Martins para prestarem
depoimento à CPI;

Do deputado Al-
berto Bejani (PFL), soli-
citando convocar o dele-
gado Oliveira Santiago,
chefe da Divisão de Pes-
soal do Detran, e, tam-
b ém, requerer àquele
órgão informações sobre
O número de carteiras de
h abilitação expe-didas

de Santa Luzia, depois ape-
nas assinou o psicotécnico,
terminando por prestar exa-
me de rua em Vespasiano,
onde foi aprovado por ape-
nas um examinador.

O encarregado Deilton
Barbosa dos Santos também
contou ter comprado a car-
teira. De acordo com ele, o
negócio foi intermediado
por Oraci Rodrigues, que
lhe cobrou R$ 600,00 para
conseguir sua aprovação.
Ele salientou não ter feito
exames médico e
psicotécnico, mas somente
o de rua. No primeiro, foi
reprovado, em Vespasiano,
conseguindo sua aprova-
ção em Ribeirão das Ne-
ves. Todo o contato, afir-
mou, foi feito junto à
Auto-Escola Fama.
Maior valor - O comercian-
te Edson Bicalho dos Santos

para motociclistas emiti-
das por Belo Horizonte,
desde a data de inaugu-
ração da pista, no Parque
da Gameleira, até 30 de
dezembro do ano passa-
do, citando o nome do
candidato, o valor das
taxas cobradas de cada
um pelo uso da pista de
treinamento, número da
conta e nome do banco
onde foram feitos os
depósitos;

Do deputado Miguel
Martini (PSN), solicitan-
do convocar Doraci
Moreira Avelar, presi-
dente do Sindicato dos
Proprietários de Auto~

foi quem mais pagou pela car-
teira. Ele contou que Oraci
cobrou RS 1.350,00 pela ob-
tenção da carteira, a qual ten-
tava conseguir desde 1984,
quando começou a dirigir.
Da mesma forma de Deilton,
Edson ressaltou só ter feito
o exame de direção.

Edson Bico!ho

Escolas de Minas Gerais,
para prestar depoimento
à CPI; ao Denatran, in-
formações sobre o núme-
ro de carteiras emitidas
pelo Detran/MG, nos
anos de 97 e 98, o núme-
ro de carteiras renova-
das, incluindo-se aquelas
que dizem respeito à mu-
dança de categoria; ao
delegado da ioa Seccional
de Ribeirão das Neves,
requisitando cópia de de-
poimentos e/ou inquéri-
tos, como também infor-
mações sobre a prisão de
Márcio Pereira de Lima,
acusado da venda de car-
teiras de habilitação.

Comissão de
Saúde
A Comissão de Saúde
aprovou requerimento do
deputado Carlos Pimenta
(PSDB), solicitando audiência
pública em Montes Claros
para debater, com prefeitos e
secretários, o atendimento
médico ambulatorial e
hospitalar do cidade e
região. Requer, ainda, a
presença do secretário de
Estado da Saúde. Também
foi apreciado o Pt 34/99, do
deputado Carlos Pimento,
que institui a garantia do
controle do nível de
afiatoxinas em alimentos
destinados ao consumo
humano em ações de
órgãos públicos. Foi
aprovado parecer de
1° turno, do deputado César
de Mesquita (PMDB),
favorável à proposição na
forma do substitutivo n° 1. A
reunião destinou-se, ainda,
a discutir, com convidados, a
situação do saúde pública
no Estado. Participaram
Robson [tomar da Silva,
diretor do Sindicato dos
Trabalhadores da Saúde de
Minas Gerais (Sind-Saúde);
Eni Carolas, diretor executivo
da Confederação Nacional
dos Trabalhadores em
Seguridade Social; Roberto
Verônica, diretor do Sindicato
dos Empregados em
Estabelecimentos de Serviços
de Saúde; Maria Helena
Silva, diretora do Sindicato
dos Trabalhadores na
Previdência e Assistência

1 Social (Sintsprev); e o vice-
presidente do Sindicato dos
Empregados em
Estabelecimentos de Serviços
de Saúde, Boaventura
Mendes da Cruz. Por
problemas técnicos, o
publicação da matéria sobre

1 a audiência será publicada
no Assembléia Informa de
segunda-feira. Também
foram aprovadas seis
proposições que dispensam
a apreciação do Plenário

Presenças
Participaram do reunião os
deputados João Leite (PSDB)
- presidente; Alberto Bejani
(PFL) —vice-presidente; Ivo
José (PT) - relator;
Christiano Canêdo (PTB),
José Alves Viono (PDT) e
Miguel Martini (PSN)

Elias Vitorino negou
conhecer o ex-instrutor
Warlei, da Auto-Escola
Fama, de Santa Luzia,
que foi assassinado por
um policial civil, numa
possível "queima de ar-
quivo". Ele confirmou
que foi sócio de Paulo
Marcondes na Auto-Es-
cola Fama, em Belo Ho-
rizonte. O proprietário
da Auto-Escola Santa Lu-
zia, Paulo Marcondes,
além de confirmar o
envolvimento no esque-
ma de facilitação, disse
que exames de legislação
(aplicação de provas)
eram feitos na própria
empresa, o que custava
de RS 100,00 a R$ 150,00.
Paulo explicou que só fa-
cilitava a obtenção da
carteira, mas que todos
os candidatos tinham de
saber dirigir. De cada in-
teressado, recebia RS
100,00, como parte da
transação.
Bala perdida - Os inte-
grantes da CPI declara-
ram solidariedade ao
v ice-presidente, deputa-
do Al-berto Bejani (PFL),
cujo prédio foi atingido
por um tiro ontem. Bejani

Exames de legislação eram
feitos na empresa

¶1

João Wilson da Silvo

O ajudante João Wilson
da Silva contou aos deputa-
dos da CPI que pagou
RS 1.100,00 para tirar a car-
teira de motorista, no ano
passado, a partir de oferta
de facilitação feita a ele pelo
agenciador Oraci Rodri-
gues. Segundo João, ele fez
exame médico numa clínica

Requerimentos aprovados



rio João Batista dos Mares
Guia, que negou, na Assem-
bléia, a veracidade dos nú-
meros apresentados pelo
atual secretário. Segundo
Hingel, "contra fatos não há
argumentos", pois toda a
movimentação está regis-
trada na contabilidade da
Secretaria. Ele afirmou que
o Estado assinou convênios
com municípios, oferecendo
como fonte de financiamen-
to a parte do Fundef do Es-
tado não comprometida

II,

Do esquerda para a direita: secretáric
Hingel; deputados Dinis Pinheiro (P50), presidente da CPI; Dimas

Rodrigues (PMDB) e Maria José Haueisen (PT)

Murílio Hingel apresenta
quadro de dívidas
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Secretário denuncia apropriação
ooindébita de verba dos municípios
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CPI dos Fundos (continuação)

Tecnlco diz que e impossivel rastrear
onde está verba da educação

A CPI dos Fundos ouviu
o secretário de Estado da
Educação, Murílio Hingel.
O secretário disse que a dí -
vida deixada pela adminis-
tração anterior para a Se-
cretaria é maior que os RS
161 milhões que ele havia
relatado ao Plenário. Se-
gundo ele, a dívida chega a
RS 190.899.780,00, soman-
do-se as dívidas dos exer-
cícios de 1995, 1996 e 1997.
Segundo Hingel, houve
apropriação indébita de re-
cursos dos municípios, por
falta de repasses do Fundo
de Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e Va-
lorização do Magistério
(Fundef) e da cota estadual
do salário-educação - re-
cursos que são vinculados
para a educação. Hingel
afirmou que uma das pri-
meiras decisões do gover-
nador Itamar Franco foi de-
terminar que as cotas do
salário-educação não pas-
sem mais pelo caixa único.
Crítica - O secretário afir-
mou, ainda, que a adminis-
tração anterior era "perdu-
lária", que só olhava o gas-
to e não a receita. Segundo
ele, a pasta tinha 15 mil cre-
dores, dos quais 12 mil já
foram pagos, com dívidas
de RS 9,00 até RS 700,00.
Contou, ainda, que o paga-
mento do financiamento
com o Banco Mundial - re-
tomado a partir de janei-
ro - está sendo feito com
deságio de 25%, o que re-
presentou uma economia
de quase R$ 600 mil. "Ou
é um problema de admi-
nistração ou é superfatura-
mento, porque ninguém
aceitaria perder dinhei-
ro", afirmou.

Murílio Hingel rebateu
as afirmações do ex-secretá-

Muno Hingel apresentou o
quadro das dívidas da Secreta-
ria, distribuídas em cinco fontes.
Apnmeira é o Tesouro do Estado
e refere-se às dívidas dos exerci-
dos de 1995 a 1997, manutenção
das Superintendências Regio-
nais (dívidas com fornecedores),
aluguel (escolas e unidades cen-
trais e regionais), correios, Im-
prensa Oficial, utilidade pública
(Prodemge, Copasa, Cemig e
Telernig), fornecedores e Deop,
num total de R$ 73567698,00. A
segunda, refere-se à quota esta-
dual do salário educação, num
total de R$ 26.E47.614,0I).
Cantinhos de Leitura -A dívida
referente a recursos do Fundei,

com o pagamento de prof.
sores RS 20-824.773,00 de
sua própria cota. "Ternos
dezenas de convênios 

assi-
nados que teremos que anu-
lar, porque o Estado não
transferiu nem uni tostão e
nem começou a executar 05
contratos", disse. Ele en-
tregou à CPI o demonstra.
tivo de execução do Furidef
e a tabela com parcelas do
convênio de municipali.
ção a pagar, referente a ou-
tubro de 1998.

-.3-

destinados a convênios de
municipalização e de refomias
com prefeituras, manutenção'
caixas escolares e despesas diver-
sas, chega a RS 79.8O4387,
Também há dívidas referent°
financiamento, via Banco Mun

dial, para os "Cantinhos de le'-

tura" e capadtação de recUi
humanos, num total de R5
10.650256,00 - a partir de jaflel
ro,relatou, houve liberaçãode
recursos e a Secretaria cOWe-

çou a pagar. O último iteifl
fere-se a recursos diretanhente
arrecadados, como taxas de
exames supletivos, num total
de RS 200 mil, que teriam sido
retidos no caixa único.

O secretário afirmou
que os recursos figuravam
em "contas fictícias", por-
quer apesar de estarem em
nome da Secretaria de Es-
tado da Educação, não po-
diam ser utilizados para
cumprir os compromissos
da pasta, pois ficavam reti-
dos no caixa único. O supe-
rintendente de Planejamen-
to da Secretaria, Gilberto
José Resende dos Santos, dis-
se que, nominalmente, a con-
ta bancária do Fundef tinha
R$ 104 milhões, mas esse va-
lor não podia ser sacado sem
autorização da Secretaria de
Estado da Fazenda. O técni-
co afirmou ser praticamente
impossível rastrear o que foi
feito com os recursos vincu-
lados para a educação e reti-
dos no caixa único.
Resposta - Questionado
pelo deputado Paulo Piau
(PFL), vice-presidente da
CPI, Hingel afirmou que as
contas bancárias existiam,
mas os recursos financeiros
nelas contidos eram apenas
Uma manobra contábil, pois
não estavam disponíveis. O
Superintendente de Planeja-
mento afirmou que não há
a possibilidade de desvio
desses recursos, mas que
não é possível precisar em
que eles foram aplicados.
Muríjio Hingel contou, ain-
da, que recebeu várias inter-
pelações judiciais, feitas por
Prefeitos , sobre o não-repas-
se de recursos do Fundef.
Segundo ele, os pagamentos
referentes a parte do mês de
OUtubro, novembro e de-
Zexnbro serão completados
ate agosto deste ano.

A deputada Maria José
Haueisen (PT) e o deputa-
do Rogério Correia (P1) -
relator da CPI - defende-
ram a necessidade de saber
em que foram aplicados os
recursos vinculados para a
Educação. O deputado
George Hilton (PL) lamen-
tou a irresponsabilidade
com a população e disse que

A CPI dos Fundos apro-
vou cinco requerimentos,
apresentados pelo deputa-
do Rogério Correia (P1).
Ele solicita que sejam con-
vidados: a procuradora-ge-
ral do Estado, Misabel de
Abreu Machado Derzi, para
prestar esclarecimentos so-
bre as repercussões jurídi-
cas referentes aos desvios
de finalidade na utilização
de recursos oriundos de
fundos em conta única do
Tesouro; o secretário de
Estado da Fazenda, Alexan-
dre Dupevrat, para prestar
esclarecimentos sobre a uti-
lização dos recursos de fun-
dos desviados para conta
única do Tesouro e a gestão
desses na Fazenda estadu-
al; o ex-secretário da Fazen-
da João Heraldo Lima, para

todos os caminhos levam à
Secretaria da Fazenda. Por
isso, defendeu a convocação
do ex-secretário João
Heraldo Lima. O fim do
déficit público foi apontado
pelo deputado Mauro Lobo
(PSDB) como única alterna-
tiva para acabar com os pro-
cedimentos atuais na gestão
de fundos e do caixa único.

prestar esclarecimentos
sobre o destino das verbas
dos fundos estaduais vin-
culados ao BDMG e ou-
tros; o diretor-presidente
da Loteria do Estado de
Minas Gerais, Márcio Ta-
deu Pereira, para prestar
esclarecimentos sobre os
recursos vinculados à dis-
posição da autarquia e
possivelmente utilizados
para outros fins a partir da
conta única do Tesouro.
Interpelações - O quinto re-
querimento pede ao secre-
tário da Educação, Murulio
Hingel, cópia das interpela-
ções judiciais encaminhadas
à Secretaria da Educação
pelos prefeitos municipais
prejudicados pelo não-re-
passe dos recursos do
Fundef que lhe são devidos.

Comissão aprova cinco
requerimentos

Bolsa-Escola
O secretário de Estado da Educação afirmou que, no
máximo em dois meses, o governo vai enviar à
Assembléia Legislativa um projeto de lei propondo o
criação de um fundo específico para o Programa
Familiar de Educação, conhecido como Bolso-Escola.
Participaram da reunião os deputados Dinis Pinheiro
(PSD), que a presidiu; Paulo Piou (PFL); Rogério
Correia (PT); Dimas Rodrigues (PMDB); George
Hilton (PL); Mouro Lobo (PSDB); Alvaro Antônio (PDT)
e Maria José Houeisen (PT)



Reunião conjunta

Acordo permite aprovação de três
substitutivos a projeto dos PM5

proporcional assegura pelo
1neflOS um salário mínimo aos PMs

O relator pela Comissão
de Administração Pública
foi o deputado Arlen Santi-
ago (PTB), que opinou pela
aprovação da matéria na
forma do substitutivo n° 3,
que apresentou- O substi-
tutivo n° 3 concorda com o
projeto original quanto à
promoção da reinclusão e
reforma disciplinar dos po-
liciais militares- Mas estabe-
lece que essa promoção de-
verá ser autorizada pelo
Poder Executivo e, ainda,
que a anulação dos atos de
exclusão e a reinclusão ocor-
rerão por ato do comandan-
te-geral da PMIMG.

No artigo 30, o substitu-
tivo estabelece que o praça

Substitutivos não aceitos pelos relatores

Reunião conjunta

Reforma

o parecer favorável à
aprovação do PI- 182/99, na
forma do substitutivo n° 3
foi aprovado na Comissão
de Administração Pública
cornos votos favoráveis dos
deputados Jorge Eduardo
de Oliveira (PMDB), Eduar-
do Daladier (PDT), José
Alves Viana (PDT) e do
relator, deputado Arlen San-
tiago (PTB), mas recebeu
voto contrário do deputado
Chico Rafael (PSB). Ele ha-
via apresentado um
Substitutivo que não foi acei-
to pelo relator e que, além
de readmitir e assegurar o
retomo à graduação das pra-
ças excluídas, assegurava o
pagamento dos valores dos
Salários atrasados relativos
ao tempo de afastamento,
que seriam pagos em 24 par-
celas mensais e sucessivas,
Corrigidas monetariamente.

Novo substitutivo - O
deputado Paulo Pettersen
(PMDB) participou da
reunião e também apre-
sentou um substitutivo
que, porém não foi in-
corporado a nenhum dos
três outros aprovados

mas com pontos bastan-
te semelhantes aos subs-
titutivos dos pareceres
aprovados pelas Comis-
sões de Administração
Pública e de Fiscalização
Financeira e Orçamentá-
ria da Assembléia.

reformado receberá remu-
neração proporcional ao
tempo de serviço, nos ter-
mos do artigo 44, inciso II,
da Lei Delegada 37, de
13/1/89.0 parágrafo único
prevê que, no caso de a re-
muneração calculada ser in-
ferior a um salário mínimo,
será concedido abono no
montante suficiente para
atingir esse valor.
Requerimento - Em seu ar-
tigo 40, o substitutivo n° 3
apresenta outra mudança
significativa em relação ao
projeto original: estabelece
que o comandante-geral da
PMIMG, a requerimento da
praça, poderá reformar ad-
ministrativamente aqueles

militares sujeitos a proces-
sos, mas que não estão en-
tre os 185 excluídos, e ex-
tingue a punibilidade ex-
clusivamente no que se re-
fere aos casos de proces-
sos que concluam pela ex-
clusão e que estejam rela-
cionados ao movimento
reivindicatório de 1997,
com os proventos calcula-
dos proporcionalmente
como proposto no artigo
30. Para merecer tal bene-
fício, o praça deverá apre-
sentar requerimento por
escrito e renunciar expreS-
samente, nos autos, a
eventuais direitos advin-
dos de ação judicial con-
tra o Estado, se for o caso.

r~

A reunião conjunta foi acompanhada por praças excluídas, tendo a
participação de vários deputados
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Da esquerda para o direita
deputados Antônio Andrade
(PMDB,, Jorge Eduardo de
Oliveira (PMDB), que presidiu o
Reunião Conjunta; Eduardo
Daladjer (PDT); e João Leite
(PSDB) , relator pela Comissão
de Direitos Humanos

O Projeto de Lei (PL)
182/99, do governador do
Estado, que dispõe sobre a
reforma disciplinar de pra-
ças excluídas da Policia Mi-
litar de Minas Gerais
(PMMG), recebeu ontem pa-
receres favoráveis à sua
aprovação, durante reunião
conjunta das Comissões de
Direitos Humanos, de Admi-
nistração Pública e de Fisca-
lização Financeira e Orça-
mentária. Os pareceres fo-
ram aprovados, em cada
Comissão, na forma de
substitutivos ao projeto ori-
ginal, e a aprovação dos três
pareceres resultou de acor-
do entre os deputados pre-
sentes, mesmo porque todos
os Substitutivos alteram o
projeto original do governa-
dor Itamar Franco. A reunião
foi acompanhada por cerca
de 30 pessoas, a maioria de-
las ex-policiais excluídos de-
pois do movimento reivin-
dicatório de 1997.

Com a aprovação dos três
pareceres favoráveis ao pro-
jeto, a matéria chegará ao
Plenário com quatro substi-
tutivos, pois o projeto já ha-
via recebido seu primeiro
substitutivo quando foi apre-

ciado na Comissão de Cons-
tituição e Justiça. Será no Ple-
nário, portanto, que os de-
putados decidirão a forma
como o PI- 182/99, que tra-
mita em regime de urgência,
será apreciado em 2° turno,
podendo, ainda, apresentar
outras sugestões de altera-
ção. A matéria deve entrar
na pauta do Plenário na pró-
xima semana, para aprecia-
ção em l' turno.
Devolução da responsabili-
dade - O deputado João Lei-
te (PSDB) foi o relator do PI-
182/99 na Comissão de Di-
reitos Humanos, e o parecer
foi favorável à aprovação da
matéria na forma do
substitutivo n°2, por ele apre-
sentado. O substitutivo, em
síntese, devolve ao governa-

Na fundamentação de
seu parecer, João Leite
(PSDB) ressalta que, se o ato
de exclusão foi de autoria
do comandante-geral da
PM, também são de sua
competência a reintegração
e reforma dos mesmos ou,
mais ainda, do próprio go-
vernador do Estado, que é
o comandante superior da
PMMG (Constituição do
Estado, artigo 90, inciso
XXV). "Não havia que se
remeter a questão para ou-
tro Poder que não o Execu-
tivo, que tinha, e tem, todo
o amparo constitucional e
legal para reintegrar ou re-
formar as praças atingidas",
afirma o parecer. O deputa-

dor do Estado a
dade de encan
questão dos PMs exdu
estabelecer, no artigo i°, qu
serão empreendidas pelo Po.

der Executivo as ações acir,j.
niStivasnecessárias
se garantam os direitos c
titucionajs das praças rJ
da PMMG pela Pastidpaç
ou suspeita de participação r
movimento reivindicatóno de
1997". O artigo 2° estabelece
que serão revistas também
medidas disciplinares que
implicaram exclusão da
corporação. O artigo 3°pre-
vê que as ações de revisão
"poderão incluir a reforma,
a reintegração ou qualquer
outra modalidade admi-
nistrativa que convier ao
Executivo".

do defende, também, ao
longo do parecer, que cabe-
na ao presidente da Assem-
bléia Legislativa deixar de
receber a proposição por
inconstitucionalidade, OU

ainda à Comissão de
Constituição e Justiça
rejeitá-la.
Unanimidade - O pareC'
concluindo pela aprovação
do PL 182/99 na forma do
substitutivo n° 2, foi apro -
vado por unanimidade dos
votos dos deputados quer
reunião conjunta, representa-
vam a Comissão de Direitos
Humanos: João Leite
Glvcon Terra Pinto (P1''
Marcelo Gonçalves (PDT) e
Maria Tereza Lara (P1).

Responsabilidade volta
para Executivo



• l ujul iia

Substitutivo determina pagamento
retroativo ao período de exclusão

 reunião que opreciou O Projeto que anistio Os PMS durou mais
de duos horas

Parecer tem semelhança
com o da CCJ

11

-

-

-

ó poderá ser cobrado comServiço 900 s 
utorizaçã0 do usuário

mente com os demais órgãos
do Estado na consecução de
seus objetivos institucionais.
O artigo 3° estabelece que a

lei entrará em vigor na data
de sua publicação, e o artigo
40 revoga as disposições em
contrário.

Mantido veto a proposição
do Iplemg
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Na Comissão de Fiscali-
zação Financeira e Orça-
mentária, o PI- 182/99 foi
relatado pelo deputado
Marcelo Gonçalves (PDT),
que opinou pela aprovação
do projeto na forma do
substitutivo n° 4, por ele
apresentado. Marcelo Gon-
çalves foi o relator da ma-
téria em substituição ao de-
putado Márcio Cunha
(PMDB), inicialmente de-
signado relator na Comis-
são, mas que não participou
da reunião de ontem.

A principal alteração
proposta pelo substitutivo
n° 4 é, já em seu artigo 10,
assegura aos 185 PMs exclu-
ídos em função do movi-
mento de 1997 o pagamen-
to retroativo referente ao
período da exclusão,
readmitindo-os à corpora-
ção e assegurando o retor-
no à graduação e a conta -
gem de tempo para todos os
fins. Outra importante alte-
ração proposta, no artigo 3°,
é que ficam anulados os atos
de punição praticados em
decorrência do movimen-
to reivindicatório de 1997,
eliminando-se toda e qual-
quer anotação ou registro
na ficha individual do po-
licial militar.
Votação - O substitutivo n°
4, apresentado no parecer
do relator da Comissão de
Fiscalização, deputado Mar-
celo Gonçalves (PDT), foi
aprovado com os votos fa-
voráveis dos deputados
Antônio Andrade (PMDB),
Mauro Lobo (PSDB) e Ro-
gério Correia (PT), além do
voto do relator.

De acordo com o
substitutivo n° 4, as praças
readmitidas ficarão, a par-
tir da mesma data da
readmissão, agregadas à
Secretaria de Estado da Se-
gurança Pública, podendo
optar por outro órgão ou
entidade da administração
pública direta ou indireta a
que desejarem ficar agrega-
das, pelo prazo de dois
anos. Antes de esgotado
esse prazo, as praças deve-
rão optar pelo retorno ao
serviço ativo na corporação
ou pela permanência no ór-
gão ou entidade pelo qual

tiverem optado.
Semelhança - Nesse aspec-
to, o substitutivo da Comis-
são de Fiscalização asseme-
lha-se ao de n° 1, da Comis-
são de Constituição e Justi-
ça, que reintegra as praças,
mas agrega-as à Secretaria
de Estado de Recursos Hu-
manos e Administração,
sugerindo que os mesmos
trabalhem em escolas da
rede pública estadual, pres-
tando serviços de seguran-
ça, mas também oferece-
lhes o direito de opção por
outro órgão e de retomo, OU

não, à corporação.

Corri a presença de 55 de-
putados em Plenário, foram
votados mais sete vetos do
,governador a proposições
de lei, na Reunião Extraor-
dinária noturna de quarta-
feira, corri destaque para asproposições que tratam da
fiscalização dos bingos e
dos polêmicos prefixos te-
lefônicos Disque 900 e 0900.
Por 51 votos a quatro, foi
rejeitado o veto total à Pro-
posição de Lei 13.980, que
dispõe sobre a cobrança dos
serviços 900, 0900 e simila-
res explorados pelas empre-
sas de comunicação e tele-
comunicação. Com a trans-
formação da proposição em
lei, não poderá ser cobrada,
do usuário titular da linha,
a utilização dos prefixos 900
e 0900 ou similares, caso ele
não tenha fornecido, ante-
cipadamente, à companhia
telefônica, autorização escri-
ta para liberação do acesso
aos serviços.
Bingos - A Comissão Perma-
nente dos Bingos permane-
cerá na estrutura da Secreta-
ria de Estado da Fazenda.
Por 48 votos a quatro, os de-
putados mantiveram o veto
do governador à Proposição
de Lei 14.058, que estabele-
cia a transferência da Comis-
são de Bingos para a Loteria
do Estado. O líder do gover-
no, deputado Alberto Pinto
Coelho (PPB), apresentou re-
querimento para votação
destacada dos artigos 2°, 30
e 40 da proposição. Por 46
Votos a cinco, foi rejeitado o
Veto aos artigos destacados.
O artigo 2° estabelece que a
Loteria do Estado, na fisca-
lização e na autuação das en-
tidades envolvidas com sor-
teios, deverá atuar conjunta-

Por 51 votos a dois, com
um voto em branco, foi man-
tido o veto parcial à Proposi-
ção de Lei 14.014, que pro-
move a adequação da Lei Or-
gânica do Instituto de Previ-
dência do Legislativo do Es-
tado de Minas Gerais
(Iplemg) às normas constitu-
cionais. Foram vetados os ar-
tigos 11, 14 e 15 da proposi-
ção, que estabelecem condi-
ções de concessão de benefí-
cios da aposentadoria s crian-
do ônus insuportáveis para
o Iplemg, segundo o gover-
nador, quando se admite
tempo de contribuição estra-
nho a ele - portanto, de valor
zero para sua receita.

Ficou mantido, por 52 votos a
um, o veto parcial do governador
do Estado à Proposição de Lei
14.053, que cria Serventias do
Foro Extrajudicial nos municípi-
os de Contagem, Antônio Carlos
e Monte Azul, e Serviço de Notas
no município de Carandai. Foram
rejeitados o inciso II do artigo 1°,
que propunha a criação de
Serventia dos Serviços de Notas
nos distritos de Nova Contagem
e Retiro, no município de Conta-
gem,o inciso 11 artigo 4°, crian-
do Serventia dos Serviços de NO-

tas no distrito deRiachinho, mu-
nicípio de Monte Azul; o artigo
2°, que propunha a criação de
Serventia dos Serviços de Regis-
tro Civil das Pessoas Naturais,
Interdição e Tutela e Serviços de
Notas do Foro Extrajudicial, no

distrito de Doutor Si Fortes, mu-
nicípio de Antônio Carlos; e o ar-
tigo 3°, propondo a criação de
Serventia dos Serviços de Regis-
tro Civil das Pessoas Naturais, In-
terdição eTutela, Serviço de No-
tas do Foro Extrajudicial no dis-
trito de Pedra do Sino, municí-
pio de Carandaí.

Por 48 votos a um, ficou
mantido, ainda, o veto total à
Proposição de Lei Complemen-
tar 54, que altera o artigo 80 da
Lei 869, de 5/7/52, que dispõe
sobre o Estatuto dos Servidores
Públicos Civis do Estado. A pro-
posição dispõe sobre o direito
do cônjuge, companheiro, ou
dependente acompanhar o ser-
vidor para outra localidade, in-
dependentemente de vaga, por
motivo de saúde.

Expedição de
documentos
Por unanimidade, 51
deputados votaram pela
manutenção do veto total à
Proposição de Lei 13.930,
que fixa prazo para
expedição de documentos
do sistema estadual de
ensino. Pela proposição, a
guia de transferência
escolar dos
estabelecimentos da rede
pública estadual deveria
ser emitida no prazo de
10 dias úteis, contados da
formulação do pedido,
pelo interessado ou seu
representante legal.
Prevaleceu a
determinação do
governador do Estado, que
nas razões do veto
lembrou a competência
do Conselho Estadual de
Educação para baixar
normas disciplinadoras do
sistema estadual de ensino
(matrícula condicional de
aluno pelo prazo de 30
dias, apenas com a
apresentação de
declaração de
transferência expedido
pela escola de origem do
interessado). Foi rejeitado,
ainda, por 49 votos a seis,
o veto total à Proposição
de Lei 13.994, que

l autoriza o Poder Executivo
a doar imóvel a Três
Corações, destinado à
construção de casas
populares

Presenças
Participaram do reunião os deputados Jorge Eduardo de
Oliveira (PMDB), que a presidiu, além dos deputados
João Leite (PSDB), Maria Tereza Lara (P1), Chico Rafael
(PSB), Rogério Correia (PT), Marcelo Gonçalves (PDT),
Glycon Terra Pinto (PPB), Sargento Rodrigues (PL),
Agostinho Silveira (PL), Irani Barbosa (PSD), Antônio
Andrade (PMDB), Eduardo Daladier (PDT), José Alves
Viana (PDT), Arlen Santiago (PTB), Mauro Lobo (PSDB),
Paulo Peftersen (PMDB) e Sebastião Costa (PFL)

Justificativa - Ao justificar seu
voto, o deputado Miguel
Martini (PSN) afirmou que o
lplemg necessita de uma revi-
são em seu estatuto, datado de
1956, "pois, se se mantiver esse
estado de coisas, o instituto irá
falir". Martirii disse, ainda, que
o novo presidente do Iplemg, o
ex-deputado Gerardo Renault,
eleito na última semana, preci-
sa ser sabatinado, a exemplo de
outros dirigentes de autarquias
e fundações estaduais. Em res-
posta ao deputado do PSN, o
presidente da Assembléia, de-
putado Anderson Adauto
(PMDB), esclareceu que o as-
sunto deverá ser abordado logo
após o feriado de 21 de abril.

Criação de cartórios é rejeitada
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Marcus Pestana contesta números	Ex-secretário fala sobre moratória e
divulgados pelo governo atual	 relações com governo federal

Da esquerda para a direita: o
ex-secretário de Estado do
Planejamento e Coordenação
Geral Morcus Pestana e o
vice-presidente da Alemg,
deputado José Braga (PDT)

Décimo terceiro
Respondendo indagação do
deputado Hely Tarqüinio
(PSDB) sobre o pagamento
do 130 salário do
funcionalismo público,
Pestana afirmou que esse
compromisso é
"insttuciona{". O ex-
secretário do Planejamento
de Minas questionou,
também, os números
divulgados pelo governo
[tomar Franco sobre a
redução das despesas de
custeio em 50%. "Custeio é
gasolina para a PM, é
papel para escolas, é
alimentação para os presas.
Quero discutir esses
números quando sair o
balanço de 1999. Tenho
certeza de que o balanço
não vai apontar um corte de
50%", afirmou. Segundo
Pestana, o volume dos
despesas de custeio foi, em
1995, de RS 756 milhões;
em 1996, de RS 735
milhões; em 1997, de RS
709 milhões e, em 1998,
de R$ 672 milhões

O ex-secretário de Esta-
do do Planejamento e Coor-
denação Geral Marcus Pes-
tana falou aos deputados, na
manhã de ontem, sobre a si-
tuação de sua pasta até o iní-
cio deste ano. Ele apresen-
tou, ainda, um documento
produzido pelo PSDB,
intitulado "A verdade sobre
as informações incompletas
e incorretas distribuídas
pelo atual governo do Esta-
do". Pestana frisou que situ-
ações como o não-pagamen-
to dos eurobânus e o confli-
to com parceiros estratégi-
cos e investidores interna-
cionais estão deixando Mi-
nas concretamente fora do
mapa dos investidores,
"quando era até pouco tem-
po lugar preferencial para
investimentos no Brasil".
Na opinião dele, o resulta-
do é menos emprego, me-
nos renda e a imagem ex-
terna arranhada de forma
grave e duradoura.

Marcus Pestana, que ago-
ra é chefe de gabinete do
ministro das Comunicações,
Pimenta da Veiga, veio à As-
sembléia Legislativa aten-
dendo a requerimento for-
mulado pelos deputados
Márcio Cunha (PMDB), as-
sinado também pelos depu-
tados João Paulo (PSD) e
José Milton (PL). O requeri-
mento convida os secretá-
rios de Estado do Planeja-
mento, da Fazenda e da
Educação e a procuradora-

geral a falarem aos deputados
sobre a situação de Minas Ge-
rais. Emenda do deputado Se-
bastião Costa (PFL) convida
também os ex-secretúrios e o
ex-procurador.
Diálogo - Na opinião de
Pestana, "um governo, para
se firmar, não precisa aniqui-
lar a herança deixada pelo
outro, mesmo sendo de opo-
sição. E preciso entender a
relação dialética que se esta-
belece na democracia entre

No relatório do PSDB,
apresentado e distribuído à
imprensa, são questionados
os números de outro docu-
mento, do atual governo,
intitulado "A verdade so-
bre as dívidas herdadas, as
tentativas de diálogo com
o governo federal e as me-
didas de ajuste emergen-
cial adotadas pelo gover-
no de Minas Gerais". O re-
latório do PSDB afirma
que a dívida mobiliária do
Estado formou-se bem an-
tes do governo Azeredo,
que a renegociou, econo-
mizando RS 3 bilhões. Se-
gundo o documento apre-
sentado por Pestana, a pu-
blicação do governo atual
não menciona que 40 0

/0

 da
dívida do Estado foram
contraídos nos anos de
1987 e 1988, no governo do
atual vice-governador,
Newton Cardoso.

A publicação do gover-
no atual afirma, ainda, que
Minas pactuou os juros da
dívida em 7,50% ao ano, di-
ferentemente de São Paulo,
que teve 6% ao ano, "omi-
tindo intencionalmente a
informação de que São Pau-
lo pagou 20% de entrada e

os elementos de continuida-
de e os de superação, na evo-
lução da vida política e ad-ministrativa" - Ele entende
que o diálogo entre Oposição
e governo é importante,
mesmo que tenha mom.
tos duros. Acrescentou que
o povo não tem interesse
em brigas, fofocas ou intri-
gas entre elites - mas em
melhorar a vida, ter boa
educação, saúde decente,
moradia e emprego.

Minas Gerais pagou apenas
10%, a exemplo de outros
Estados". O documento do
PSDB contesta, ainda, da-
dos do governo atual sobre
o encargo com a dívida. Ele
não teria começado, em
março de 1998, com 6,79%
da receita líquida mensal.
"O percentual sempre foi
12%", afirma o relatório.
Dívida - De acordo corri o
documento, o valor da dívi-
da flutuante é inferior à ver-
são divulgada pelo governo
Itamar Franco. Pestana infor-
mou que cerca de RS 1,2 bi-
lhão não podem ser incluídos
na dívida, visto que houve
negociação para pagamento
em 30 anos, com juros de 6%
ao ano, desse montante -
lativo às dívidas corri O 1fl5

tituto de Previdência dos Ser-
vidores do Estado de Minas
Gerais (Ipsemg) e corri o Ins-
tituto de Previdência dos
Servidores Militares (U°SM)
que não foram contraídas
apenas no último governo
Informou que, nos valores
da dívida, estão incluída'
ainda as quantias referentes
à folha de pagamento
dezembro de 1998 (cerca .'
RS 420 milhões).

Sobre as relações entre
o governador Itamar
Franco e o governo fede-
ral, Pestana entende que o
entendimento é o melhor
caminho - e não o con-
fronto. "Minas Gerais não
pode se isolar. Brasília já
acenou com uma postura
cooperativa nos campos
da reforma agrária, da re-
forma administrativa, da
educação, da cultura e da
saúde com Minas. Apostar
no impasse e na intransi-
gência, como faz o gover-
nador mineiro, não dá em
lugar algum", afirmou.
Moratória - Referindo-se
à moratória, Pestana se
disse preocupado com a
imagem de Minas, pois o
sistema capitalista, desta-
cou, é baseado na relação
de confiança e no cumpri-
mento dos contratos esta-
belecidos entre os agentes
econômicos. De acordo
com ele, hoje estão prati-
camente perdidos os fi-
nanciamentos da reforma
do Estado a serem empre-
gados, por exemplo, no
Programa de Estradas
Alimentadoras (2 mil no-
VOS quilômetros e recu-
peração de outros mil).
"O governo Itamar Fran-
co está literalmente jo-
gando tudo pela janela.
Isto marcará Minas por
muitos anos".

O ex-secretário disse
que tem relações com o
governador Itamar Franco
desde 1970, quando tinha

anos e seu pai sucedeu
O governador na Prefeitu-
ra de Juiz de Fora. "Esti-
vemos juntos em diversas
campanhas Estou certo de

que o governador é uma
pessoa honesta e bem in-
tencionada, tem sensibili-
dade social e uma grande
intuição política. Mas, de
1996 para cá, tenho pro-
fundas divergências em

relação a sua forma de ver
as coisas nos planos local
e nacional e em relação a
suas alianças. Tenho acha-
do que ele está sendo mui-
to mal assessorado nos úl-
timos tempos", salientou.

Funcionalismo
público
Quanto às iniciativas
implementadas em benefício
dos funcionários públicos, o
ex-secretário mencionou os
reajustes salariais dados aos
policiais e aos professores,
além de programas de
valorização do servidor. Na
fase de debates, o ex-
secretário respondeu
diversas questões formuladas
pelos deputados Paulo Piau
(PFL), Elbe Brandão (PSDB),
Mouro Lobo (PSDB), Arlen
Santiago (PTB), Amilcar
Martins (PSDB), Miguel
Martini (PSN), Bilac Pinto
(PFL) e Hely Tarqüínio, líder
do PSDB

Relatório traz informações
sobre dívida

Projetos do governo
Azeredo são destacados

Marcus Pestana afirmou, ainda, que o proble-
ma de Minas não está na dívida do Estado com a
União, mas nos gastos com pessoal. Ele falou tam-
bém sobre a explosão desses gastos - sobretudo
os previdenciários -, a crise fiscal, o esgotamento
da capacidade de endividamento do Estado, bem
como os efeitos da inflação sobre finanças públi-
cas. Numa rápida avaliação sobre o governo
Azeredo, mencionou os recursos aplicados na edu-
cação, da ordem de 45% ao ano, quando a Consti-
tuição prevê até 25%. Lembrou a duplicação do
número de vagas para o ensino médio e, na saú-
de, elogiou a criação dos consórcios de saúde -
atitude, segundo ele, inovadora e de sucesso.

Em ciência e tecnologia, Pestana destacou que
foram aplicados, no governo Azeredo, RS 116 mi-
lhões em investimentos em pesquisas. Fez um re-
lato, ainda, de iniciativas como o Pró-Floresta e a
vinda da montadora Mercedes Benz para Juiz de
Fora, bem como a instalação de outras indústrias
em diversas regiões do Estado, que geraram 360
mil empregos diretos e indiretos. Citou a Lei Robin
Hood, que transferiu recursos mais significativos
aos pequenos municípios; a duplicação da eletrifi-
cação rural de 41% para 80%; e a reestruturação
do sistema financeiro, com a privatização do
Bemge e Credireal, como ações do governo pas-
sado que mereceram destaque.
Somma - Pestana acentuou que o poder público
precisa de bancos de escolas e bancos de sangue e
não de instituições financeiras, verdadeiros ralos
por onde escoavam os recursos que deveriam ser
destinados à saúde e à educação. Outros projetos
desenvolvidos pelo governo passado e citados por
Pestana foram o Somma, o Prosam e o Jaíba, além
da pavimentação de estradas vicinais e da dupli-
cação de estradas.
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Deputados mantêm cinco vetos
a proposições e rejeitam quatro*

r
Acordo entre lideranças

partidárias permitiu votação dos
vetos
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Política de recursos hídricos
Um acordo entre lide-

ranças dos partidos de si-
tuação e de oposição permi-
tiu, na Reunião Ordinária
de ontem, a votação de
nove dos 22 vetos do go-
vernador que estavam
sobrestando a pauta do Ple-
nário. Os deputados man-
tiveram cinco vetos a pro-
posições de lei e rejeitaram
quatro. Por 43 votos a
oito, foi mantido o veto
total à Proposição de Lei
13.880, que dispõe sobre o
lançamento de esgoto e de
águas residuárias em cur-
sos d'água. A proposição
originou-se em Projeto de
Lei (PL) do ex-deputado
Raul Lima Neto e foi ve-
tada sob justificativa de
que a matéria contraria os
interesses da administra-
ção, uma vez que reitera
normas já previstas na le-
gislação estadual.
Abate de animais - Tam-
bém foi mantido, por 44
votos a favor do veto e um
contra, o veto total à Pro-
posição de Lei 13.990, ori-
ginada de projeto do ex-
deputado Marcos Helênio,
que estabelece normas
para o abate de animais
destinados ao consumo.
Nas razões do veto, o go-
vernador alegou que, em-
bora reconheça o espírito
humanitário da proposta,
ela não atingiria os gran-
des frigoríficos, visto que
são regidos por legislação
federal. Segundo ele, ape-
nas os pequenos e médios
estabelecimentos de abate
seriam alcançados pela lei,
onerando seus custos
operacionais.

Por 52 votos a favor e
nenhum contra, os deputa-
dos mantiveram o veto par-
cial à Proposição de Lei
14.003, do ex-deputado es-
tadual Ronaldo Vascon-
cellos. Foi vetado o artigo
4', que dispõe sobre a com-
posição da frota oficial de
veículos do Estado. A pro-
posta visa estabelecer incen-
tivo fiscal para a aquisição
de veículos a álcool. Por 43
votos a dois, também foi
mantido o veto total à Pro-
posição de Lei 14.027, do
deputado Geraldo Rezende
(PMDB), que altera o pará-
grafo 1' do artigo 19 da Lei
9.381/86, que institui o
quadro de pessoal das uni-
dades estaduais de ensino.
O governador afirma que
a proposição fere o artigo
66 da Constituição, que re-
serva ao Executivo compe-
tência privativa para inici-
ativa de projeto relativo a

Por 42 votos a quatro, o
Plenário rejeitou o veto to-
tal à Proposição de Lei
13.977, originada de PI- do
ex-deputado José Bonifácio,
que estabelece condições
para a aquisição de bens
móveis por órgão ou enti-
dade da administração pú-
blica estadual. Os outros
três vetos rejeitados, todos
totais, referem-se a Propo-
sições de Lei que tratam de
reversão ou doação de imó-
veis. O veto à Proposição de
Lei 13.988, que autoriza a
reversão de imóvel a Cam-
pina Verde, foi rejeitado por
42 votos pela rejeição e um

regime jurídico de servi-
dor público.
Recursos hídricos - Por 51
votos a favor e nenhum con-
tra, foi mantido o veto par-
cial à Proposição de Lei
14.063, de iniciativa do de-
putado Gil Pereira (PPB),
que dispõe sobre a Política
Estadual de Recursos
Hidrícos. Foram vetados os
artigos 39 e 57. O primeiro
propõe a criação de consór-
cio ou de associação
intermunicipal de bacia
hidrográfica ou de associa-
ção regional, local ou
multissetorjaj de usuários de
recursos hídricos, por inicia-
tiva dos municípios. O arti-
go 57 autoriza o Executivo a
celebrar contrato de gestão
com consórcio intermunici-
pai ou associação regional,
para gerenciamento dos re-
cursos. Para o governador,
os artigos contrariam o in-
teresse público.

em branco. A proposição é
de iniciativa do deputado
Anderson Adauto (PMDB).
Por 53 votos a uni, foi rejei-
tado o veto total à Propos i

-ção de Lei 14.006, que auto-
riza doação de imóvel a
Lajiriha, de iniciativa do de-
putado Paulo Piau (PFL).
Finalmente, por 51 votOS
pela rejeição e nenhum con-
tra, foi rejeitado o veto a
Proposição de Lei 14.029,
que autoriza doação de imO-

vel à entidade Assistência
Social São Judas Tadeu, de
Uberaba. A proposição 011-

ginou-se de projeto do de-
putado Paulo Piau (PFL).

Ainda na Reunião Ordi-
pária, foram aprovados cin-
co requerimentos . O Reque-
rimento 9/99, do deputado
Sargento Rodrigues (PL), que
pede informações ao gover-
nador sobre a implemen-
tação ao servidor militar do
direito ao adicional de
periculosidade previsto na
Emenda à Constituição 35, de
1998, foi aprovado com a
emenda ó-1, da Mesa. O Re-
querimento 20/99, do líder
do PT, deputado Rogério
Correia, solicita às Secretari-
as de Educação e de Transpor-
tes e Obras Públicas os termos
do convênio e o contrato para
execução das obras realizadas
em parceria com a Prefeitura
de Sarzedo, nas escolas esta-

Dívida
O deputado César de Mesquita
(PMDB) ocupou a Tribuna para
falar sobre a questão da dívida do
governo federal para com Mm-
Gerais, relativa às contribuições
para o ll'ÇSS. O deputado
contestou as críticas de "burocratas
federais" e disse que a União tem
que respeitar a Constituição e os
direitos do Estado. César de
Mesquita criticou
pronunciamentos de autoridades
federais que consideraram
elevadas as taxas de correção da
divida aplicadas no cálculo feito
pelo TCE. De acordo com César
de Mesquita, o governo federal,
responsável pela política de juros
elevados praticada no Pais, não
pode condenar os índices de
correção da dívida da União para
com o Estado. O deputado
reiterou, também, a necessidade
de Minas Gerais receber a dívida
de responsabilidade do DNER, por
obras em estradas federais em
território mineiro.

ICMS
O deputado Paulo Piau (PFL)
pediu a intervenção do Estado
Junto ao Coni az, para defender a
indústria de máquinas e

implementos agrícolas que vem
sofrendo as conseqüências de
isenções fiscais praticadas pelo
Estado de São Paulo. Em Uberaba,
o setor já registrou uma queda de
3Co a 40' ,. Ele defendeu, também,
a importánda da isenção de ICMS
sobre a energia elétrica destinada à
irrigação. Ele comentou que a
retirada desse imposto fará com
que o Estado lucre mais, uma vez
que o custo do ICMS é alto e
conseqüentemente atrapalha o
desenvolvimento da irrigação em
Minas Gerais. Paulo Piau ressaltou,
ainda, a necessidade de urna
reforma fiscal e tributária urgente,
para que o Estado possa receber
novos investimentos. Em aparte, o
deputado Adelino Carneiro Leão
(PT) questionou a política nacional
de Fernando Henrique e reiterou
que a situação do Pais é realmente
grave, e que é necessário uma
discussão sobre a reforma fiscal e o
pacto federativo. O deputado
disse, ainda, que Minas precisa
reagir à política neoliberal do País e
criar alternativas para um novo
caminho.

BR-491
O deputado Marco Regis (PPS)
enfatizou a necessidade de

União, referentes ao contra-
to que especifica, no perío-
do situado entre os meses de
fevereiro e dezembro de
1998. Finalmente, foi aprova-
do o Requerimento 43/99,
do deputado Ermano Batis-
ta (PSDB), que solicita infor-
mações à Secretaria de Re-
cursos Humanos e Adminis-
tração sobre os servidores
que menciona, designados
pelo governador para car-
gos de presidência ou dire-
toria de autarquias e funda-
ções. O objetivo é saber se
os indicados fazem parte do
quadro permanente dos
servidores do Estado e, em
caso afirmativo, qual a sua
situação funcional à data do
ato de designação.

recuperação da BR-491, chamada
Rodovia do Café, localizada no Sul
de \linas, que encontra-se em total
abandono. O deputado comentou
que os estragos nas pistas têm
contribuído para diversos
acidentes e desfavorecido a
economia do Sul de Mina4, uma
vez que dificultam o transporte de
milhares de pessoas ligadas à
colheita do café. Ele disse, ainda,
que a rodovia não comporta mais
operações tapa-buracos e que se
faz necessário o total
recapeamento da mesma. Marco
Re,--s criticou, ainda, a burocracia
que impede que providências
sejam tomadas rapidamente. O
deputado condenou, também, a
possibilidade de adoção do voto
distrital misto, lembrando o
prejuízo que ele pode causar à
cidadania. Em aparte, o
deputado João Paulo (PSD)
apoiou o deputado Marco Regis
e reiterou que o paternalismo
existente sobre o direito de
votar não contribui para uma
democracia efetiva. Ele ainda
afirmou que o eleitor quer voto
facultativo e que o voto distrital
misto é mais uma cortina de
fumaça para enganar a
população-

Vetos rejeitados

duais "Ernesto Carneiro San-
tiago" e "José Pereira dos San-
tos". O requerimento foi apro-
vado na forma do substitutivo
n° 1, da Mesa.
Informações -Também apro-
vado, com a emenda n 0 1, da
Mesa, o Requerimento 21/
99, do deputado Carlos Pi-
menta (PSDB), que solicita ao
governo o envio de relató-
rio enumerando os municí-
pios do Norte de Minas em
débito com os órgãos das
administrações direta e indi-
reta, autarquias e fundações.
O Requerimento 36/99, do
deputado Helv Tarqüínio
(PSDB), pede informações
ao secretário da Fazenda so-
bre os pagamentos efetuados
pelo governo do Estado à
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uactastramento para serviços
especializados termina no dia

técnicos
22

A Escola do Legislativo
informa que foi prorrogado
o prazo das inscrições para
cadastramento de profis-
sionais que prestam servi-
ços técnicos especiali-
zados, de acordo com a
legislação federal perti-
nente (artigo 13 da Lei
8.666, de 1993). O objeti-
vo é formar um banco de

cadastro de profissionais de
determinadas áreas de es-
pecialização para, quando
necessário, prestarem servi-
ços de natureza afim à ati-
vidade parlamentar e do
processo legislativo.

Os interessados podem
se cadastrar até o dia 22 de
abril. O edital com as infor-
mações sobre os critérios e

as condições para as
ções (documentos e Pr&re.
quisitos) foi publicado no
"Diário do Legislativo" do
"Minas Gerais," no dia 7 de
abril, e também pode ser re-
tirado na Secretaria da Es-
cola do Legislativo (Av.
Olegário Maciel, 2,161 -
Bairro Santo Agostinho-
fone: 290-7910).

9 horas
Reunião de Debates (Plenário)

Espaço Político-Cultural

12 horas
• Projeto Zas (Teatro) - apresentação da cantora Sõnia

Andrade

Assista hoje na TV Assembléia: reprise do Assembléia Debate "Cem
dias de governo Itamar Franco", com a presença do vice-governa-
dor Newton Cardoso (8h e 13h20). O show do grupo de dança flornenca

' LOS DEL ROdO. No palco, 20 dançarmos misturam a dança e o foiclo-
re das terras andaluzas (23h30). E ainda, o Procon Assembléia. Em
pauta, dois assuntos de muito interesse da população: o derrame de
notas falsas e a violação de SEDEX (19h30).

7h30 - Repórter Assembléia - Reprise do 10

edição de quinta-feira. Em destaque: reunião
especial que ouviu o ex-secretário de Planeja-
mento Marcus Pestana e reuniões das CPls da
Carteira e dos Fundos
8h - Assembléia Debate - O vice-governador
Newton Cardoso, os deputados Alberto Pinto
Coelho (PPB) e HelyTarqúinio )PSDB), a economista
Marta Vieira e o lomalista Flávio Pena discutem os
cem dias do governo Itamar Franco, completados
dia 14 de abril.
9h - Mídia e Poder- Entrevista com o cartunista
e escritor Ziraldo.
9h30 - Comissões - Reprise da reunião da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentá-
ria, com a presença do presidente do Tribunal de
Cantas de Minas Gerais, Sylo Costa. Ele veio à
Assembleia prestar esclarecimentos sobre a divida
da União como Estado. Reprise da Comissão
Especial que discutiu a PEC 4/99, do deputado Gil
Pereira, que eleva, de 25% para 30%, o percentual
mínimo da receita resultante de impostos a ser
aplicado, anualmente, na manutenção e no
desenvolvimento do ensino.
12h40- Repórter Assembléia - Reprise da 1°
edição de quinta-feira. Em destaque. reunião
especial que ouviu o ex-secretário de Planejamento
Marcus Pestana e reuniões das CPIs da Carteira e
dos Fundos.
13h20 - Assembléia Debate - O vice-governa-
dor Newton Cardoso, os deputados Alberto Pinto

Coelho )PPB)e HelyTarqüinio (PSDB), a economista
Marta Vieira e o iornalista Flávio Pena discutem as
cem dias do governo ]tomar Franco, completados
dia 14 de abril.
14h20 - Pinga-fogo
16h30 - Comissões - Reprise da CPI da Cemig do
dia 14 de abril, que contou com a presença do vice-
presidente do MGI (Minas Gerais Participações
S/A), Antõnio Carlos Passas de Carvalho.
19h - Repórter Assembléia 1° edição -
Cobertura completa do que acontece na Assem-
bléia e a repercussão dos principais assuntos
políticos do dia no Estado.
19h30 - Procon Assembléia - O 1 0 bloco do
programa discute o derrame denotas falsas. E o2
a violação de SEDEX.
20h40 - Repórter Assembléia 1 0 edição -
Cobertura completa do que acontece na Assem-
bléia e a repercussão dos principais assuntos
políticos do dia no Estado.
21h30 -Repórter Assembléia Especial -
Compacto das principais notícias da semana: cem
dias do governo Itamar Franco, reunião especial com
o ex-secretário de Planejamento Marcus Pestana e
reuniões das CPls da Carteira e dos Fundos.
23h - Repórter Assembléia 2 0 edição - Em
destaque as principais matérias do Repórter
Assembléia ]0 edição-
23h30 - Teatro da Assembléia - Show do gnJP°
de dança flamenca LOS DEL ROCIO.
0h30 - Encerramento


