
Roberto Martins, presidente do peo, apresentou os resultados de pesquiso
aos deputados do Cornissoo de Trabalho
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• A Comissão de Direitos
Humanos reúne-se às 9h30
para debater os procedi-
mentos adotados pelo
Polícia Civil nas investigações
de crimes violentos e de
desaparecimentos de
Pessoas

• À3 14h30, o Comissão de
Defesa do Consumidor
discute as condições impos-
tas aos pequenos produto-
res rurais do Sul de Minas
Para a rolagem de dividas
no Banco do Brasil

• O PI. 181/99, do Tribunal
de Justiça, que dispõe sobre
a Justiça de Paz, é um dos
Projetos que serão analisa-
dos, às 10 horas, pela
Comissão de Administração
Pública

• A Comissão de Meio
Ambiente e Recursos
Naturais discute, às 15
horas, o impasse entre o
setor produtor de ferro gusa
• a Fei,

O Brasil não é um país
pobre, mas ostenta o pior
índice mundial de distribui-
ção de renda. A afirmação
é do presidente do Institu-
to de Pesquisa Econômica
Aplicada (lpea), Roberto
Borges Martins, que apre-
sentou ontem, à Comissão
de Trabalho, da Previdên-
cia e da Ação Social, os re-
sultados de pesquisa sobre
a desigualdade e concentra-
ção de renda no país, feita
pelo Instituto.

Segundo os levantamentos
do Ipea, que consideram o
período de 1977 a 1997, a ren-
da média dos 100/, mais ricos

A Biblioteca da Assem-
bléia já está na Internet. A
partir de hoje, qualquer in-
teressado pode ter acesso,
através da página da Assem-
bléia (www.almg.gov.br ), a
informações sobre a Biblio-
teca Deputado Camilo
Prates, que, há mais de cem
anos, presta suporte às ali-
'idades do Legislativo Mi-

neiro. Além de dados sobre
essa trajetória histórica, po-
dem ser obtidas também in-

é 28 vezes maior que a dos
4W'o mais pobres. Aplicando-
se os mesmos critérios compa-
rativos, nos Estados Unidos,

formações sobre o funciona-
mento da Biblioteca, sobre a
composição do seu acervo e
sobre os serviços oferecidos
• seus usuários.

Os interessados passam
• contar, ainda, com a possi-
bilidade de realizar pesqui-
sas sobre livros, revistas,
mapas, vídeos e outros ma-
teriais disponíveis na cole-
ção. O sistema de consulta,
além de uma grande varie-
dade de recursos, vem

a renda média dos 10° 
o

mais
ricos é maior do que 10 vezes
a dos 40°. mais pobres e, na
Holanda, cinco vezes.

acompanhado de orienta-
ções e "dicas", no sentido de
facilitar, agilizar e otimizar as
pesquisas na Biblioteca.

Uma outra novidade refe-
re-se à possibilidade de con-
sulta aos sumários de revistas.
A página informa, ainda, so-
bre os meios de contato com a
Biblioteca, através de correio
eletrônico, telefone, fax, etc.,
para a solução de dúvidas ou
para a solicitação de informa-
ções e serviços.

«PAU	.5,: ......-	 4.......
Presidente do Ipea critica desigualdades
na distribuição de renda no Brasil

Biblioteca da Assembléia chega à Internet

Convênio com a CEF
A Mesa da Assembléia assinou, no manhã de ontem, convênio com a Caixa Econômica
Federal (CEF) para o oferecimento de taxas diferenciados em produtos e serviços paro
servidores e parlamentares que sejam clientes da instituição. O convênio permite, por
exemplo, que a taxa de juros em empréstimos para a compra do casa própria seja de
10,5% ao ano, quando a normal seria de 12%. De acordo com o 10 secretário, deputado
Dilzon Meio (PTB), o objetiva do Mesa foi auxiliar servidores e deputados nesse momento de
crise, possibilitando acesso a crédito especial poro o atendimento de emergências. Também
estão sendo feitas negociações com o Bemge e o Banca do Brasil. (Página 9)



Trabalho Previdência e Ação Social

lpea divulga levantamento
sobre pobreza no país

grande crescimento como
nos anos 70, estatização e
pri-vatização, ida ao FMI
e política de juros altos,
sem que o quadro se alte-
rasse muito. Nos primeiros
dois anos do Plano Real, li
Milhões de pessoas deixa-

Concentração

ram de ser pobres. O Br.
si] tem hoje cerca de 33 mi-
lhões de pobres, Segundo
Martins, novos levanta.
mentos que considerarem
1998 e 1999 deverão regis-
trar novo crescimento des-
te número

de renda

Deputado Eduardo Brandão (PL requereu os documentos que foram enviados à
Consultoria pelo presidente da Comissôo, deputado iAmbrósio Pinto ÍPTB)

Casa, para análise e anexação amplia o prazo de amortiza-
ao Projeto de Lei (PL) 29/99, ção da dívida dos municípios
em tramitação na Casa. O PL e reduz a taxa de juros dos fi-
29/99, de autoria do deputa- nandamentos concedidos com
do Márcio Kangussu (PPS), recursos do fundo Sornma.

Convite ao presidente do (peo foi
uma iniciativa do deputado

Wonderley Ávila tPPS)
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k 	de curto prazo

Políticas sociais
O p residente do Ipeo comentou também os gastos
do Brasil, de R$] 30 bilhões ao ano, com políticas$ociai 5 Esses recursos, que incluem P revidênciasocial e educação também não contribuem poro

redução do pobreza. Segundo Roberto Ma rtins,
5% das vagas do universidades federais são
cupadas pelos 20% mais ricos. A previdência

ambém cria, no sua avaliação, privilégios para o
etor pb(ico em detrimento do trubolfiador da'iiciafjva privado "Nesses COSo, o questão deixoe ser de aritmético para se tornar politica
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Pela renda per capita
que o país a presenta, de
6.480 dólares em 1997, o
número de pobres no Bra-
si] deveria ser três vezes
menor, O Brasil não é um
país pobre, mas ostenta o
pior índice mundial de dis-
tribuição de renda. As afir-
mações foram feitas ontem
pelo presidente do Instit-u-
to de Pesquisa Econômica
Aplicada (lpea), Roberto
Borges Martins, durante
apresentação de resultados
de pesquisa sobre a desi -
gualdade e concentração
de renda para os deputa-
dos da Comissão de Traba-
lho, da Previdência e da
Ação Social.

Segundo os levanta-
mentos do lpea, que con-
s ideram o período de
1977 a 1997, a renda mé-
dia dos 10071, mais ricos é
28 vezes maior que a dos
40% mais pobres. Apli-
cando-se os mesmos cri- T
térjos comparativos, nos
Estados Unidos, a renda
média dos 10% mais ri-

ri
s]cos e de 10 Vezes maior

do que a dos 40% mais
pobres e, na Holanda, cin-
co vezes. Roberto Martins
afirmou que a desigualda
de no Brasil, além de
grande, é persistente "Ela
não se alterou nos últimos
50 anos, exceto em dois
momentos . durante  Pia-
flO Cruzado e nos primei-
ros anos do Plano Real",
assinalou, O país passou
Por períodos de desenvol..	dvimentismo, ditadura e

O deputado Wanderlev
Ávila (PPS), autor do re-
querimento de convite ao
presidente do Ipea, per-
guntou sobre medidas que
poderiam tomadas de cur-
to prazo Roberto Martins
disse que as medidas
emergeflCiais são as trans-
ferências, como os progra-
mas de renda mínima e
bolsa-escola. Como medi-
das de médio e longo pra-
zos, assinalou a educação,

O deputado Amilcar
Martins (PSDB), que presi-
diu a reunião, disse que, ao
expor com clareza a questão
da pobreza no Brasil, o pre-
sidente do lpea joga por ter-
ra mitos como o que atribui
nossa pobreza a agentes ex-
ternos ou o de que primei-
ro é preciso que o bolo cres-
ça para depois ser reparti-

A Comissão de Assuntos
Municipais e Regionalização
recebeu, na manhã de ontem,
documentação enviada pelo
Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais (BDMG) sobre
O convênio celebrado entre o
Estado de Minas Gerais e o
Banco Mundial relativo ao
Projeto Somma (Programa de
Saneamento Ambiental, Orga-
nização e Modernização dos
Municípios do Estado de Mi-
nas Gerais). A documentação
foi encaminhada em resposta
ao requerimento n°309/99, do
deputado Eduardo Brandão
(PL). O presidente cia Comis-
são, deputado Ambrósio Pin-
to (PTB), entregou os docu-
mentos à Consultoria da

a reforma agrária e a con-
cessão de crédito para os
pobres. "Mas a única coisa
realmente capaz de tirar as
pessoas da pobreza é a edu-
cação", defendeu, acrescen-
tando que o trabalhador
brasileiro tem em média cin-
co anos de escolaridade,
quando devia ter, pelo me-
nos, oito anos. Sobre a re-
forma agrária, Martins afir-
mou que a terra é um com-
ponente forte da redistri-

do, como defendia o então
ministro Delfim Neto, nos
anos 70. Amilcar lembrou
que diversos programas
emergenciais nasceram em
governos de seu partido, des-
tacando o caso da "Lei Robin
l-lood", do governo Eduar-
do Azeredo, que permitiu
melhor distribuição de re-
cursos do ICMS entre os

buição de renda.
Respondendo aos depu-

tados Cristiano Canêdo
(PTB) e Ronaldo Canabra-
'a (PSC), Roberto Martins

afirmou ainda que a po-
breza no Brasil é eqüitati-
vamente distribuída pelos
estados e municípios. E
que não há necessidade de
se aumentar impostos para
combater a pobreza, mas
refocalizar os programas
sociais que já existem.

municípios e, além disso, es-
timulou investimentos corre-
tos, como em meio ambien-
te, saneamento e educação.
Presenças - Participaram da
reunião os deputados
Amilcar Martins (PSDB),
que presidiu os trabalhos,
Ronaldo Canabrava (PSC),
Wanderley Ávila (PPS) e
Cristiano Canêdo (PTB).

que é possível enfrentar a
pobreza sem crescimento
ccOflômko e apresentou aI-
guinas correlações nesse sen-
tido. Se o B rasil, exem-
plificou, conseguisse a dis-
tribuição de renda igual à da
Colômbia "que é injusta" -
o efeito de redução da po-
breza equi valeria a 10 anos
de crescimento a 5,8% ao
ano. Se a concentração de
renda baixasse ao nível da
Costa Rica (0,46 pelo coefi-
ciente Gini), a pobreza cai-
ria o equivalente a um cres-
cimento de 7,5% ao ano du-
rante 10 anos. "E mais fácil oBrasil enfrentar o problema da
Pobreza pela redisfi-ibuição de
renda que pelo crescimento
eCOnômico", concluiu Martins.

A renda per capita bra-
si feira é maior que a dc 80%
dos países do mundo e, ain-
da assim, o país é um dos
campeões de pobreza. De
acordo corri o coeficiente de
Cmi índice que, de O a 1,
mede a concentração de
renda - o Brasil está ao lado
da África do Sul, com coefi-
ciente de 0,6. Segundo o
presidente do lpea, o coefi-
ciente de 0,3 indica uma boa
distribuição de renda.

Martins afirmou que, no
:aso brasileiro, não há cor-
elaçâo direta entre cresci-
nent{) econômico e redução
la pobreza: "nos anos 70, o

P crescia 8,7% ao ano, e
ão mudou o quadro de de-

Igualdades" Ele acredita

Estudo derruba mitos

Assuntos Municipais e Regionalização
BDMG envia documentação sobre projeto Somma

Presenças
Estiveram presentes à
reunião os deputados
Ambrósio Pinto (PTB),
presidente, Aílton Vilela
(PSDB) e Luiz Menezes (PPS)
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Soioodo PM Eduardo Amo ' im capiioo PM Ailtoq Cio/o do Si lvo e JeersonNe Amo rol, do CDL..BH, debateram com	0os deputoo 5 do Com,ssoo de
Defesa do Consumidor

Capital tem 400
menores infratores
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Defesa do Consumidor

Deputados discutem Violência
no centro de Belo Horizonte
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cp i do IPSM

Depoente critica negociação da
dívida do Estado com IPSM

Ik

Presenças
Participaram da reunião
os deputados João Paulo
(PSD), que a presidiu;
Bené Guedes (PDT) e
Antônio Andrade (PMDB);
além do vice-presidente
de assuntos públicos da
Câmara dos Dirigentes
Lojistas de Belo
Horizonte, Jeferson Ney
Amara! do educador
social do Programo
Miguilim do Prefeitura de
Belo Horizonte, Marcos
Aníbal ; do responsável
Pelo policiamento do
hipercentro de Belo
Horizonte, capitão Aílton
Cirilo da Silva; e da
arnalista Micfielle de
Toledo Guinando

Andar pela região cen-
trai de Belo Horizonte está
ficando cada vez mais peri-
goso. A declaração é da jor-
nalista Micheile de Toledo
Guirianda, que foi assalta-
da na região. Ela participou
da reunião da Comissão de
Defesa do Consumidor, on-
tem, que discutiu o agrava-
mento da violência no cen-
tro da capital, decorrente
da ação de menores infra-
tores. Os constantes assal-
tos têm dificultado o aces-
so do Consumidor de bai-
xa renda ao comércio cen-
tral, que normalmente
opera com preços mais
acessíveis.

A jornalista relatou que
foi abordada por três pes-
soas, bem aparentadas, no
último dia 3 de agosto,
por volta das 10 horas da
manhã, na avenida Afon-
so Pena, esquina com a rua
Alagoas. Ela disse que foi
ameaçada verbalmente, fi-
s icamente e acabou fican-
do sem o seu dinheiro.
"Eles estão cada vez mais
espertos. E como se fosse
um pedágio: está no centro
e tem que pagar com um as-
salto", protestou. O vice- ]
presidente de Assuntos Pá- 1
blicos da Câmara dos Diri- 
gentes Lojistas de Belo Ho-
rizonte (CDL/BH), Jefer- c
son Ney Amaral, disse que
também já foi assaltado na c
região central. Segundo ele, e
a falta de condições de ha- a
bitaço do centro, o que tor- d
na a região muito deserta (1
depois de d eterminada ii
hora do dia, acaba facilitan- ri
do os assaltos,

Atualmente existem em
Belo Horizonte, de acordo
com os dados apresentados
pelo responsável pelo poli-
ciamento do hipercentro da
cidade, capitão Aílt-on
Cirilo da Silva, uma popu-
lação circulante de uni mi-
lhão e 700 mil pessoas e cer-
ca de 400 menores infrato-
res. Para o deputado João
Paulo (PSD), uma solução
para garantira segurança da
População seria aumentar o
Policiamento na região. "Se
i Policia Militar se retirasse
Ia fiscalização do trânsito,
jue é de responsabilidade
la prefeitura, aumentaria

contingente de policiais
, assim, a segurança"
firmou, Na Opinião do
cputado Bené Guedes
PDT), é necessário um
ivestinlento em segu-
rnça assim como é feito
rn educação e saúde.

Para o educador social
do Programa Miguilim da
Prefeitura de Belo Horizon-
te, Marcos Aníbal, a perma-
nência de menores e jovens
infratores na rua causa al-
gumas práticas que acabam
resultando em violência.
Um trabalho educativo,
profissionali,zante segundo
ele, seria uma possível so-
lução. O capitão Aílton acre-
dita que é preciso ocupar O
tempo daqueles menores
que vivem nas ruas do cen-
tro de Belo Horizonte e que
cometem as infrações, seja
com educação ou profissio-
nalização. Ele criticou a atu-
ação de algumas organiza-
ções não governamentais
(ONGs) que durante a noi-
te distribuem comida aos
desabrigados. "Ao invés de
comida, por que não ofere-
cer um trabalho durante O
dia?", questionou o capitão.

O presidente da Associ-
ação dos Praças, Policiais e
Bombeiros, sargento Luis
Gonzaga Ribeiro, e o sar-
gento José Luís Barbosa.
que integra a Diretoria Exe-
cutiva da entidade, afirma-
ram à CPI do IPSN'I que hou-
ve apropriação indébita das
contribuições dos segura-
dos, no governo passado, e
que a negociação da dívida
do Estado com o instituto
foi prejudicial aos contribu-
intes, pois não previu mul-
ta nem correção monetária.
Eles falaram aos deputados
em reunião realizada na tar-
de de ontem. A CPI foi ins-
talada para apurar desvio
dos repasses de contribui-
ções previdenciárias devi-
das ao Instituto de Previ-
dência dos Servidores Mili-
tares (IPSM) e da correção
na gestão financeira da en-
tidade, especialmente sua
Política de benefícios.

Os dois sargentos, que
prestaram depoimento na
qualidade de testemunhas,
defenderam, ainda, que a
composição do Conselho
Administrativo do instituto
Seja paritária, com a partici-
pação de praças e oficiais.
No governo passado, o ór-
gão era integrado apenas
Por oficiais, mas, no início
do atual governo, a Associ-
ação dos Praças, Policiais e
Bombeiros e o Centro Soci-
al dos Cabos e Soldados da
PMMG passaram a integrar
O Conselho, a convite do co-
rnandantegeral, Mauro Lú-
QO Gontijo. As duas teste-
'flunhas também enfatiza-
ram que, devido ao não-

repasse do Estado ao IPSM
desde o governo passado,
houve queda, sobretudo,
da qualidade do atendi-
mento médico e odon-
tológico prestado. Elas res-
ponderam perguntas dos
deputados Antônio
Roberto (PMDB), presiden-
te da CPI; Cristiano Canêdo
(PTB), vice-presidente;
Cabo Morais (PL), relator;
Márcio Kangussu (PPS) e
Sargento Rodrigues (PL),
autor do requerimento que
originou a CPI.

O 1°-sargento Luís
Gonzaga Ribeiro, respon-
dendo às perguntas dos
deputados, afirmou que o
não-repasse das contribui-
ções dos segurados, desde
1995, é uma apropriação
indébita e configura reten-
ção de salário. Segundo ele,
o acordo de negociação da
dívida do Estado com o
IPSM - firmado em 18 de
dezembro de 1998 - previu
apenas o débito histórico,
ou seja, RS 461,41 milhões,
sem previsão de multa ou
correção. Deste total, RS
95,901 milhões referem-se a
contribuições dos PMs se-
gurados, não repassadas
entre 1996 e 1999; e RS
349,409 milhões à contribui-
ção patronal.

De acordo com o sar-
gento, caso houvesse a re-
composição dos valores por
índice de atualização, a dí-
vida poderia subir para até
mais de R$ 737 milhões. "O
governo anterior apenas
transferiu a responsabilida-
de para o governo atual",
enfatizou. Segundo o acor-

Doutods Cabo Morais °L S:: ' ue'ii Ru' ' guos PL,, Aitônio Robe't
PMDB Cr,s'ano Canôõo 'PTB e Mo'ci t'.ongussu IPPSI rio reunião do CPI

do, a dívida será paga em
360 meses, com juros de 6°
ao ano, e o pagamento co-
meçaria a ser feito em 30 de
março deste ano. Segundo
José Luís Barbosa (que
prestou depoimento antes
de Gonzaga Ribeiro), de ja-
neiro a maio/junho deste
ano deixaram de ser repas-
sados, no entanto, R$ 41
milhões em contribuições.

E
Sargento Luis Gonzaga Ribeiro,
presidente do Associação dos

Praças, Policiais e Bombeiros, que
prestou depoimento ontem à CP!

Negociação da dívida
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Turismo, Comércio e Indústria

Comissão debate
responsabilidade

o tema "Turismo:
de todos"

O promotor Marco Antônio Borgas ló esquerdo; falo aos dCPuIOOOS do

Comissão de Turismo
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CPI do IPSM (continuação)

Defesa da direção compartilhada

j

Na reunião de Ontem da
CPI do IPSM, os dois depo-
entes defenderam que a
gestão do IPSM seja com-
partilhada entre praças e
oficiais, com a propor-
cionalidade da participação
entre os diferentes segmen-
tos. "Basicamente OS cargos
de primeiro e segundo es-
calões são ocupados por
oficiais superiores. A com-
petência para gerir e ad-
ministrar o instituto não

O deputado Márcio
Kangussu (PPS) questionou
as declarações do sargento
José Luís Barbosa sobre
desvios, pelo governo pas-
sado, dos recursos destina-
dos ao IPSM. De acordo
com o sargento, se os recur-
sos não foram repassados,
é porque foram utilizados
para outros fins. Já o não-
repasse no governo atual
seria justificado, segundo
ele, pela falta absoluta de
recursos. "Hoje é falta de
recursos; ontem foi des-
vio?", indagou o deputado
Márcio Kangussu (PPS). Em
resposta ao parlamentar,
José Luís Barbosa ressaltou
que o governo anterior não
repassava nem contribui-
ções nem valores para co-
brir despesas, o que obri-
gou a direção do instituto
a fazer uso da reserva téc-
nica e, conseqüentemente, a
descapitalizar a autarquia.
O sargento foi indagado
depois sobre o mesmo as-
sunto pelo presidente da
CPI, deputado Antônio
Roberto (PMDB).

O deputado Márcio

está, no entanto, presa ao
grau hi erárquico", ressal-
tou o sargento José Luis
Barbosa, criticando o mo-
delo atual. Para o Sargen-
to Luís Gonzaga Ribeiro,
o Conselho Administrati-
vo deve ser paritário en-
tre os diversos níveis.

O sargento José LUÍS
Barbosa afirmou, ainda, aos
deputados, que já presen-
ciou, no Hospital Militar
no IPSM, tratamento diii'-

renciado concedido aos ofi-
ciais, em detrimento dos
praças. Respondendo a
uma pergunta do deputa-
do Cristiano Canêdo
(11 R), o sargento afirmou
que o atual governo do
Elado tem repassado,
normalmente, os valores
r&'li.'rentes ao pagamento
da', médicos e dentistas
i)fl\ t'niados. O repasse

das contribuições estaria,
no entanto, atrasado.

"O patrimônio histórico
pode durar a vida inteira se
houver conscientizaÇãO das
autoridades públicas", afir-
mou Marco Antônio Borges,
promotor de Justiça da cida-
de de, Congonhas, durante
reunião da Comissão dc Ju-
rismo, indústria e Comércio
realizada nesta ontem. A
reunião teve como objetivo
debater o tema "Turismo:
Responsabilidade de 'lo-
dos", a fim de levantar ques-
tões e apontar soluções para
os principais problemas que
influenciam as atividades
turísticas do Estado.

Água
O segundo problema

apontado refere-se à condi-
ção paisagística e estética do
Complexo de Bom Jesus.
Segundo ele, torres de tele-
fonia celular foram coloca-
das atrás do local, onde há
pinturas de Aleijadinho.
"Deve haver um critério de
conservação paisagística",
justificou. Borges apontou
ainda o problema da água
contaminada na cidade, que
continua sendo consumida,

O problema que aflige
essas cidades vai muito
além da questão de preser-
vação, do patrimônio histó-
rico. Isto é o que defende o
presidente da Turminas,
Fernando Lana. Para ele, a
solução de problemas corno
os de Congonhas é uma
questão social e econômica,
pois o setor do turismo e
lazer se torna, a cada dia,
mais responsável pela gera-
ção de empregos. Segundo
Lana, entre 1994 e 1995 a

Marco Antônio Borges
disse, ainda, estar preocu-
pado com a atual situação
de Congonhas. Para o pro-
motor, a cidade, que tem
vocação turística, apresen-
ta sérios problemas. O pri-
meiro é o risco de incêndio
na área onde se localiza o
Complexo Arquitetônico da
Basílica de Bom Jesus. "O
Corpo de Bombeiros mais
próximo é a 17 quilômetros
de distância. Temos a obri-
gação de evitar que se repi-
ta o que ocorreu em
Mariana", ressaltou, refe-
rindo-se à Igreja do Carmo,
que pegou fogo na cidade.

comprometendo a saúde
dos cidadãos e turistas. "Foi
feito um laudo do estado da
água em pontos diversifica-
dos em Congonhas, e a res-
posta foi única: água conta-
minada, com alto índice de
colíforme fecal."

Para o secretário de Cul-
tura do Estado, Angelo
Oswaldo, é um absurdo ci-
dades que recebem turistas
do País inteiro e até mesmo
do exterior não terem con-

Embratur revelou, como
estatística, que a principal
reclamação dos turistas é a
falta de limpeza e saneamen-
to urbano nas cidades visi-
tadas. Fernando Lana lem-
brou que nada adianta se
preocupar com a divulgação
do patrimônio cultural e
turístico, se este não estiver
em plena condição de ser
apreciado.

A segurança pública das
cidades turísticas também
foi questionada durante a

dições de fornecer água pró-
pria para consumo nem
mesmo para seus habitan-
tes. Na opinião do procura-
dor-geral de Justiça,
Epaminondas Fulgêncio, o
assunto em questão não
deve se restringir aos pro-
blemas de Congonhas. Os
debates são importantes,
segundo ele, pois ampliam
as discussões sobre o turis-
mo, que deve ser responsa-
bilidade de todos.

reunião. O tenente coronel
Geraldo Arnaldo Pereira,
representante do coman-
dante da PM, reconheceu
que falta segurança ao
património histórico de Mi-
nas. "A cidade que tem urna
maior projeção turística que
outra acaba recebendo um
apoio militar mais amplo",
disse o tenente. "A própria
sociedade acaba esquecen-
do de preservar o
patrimônio histórico. E uma
questão cultural", justificou.

Lixão é atração
turística
A representante da Secretaria de
Meio Ambiente, Luciano Pereira,
afirmou que o órgão tem
consciência do influência que
exerce para o desenvolvimento
do turismo. Informou, ainda,
que o Secretario integra o
Fórum Estadual de Lixo e
Cidadania, que tem a meta de
resolver os problemas do lixo e
do população que depende
dele para sobreviver Fernando
Lana lembrou o coso de
Ipatinga, onde o lixão é atração
turística da cidade. "Ho até
quiosques no local, que é
visitado por inúmeras pessoas"

Presenças
Compareceram à reunião a
deputado Elbe Brandão PSDB),
que o presidiu; o deputada
Dalma Ribeiro Silva(PSD(; e o
procurador-geral de Justiça,
Epaminondas Fulgêncio;
tenente-coronel Geraldo
Arnaldo Pereira, representante
do secreTário de Estado de
Segurança Público; o presidente
do Turminos, Fernando Lona; a
promotor público de
Congonhas Marco Antônio
Borges; a representante do
Instituto Estadual de Florestas
(IEF) Valéria Dias e a
representante do Secretaria de
Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável,
Luciana Pereira
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Deputados questionam depoentes

Deputado Márcia Kaogss. Pr'	o .-  coodo,io o revanchsmo político",e o deputado António Roberto lPMDR_ presciente do CPI do IPSM

Kangussu (FF5) ressaltou, Rodrigues (PL), solicitando
ainda, que os trabalhos não que o presidente da Comis-
podem se basear em são de Administração públi
"revanchismo político". Já ca suspenda a tramitação do
o deputado Antônio PI- 154/99, do governador,
Roberto disse que todos os até que sejam concluídos os
parlamentares têm o direi- trabalhos da CPI; ou que o
to de fazer as considera- projeto possa ser aprovado
ções que julgarem necessá- com dispositivo que estabe-
rias, como deve ser em teça a paridade entre as ca-
uma casa democrática.	tegorias funcionais na com-

Os deputados aprova- posição do Conselho Admi-
ram também requerimento nistrativo do instituto. O
do deputado Sargento projeto reorganiza o IPSM.

Presenças
Participaram do reunião os deputados Antônio Roberto (PMDB),
que o presidiu; Cristiano Canêdo (PTB, vice-presidente; Cabo
Morais (PL), relator; Márcio Kangussu (PPS), Sargento
Rodrigues (RI.) e Jorge Eduardo de Oliveira (PMDB).

Geração de empregos

contaminada em Congonhas



Mesa assina COflVen10 com u1r

Todos os membros do Mesa do Assembléia portIopora 1 ou o,
dirigentes da Caixa Econômico Federal, ria manhã de ontem

Entidades defendem Fundo de Assistência Social
Representantes de en-

tidades de assistência so-
cial estiveram ontem na
Assembléia encaminhan-
do, junto aos deputados a
proposta de transferência
dos recursos da subvenção
social, previstos no orça-
mento do Legislativo, para
o Fundo Estadual de As-
sistência Social. A repre-
sentante do Fórum Minei-
ro de Assistência Social,
Márcia Pinheiro, explicou
que, a partir da aprovação

da Lei Orgânica de Assis-
tência Social (Loas), em
1993, os municípios devem
se credenciar para rece-
ber recursos da área so-
cial, corri a implantação
dos conselhos municipais,
elaboração de planos de
assistência social e cria-
ção de um fundo.

"Hoje, perto de 300 mu-
nicípios já estão aptos a re-
ceber recursos e temos qua-
se 600 planos prontos, de-
mandando recursos da or-

dem de RS 51 milhões para
serem implantados mas o
Fundo tem apenas um ru-
brica de abertura de R$ 2
mil. Então, precisamos de
recursos para executar esses
planos" - afirmou Márcia
Pinheiro. O vereador André
Quintão (PT), líder do go-
verno na Câmara Municipal,
defendeu a destinação das
verbas da subvenção soci-
al para o Fundo Estadual
como forma de viabilizar
esses recursos.
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O deputado Dalmo Ri-
beiro Silva (PSD) foi eleito
ontem presidente da Co-
missão Especial das Obras
Municipais, criada para pro-
ceder a estudos sobre a si-
tuação atual de todas as
obras municipais decorrentes
de convênios firmados com o
Estado de Minas Gerais e que
se encontram paralisadas em
virtude de rescisão de convé-
nios, suspensão de pagamen-
to ou inadimpléncia por parte
do atual Governo Estadual. O
autor do pedido de criação da
Comissão é o deputado An-
tônio Carlos Andada (PSDB).

Durante a reunião, foi
eleito para a vice-presidên-
cia o deputado Alvaro An-
tônio (PDT) e, para a
relatoria, foi indicado o de-
putado Bilac Pinto (PFL).

A CPI da Carteira de
Habilitação aprovou ontem,
em reunião extraordinária,
requerimento do deputado
Doutor Viana (PDT) solici-
tando a convocação, para
prestarem depoimentos, de

O presidente da As-
sembléia Legislativa, de-
putado Anderson Adauto
(PMDB), confirmou on-
tem, em entrevista coleti-
va à imprensa, que terá um
encontro hoje com o secre-
tário do Estado do Plane-
jamento e Coordenação
Geral, Manoel Costa, para

Ficou estabelecido que as
reuniões serão sempre às
quintas-feiras, às 15h30. Mas
já haverá uma reunião ex-
traordinária, nesta quinta-
feira, às 15h30, para os par-
lamentares discutirem as

Gonçalo Francisco Faria,
Lucimara Inajá da Silva, An-
tônio Regina ido Barroso, to-
dos de Espírito Santo do
Dourado (MG); e de Alcirio
Silvério dos Santos e
Terezinha Coes, de Pouso

conversar sobre a proposta
orçamentária do ano 2000.
O deputado ponderou que
o desejo de apresentar um
orçamento real não é exclu-
sividade do Executivo.
"Nós também queremos,
mas temos dificuldades in-
ternas e não podemos abrir
mão de tentar solucioná-las.

E
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diretrizes dos trabalhos.
Participaram da reunião

os deputados Alvaro An-
tônio (I'DT), Antônio
Carlos Andrada (PSDB),
Dalmo Ribeiro Silva (FSD)
e Sebastião Costa (PFL).

Alegre (MG).
Participaram da reunião

os deputados João Leite
(PSDB) - presidente, Alberto
Bejani (PFL) vice-presiden-
te, Cristiano Canêdo (PTB) e
Doutor Viana (PDT).

Só para dar exemplo citou
o presidente - tomemos O
caso do setor de
Informática. Dentro deste
processo de modernização,
não podemos parar de in-
vestir nesse setor. Podemos
escalonar os investimentos
em dois, três anos, mas não
podemos parar".

A Mesa da Assembléia
Legislatva assinou, ontem,
conv eriio com a Caixa Eco-
nôrnica Federal (CEF) para
o oferecimento de taxas di-
ferenciadas em produtos e
serviços para servidores e
parlamentares que sejam cli-
entes da instituição. O con-
vênio permite, por exemplo,
que a taxa de juros em em-
préstimos para a compra da
casa própria seja de 10,5%
ao ano, quando o normal
seria de 120//0. Os pagamen-
tos serão efetuados com des-
conto em folha, a partir de in-
formações da Área de Pessoal
sobre a possibilidade de
endividamento do cliente.
Entre as vantagens oferecidas
também estão a ilexibilização
da taxa de juros e a isenção
de tarifa de serviço (R$
15,00) na contratação do che-
que especial. Os juros para
crédito pessoal chegam a
3,5% ao mês.

O 1'-secretário, deputa-
do Dilzon Melo (PTB), des-
tacou que o objetivo da
Mesa foi auxiliar os servido-
res e deputados nesse mo-
mento de crise econômica,
possibilitando um crédito
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Comissão Especial das Obras Municipais

Comissão define presidente,
vice e relator

4

O deputado Dalmo Ribeiro Silva (PSD) foi eleito presioente do Comissão, e
o relator será o deputado Biloc Pinto (PFL)

CPI da Carteira de Habilitação
CPI vai ouvir mais cinco pessoas

PAINEl
Presidente fala sobre orçamento

especial para o atendimento
de emergências. Segundo
ele, também já foram apre-
sentadas propostas pelo
Bcmgc e Banco do Brasil -
os outros bancos através dos
quais a Assembléia efetua o
pagamento dos servidores.
O deputado lembrou que a
concorrência poderá criar
ainda mais opções para os
servidores, com os bancos
tentando oferecer mais van-
tagens para conquistar ou
manter clientes.

Fmerson Martins Gar-
cia, da Superintendência de
Negócios da CEF, explicou
que mesmo os empréstimos
já tomados poderão ter as

taxas renegociadas . O con-
vênio permite a tomada de
empréstimos em qualquer
agência da Caixa Econômi-
ca Federal. Participaram da
reunião o presidente da As-
sembléia, deputado Afl-
derson Adauto (PMDB); o
i"_vice_presidente, José
Braga (PDT); o 2"-vice-pre-
sidente, Durval Angelo
(PT); o 1'-secretário, Dilzon
Melo (PTB); e o 2°-secretíí-
rio, Gil Pereira (PPB). Pela
CEF, participaram o geren-
te-geral da agência Gutier-
rez, Fernando Bithencourt
do Vaile; e os gerentes
Shevia Werneck e Robson
Mendonça Cerqueira.



obras, como a construção de além da perfuração de um
barragens e estradas, a sem-número de poços
implantação de estações de artesianos", destacou
hidrologia e piscicultura , Arlen Santiago.

iniciativa da homenagem foi do deputado Aden Santiago (PTB)

Estatal modelo 5

Deputado Miguei Mortini (PSN), Hélio Pessoa, cordeai Dom Serafim Fernorides
de Araújc, presidente Anderson Adauto (PMDB) e 2 vice-presidente Dur,'oi

Angelo (PT), no mesa da reunião no tarde de ontem

Para Dom Serafim, os crianças "estão senda roubadas durante seus anos
de formação"

Adauto e do deputado
Miguel Martini, o 2"-vice-
presidente da Assembléia,
deputado Durval Angelo (PT),
e Hélio Pessoa, representan-
do o secretário de Estado de
Assuntos Municipais.
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Reunião Especial
Alemg comemora Semana da Família

II

Mesa
A solenidade foi presidido
pelo deputado Gil Pereira
(PPB), e compuseram a
Mesa com o diretor de
Produção da Codevasf,
Guilherme de Oliveira;
Márcio Machado Teixeira,
do Superintendência
Regional da Codevasf; o
presidente da Associação
dos Municípios da Área da
Sudene, Ronaldo Mota
Dias; e o deputado Arlen
Santiago (PTB)

A Assembléia Legislati-
va realizou reunião especi-
al, na noite de segunda-fei-
ra, para celebrar o Jubileu
de Prata da Companhia de
Desenvolvimento do Vale do
São Francisco (Codevasf),
em solenidade que contou
com a presença de diversos
deputados da região Norte
do Estado, diretores e tra-
balhadores da empresa.

Autor do requerimento
que deu origem à homena-
gem, o deputado Arlen
Santiago (PTB) destacou a
importância da Codcvasf
para Minas Gerais, ao mes-
mo tempo em que criticou
o presidente da República,
Fernando Henrique Cardo-
so, "pela adesão à onda
neoliberal da globalização,
entregando o País às potên-
cias internacionais, em vez
de investir na produção e no
desenvolvimento de nosso
enorme potencial, o que re-
sultaria na geração de mi-
lhões de empregos".
Potencial da região - Arlen
Santiago salientou, ainda,
que a Codevasf atua numa
região plena de recursos
naturais e hídricos que,
para se transformarem em
desenvolvimento e riqueza,
dependem de ajuda do Po-
der Público. "Por ironia -
que não é do destino, mas
dos homens - na fértil ba-
cia do São Francisco, inú-
meros projetos de irrigação
naufragam, afogados na
sensibilidade do Governo
Federal", disse. "Malgrado
esse quadro de dificulda-
des, a Codevasf, conscien-
te da missão que lhe foi
confiada e sempre atenta às
questões sociais, tem feito
um trabalho sério e compe-
tente. A ela a região deve a
realização de inúmeras

O 2"-secretário da Assem-
bléia, deputado Gil Pereira
(PPB), saudou a Codevasf em
nome do Legislativo mineiro.
Ele enalteceu a importância do
Rio São Francisco e da
Codevasf, "que se agregam
numa simbiose perfeita, resul-
tando em beneficio para a re-
gião do Vale, atendendo a uma
população de 15 milhões de
brasileiros, que se espalha por

O diretor de Produção da
Codevasf, Guilherme Gonçal-
ves de Oliveira, agradeceu a
homenagem destacando o tra-
balho realizado nesses 25 anos,
como perfuração de poços -
carro-chefe de apoio à popu-
lação que vive na região - e a
produção de frutas em 100 mil
hectares, considerado como o
maior projeto do gênero na
América Latina.

Guilherme Oliveira falou,
também, sobre projetos futu-
ros, como do Jequitaí, para ir-
rigar 30 mil hectares, que ain-

cinco estados da federação".
Gil Pereira concluiu seu

discurso cumprimentando a
direção da empresa e os
seus funcionários. "Ao fazê-
lo, não nos esquecemos de
que nossa homenageada é
uma empresa estatal mode-
lo, nesta época em que a ten-
dência é de se criticar nega-
tivamente a atuação das es-
tatais", frisou.

da depende do Governo Fe-
deral para implantação; e as
negociações com o Banco
Mundial para implantação
da terceira fase do Projeto
Jaíba, para irrigação de mais
18 mil hectares. Ele concluiu
sustentando que, num futu-
ro próximo, a Codcvasf será
"um grande oásis na produ-
ção agrícola de Minas Ge-
rais". Ao final da solenida-
de, o deputado Gil Pereira
fez a entrega de uma placa
alusiva ao evento ao diretor
da Companhia.

A primeira parte da Reu-
nião Ordinária de Plenário
de Ontem foi transformada
em Reunião Especial para
comemorar a Semana da
Família, com a presença do
cardeal D. Serafim Fer-
nandes de Araújo, por soli-
citação do deputado Miguel
Martini (PSN). O deputado
lembrou que a Semana da
Família foi comemorada
pela Arquidiocese de Belo
Horizonte, de 8 a 15 de
agosto. Para ele, a crise atu-
al torna difícil para a famí-
lia realizar seu papel mais
importante, que é "modelar
o espírito, a alma e o cará-
ter da pessoa humana".

Martini acredita que a
descaracterização da famí-
lia decorre em grande par-
te do despreparo com que
os casais vão para o matri-
mônio, além da influência
da mídia, através de pro-
gramas destinados aos ado-
lescentes e jovens, com o

culto ao hedonismo, O ero-
tismo, a pornogiatia, a sepa-
ração, a traição e a infideli-
dade. Ele comentou a crise
de autoridade dos pais, di-
zendo que, ria grande maio-
ria, são os filhos que se im-
põem e ditam as normas.
Defendeu a revisão e atuali-
zação das leis para garantir

Adauto (PMIDB), lembrou que
é em tempos de crise que o
homem se volta com crença e
esperança para os valores que
compõem a sua formação, den-
tre eles, a família. Ele lembrou
que, ao promover a reunião, o
Legislativo reconhece a neces-
sidade de fortalecer a institui-
ção da família, "como ama das
armas para vencer o impasse
em que se debate a Nação bra-
sileira". Ressaltou, ainda, que
a realidade sócioeconômica
nunca apresentou aspectos tão
injustos como atualmente; e
defendeu a revisão do pacto
federativo e a substituição do
modelo econômico imposto
por forças externas como con-
dições para que a justiça social
passe a imperar.

Compuseram a mesa, além
do presidente Anderson

às famílias condições para
sobreviver, afirmar-se e pre-
servar-se. "O objetivo central
de qualquer política social
tem que ser a defesa, preser-
vação e desenvolvimento
permanente da família, pois
estamos convicto de que é só
em família que se realiza o
ser humano", finalizou.

Reunião Especial

Assembléia homenageia os 25
anos da Codevasf

Projetos futuros da empresa

O cardeal D. Serafim
Fernandes de Araújo comen-
tou o resultado de uma pes-
quisa realizada em âmbito
mundial, sobre qual seria o
valor principal do mundo para
o próximo século. A resposta
foi a família. Ele defendeu a
mudança de foco no investi-
mento: "Ao falar de "família",
estamos falando muito de pai
e mãe. O investimento maciço
deve ser na criança". Para D.
Serafim, as crianças estão sen-
do roubadas durante seus
anos de formação, e devem
ser elas a receber a maior aten-
ção, em benefício da família.
"Ou a família se salva ou não
haverá terceiro milênio, não
haverá saída", disse.

Encenando a comemora-
ção, o presidente da Assem-
bléia, deputado Anderson

Cardeal pede investimento na criança



Projeto cria Fundação de
Amparo ao Trabalho do Preso

Durante a Reunião Or-
dinária de Plenário de on-
tem, foi lida a Mensagem
84/99, do governador do
Estado, que encaminha o
Projeto de Lei (PL), que
autoriza o Executivo a cri-
ar a Fundação Estadual de
Amparo e Apoio ao Traba-
lho do Preso. O projeto re-
cebeu o número 549/99 e
será analisado em dois
turnos, passando pelas Co-
missões de Constituição e
Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária
para receber parecer.

A mensagem foi acom-
panhada de exposição de

motivos do secretário de
Estado da Justiça e Direitos
Humanos, Luiz Tadeu Lei-
te. Ele lembra que a ques-
tão carcerária é uma das
questões mais polêmicas do
Brasil e que a situação pre-
cária do sistema penitenci-
ário provoca a rotulação de
alguns estabelecimentos
como infernos ou universi-
dades do crime, tendo em
vista "as péssimas condições
físicas, a superlotação e a
morosidade do Poder Judi-
ciário em resolver a situa-
ção de inúmeros detentos".
O secretário de justiça cita,
ainda, os erros de julgamen-
to "que têm se tornado ro-

tina", os índices inexpres-
sivos de recuperação e os
percentuais alarmantes de
reincidência.

A solução desses pro-
blemas, segundo a mensa -
gem, exige iniciativas que
"não se restrinjam a visi-
tas de comissões de direi-
tos humanos às penitenci-
árias e prisões, muitas das
quais demagógicas". O se-
cretário defende a criação
da Fundação como forma
de possibilitar o ofereci-
mento ao preso de recupe-
ração e reingrcsso à vida
social, trazendo benefícios
de ordem psicológica, mo-
ral e ocupacional.

Estrutura da Secretaria da Assembléia
O deputado Paulo Piau

(PFL) apresentou Questão
de Ordem solicitando que
o presidente da Assem-
bléia, deputado Anderson
Adauto (PMDB), torne
sem efeito o recebimento
do Projeto de Resolução
(PRE) que dispõe sobre a
estrutura da Assembléia
Legislativa e dá outras
providências. Segundo o
deputado o projeto tem
aspectos flagrantemente
inconstitucionais, "ferindo
princípios reconhecidos
como basilares pela Carta
Magna, tais como o da le-
galidade, o da moralidade
e o da impessoalidade".
Paulo Piau defende que a
criação de cargo, "ainda
que travestida em trans-
formação", não pode ser
feito por resolução.

Durante a reunião da
Mesa realizada ontem, foi
decidido que o PRE 554/
99, de autoria da própria
Mesa, ainda sofrerá algu-

mas modificações antes de
ser recebido. O projeto foi
entregue na última segun-
da-feira (13/9). Segundo o
artigo 174 do Regimento
Interno, o registro de entre-
ga não caracteriza recebi-
mento pelo presidente da
Assembléia, tem somente o
objetivo de marcar a prece-
dência de uma proposição
sobre outra que tiver con-
teúdo igual ou semelhante.
O recebimento se dá na 1'
Parte da Reunião Ordinária
de Plenário, durante a 2
Fase, e só se completa com
a publicação do projeto.

O deputado Hei
Tarqüínio (PSDB) também
apresentou Questão de Or-
dem sobre o porquê de os
convites para o lançamento
do livro "O vôo do tucano",
do deputado Durval Ange-
lo (PT), terem sido impres-

O deputado Paulo Piou (PFL)
criticou o PRE 554/99,

considerando-o inconstitucional

sos e distribuídos pela As-
sembléia. O presidente
Anderson Adauto (PMDB)
explicou que é praxe a im-
pressão e distribuição de
convites para eventos reali-
zados no Espaço Político-
Cultural da Casa.

Questão de ordem
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providências Discussão em turno único (fai-
xa constitucional)

Veto Parcial
À Proposição de Lei 14.125, que estabe-
ece as Diretrizes paro os Orçamentos
Fiscal e de Investimento das empresas
Controladas pela Estado para o exerci-

Do Comissão Especial sobre a indicação,	
(faixa constitucional)

feito pelo governador do Estado, do nome 
PRE 433/99

de Ronan Gouvea Teixeiro para a Presidên-	
Da Comissão de Fiscalização Financeira,

cio da Fundação TV-Minas - Cultura l e	
que aprova as contas do governador do
Estado de Minas Gerais referentes ao exer-

RQN 389199	

cicio de 1997- Discussão em turno únicoEducativa	

em que solicita oDo deputado Mouro Lobo,	
PL 405199	 institui a

Secretaria do Trabalho o envio a esta Casa	
Do deputado Paulo Piou, que 

do relatório sobre os atendimentos presta-	
Comendo da Paz Chico Xavier. Discussão

dos no exercício de 1999 às cri	
em turno único

cr ianças e ado- PL 167/99
lescentes portadores de deficiência ou ne-d 
cessidades especiais na faixa etária de o	

Da deputada Elaine Matozinhos, que insti-

21 anos, cuja rendo familiar não ultrapasse	
tui normas para o atendimento pelo SUS,

nos casos que menciona,

5 salários mínimos	

e dá outras pra-

RQN 397/99	

vidências. Discussão em 1 0 turno

Da Comissão de Saúde, pedindo informa	
PL 169/99

ções ao secretário da Saúde sobre os crité-	
Da deputada Elaine Matozinhos, que esta-
belece normas para fornecimento, no ôm-

rios utilizados para liberação de verbas
hospitais privados, em particular os destina-	

bito do SUS, de contraceptivos de emer-

das ao Instituto Maria da Glória Ferreiro	
gêncio na rede estadual de saúde e dá ou-
tras providências. Discussã o em 1° turno

Vareio, da Fundação Cristiano Varela PL 189/99

RQN 401/99
Da Comissão de Fiscalização Financeira,	

Do deputado Paulo Piau, que altera a Lei
12.735, de 30/12/77, que dispõe sobre o

licitando informação ao presidente do IPVA e dá outras providências. Discussão

Açominas sobre a atuação operacional dessa 
empresa em Ouro Branco, Congonhas, PL 197/99

em 1° turno

Conselheiro Lafaiete e Ouro Preto, de for-
ma que se possa avaliar o impacto da de-	

ani, que concedeDo deputado Albeo Be 

terminação do rateio do ICMS entre esses	
pensão especial aos dependentes do ex-

cabo PM Va léria dos Santos Oliveira. Dis-

municípios
RQN 402/99	

cusSão em 1° turno

Do Comissão de Fiscalização Financeira, 
PL 209/99

e	

Do deputado Álvaro Antônio, que reconhe-

m que pede informação ao diretor-geral ce como Estância Hidrominera l a localida-

do Detron sobre os impacto financeira do
de de Bom jardim - Fazenda Esperança,

Proleto de Lei 88/99, que institui 
p	

no Município de Mário Campos. Discussão

parcelamento de multas em atraso decor- em 1° turno

rentes de infrações de trânsito no âmbito do
Estado, e 162/99, que dispõe sobre 

PL 357/99

parcelamento de débitos com IPVA	

Do deputado Chico Rafael, que torna obri-
gatória a inclusão do estudo referente à
dependência química em disciplinas cons-

PL 399199	 rrículo escolar de 1° e 2° graus
Do governador do Estado, que dispõe so-	tantes do cu 

bre a organização da governadoria da Se-	
elaborado pela Secretario da Educação.

- '-'	 Discussão em 1° turno
cretaria de Estado cia _.aso '.— vi ,
cação Social, sobre a criação da Secretaria
de Estado do Turismo, extinção da Secreta-
ria de Estado de Assuntos Municipais, cria
unidades administrativa s na Secretaria de

Estado da Segurança Público e dá outros

Ordinária (14 horas)

parecer
Do Comissão Especial sobre oindicação,
feito pelo governador do Estado do nome
da professora Lúcia Heleno Gonçalves
Teixeira paro integrar o Conselho Estadual

de Educação.
parecer	

cio de 2000. Discussão em turno único

Reunião ExtraOrdiflári0 (20 horas)
PL 399/99, Veto Parcial ô Propos ição de Lei

14.125, PRE 433199, PLs 405/99 167/99,
169/99, 189/99, 197/99, 209/99, 357/99,
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9h30

Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho II)
- Debater os procedimentos adotados pela
Policio Civil nas Investigações de crimes vio-
lentos ocorridos na capital e de desaparecimen-
to de pessoas. Convidados: secretario de Esta-
do de Segurança Publica, Mauro Lopes; ouvidor
de Policia do Estado de Minas Gerais, José
Roberto Gonçalves de Rezende; comandante
geral da PMMG, cel. Mauro Lúcia Gontijo; pre-
sidente da Associação de Familiares e Amigos de
Pessoas Desaparecidas (Afago), Helvécio de Souza
Pinheiro; e presidente da entidade "Desarme a
Violência Ação Pela Vila Emílio Beileiti", Arnaldo
Bacha. Discutir e votar parecer de 1° turno sobre
o PI- 444/99, do deputado Rogério Correia, que
dispõe sobre a criação do Memorial de Direitos
Humanos

10 horas

Assista hoje, os lOh,ao vivo, à
Comissão de Direitos Humanos
que debate os procedimentos
adotados pelo polícia CMI nas
investigações de crimes violentos
e desaparecimento de pessoas.
Entre os convidados, o secretário
de Estado de Segurança Público
Mouro Lopies.

7h30- Repórter Assembléia -
Reprise do Repoi'terAssernblj0 de
3°-feira.
8h -Assembléia Debate - Reprise
do programo que discute o Orça-
mei-ito dos Poderes.
9h -Visão Parlamentar-
Entrevista com deputados sobre
assuntos de conjuntura.
10h - Comissões (AO VIVO) -A
Comissão de Direitos Humanas
debate os pocedimen adotados
pela Policio Civil nas investigações de
crimes violentos e desaparecimento
de pessoas. Entre os convidados, o
secretário de Estado de Segurança
Publica, Mouro Lopes.
12h40 - Repórter Assembléia -
Repise do RepõiierA,ssenibleia de
3°feira.
13h10 -Assembléia Debate -
Reprise do programa que discute o
Orçamento dos Poderes.
14h20 - Plenário (AO VIVO) -
Reunião deliberativo com pronuncia-
mentos, debates e votação de
-as.
1 6h30 - Comissões (reprise) - A
Comissão de Trabalho, Previdência e
Ação Social debate o pesquisa da
Fundação Instituto de Pesquisa
Aplicada (IPE4) que apresentou como
resuftodo o ma distribuição de renda
no país (14/9)
18h30 -Visão Parlamentar-
Entrevisto com deputados sobre
assuntos de conjuntura.
19h - Repórter Assembléia 10
edição- Noticiado do que acontece
na Assembléia e repercussão dos
principais fatos políticos do Estado.
19h30 -Assembléia Debate (AO
VIVO) -0 programo de hoje discute
odesemprego.
20h40 - Comissões (reprise) - A
Comissão de Meio Ambiente e
Recursos Naturais discute o aprovei-
tomento da área do Aeroporto Carlos
Prates (8/9)
2lh3O_Em Pauto _Entrevisto

com deputodas sobre prpetos de
suas autorias.
22h - Repórter Assembléia 21
edição - Noticiaria cio que acontece
na AssenibIéjr, e a repercussão dos
pnncipais fatos políticos do Estado.
22h30 - Plenário- Compacto
23h50 - Repórter Assembléia -
Reprise da 20 adição.
0h30 - Encerramento.

• Comissão Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia (Plena rinho 1)- Ouvir exposição dos
planos e metas do área de ciência e tecnologia
do Instituto de Geociéncias Aplicadas (IGA)
para o Estado e os municípios, com a presen-
ça do diretor-geral do IGA, David Márcio San-
tos Rodrigues. Discutir e votar parecer de 2°
turno sobre o PI- 274/99, do deputado Agos-
tinho Silveira, que dispõe sobre o Programo
de Atendimento Voluntário aos Alunos com
Deficiência no Aprendizado Escolar

• Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrirjl (Plenarinl-io IV) - Discutir e vo-
tar proposições da Comissão

• Comissão de Administração Pública
(Plenarjnho III) - Discutir e votar pareceres de
2° turno sobre o P1 264/99, do deputado
Agostinho Silveira, que revoga o art.2° da Lei
13.167/99 , e P1 361/99, do governador, que
revogo dispositivo da Lei 12.237/96, que dis-
põe sobre a organização e o funcionamento
do Conselho de Desenvolvimento Econômico
e Social; e pareceres de 1° turno sobre o PL
181/99, do Tribunal de Justiça, que dispõe
sobre o Justiça de Paz; RI 353/99, do deputa-
do Ermano Batista, que trata do isenção das
taxas de inscrição, nos processos seletivos das
universidades estaduais, para o aluno egres-
so da rede pública; PL 365/99, do deputado
Pastor George, que dispõe sobre associação do
Poder Executivo a entidades civis sem fins lucrati-
vos, para conceder créditos a empreendedores;
PL 418/99, do Tribunal de Justiça, que altera o
plano de carreira dos servidores efetivos do Poder
Judiciário; PL 428/99, da Comissão Especial da
Seco no Norte de Minas, que cria o Conselho
Estadual de Combate aos Efeitos das Secos e
altera a Lei 11.711/94 , que dispõe sobre a
Codevole; e PL 449/99, do governador, que re-
voga o art.9° da Lei 11.050/93, modificado pelo
art.28 do Lei 11.406/94, que ti-ata de verba ho-
norário atribuído aos membros dos conselhos
curadores de orgõos colegiados equivalentes

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

Comissão de Defeso do Consumidor

(Plenarinho l Obter esclarecimentos sobre
as condições Impostas aos pequenos p rodu-
tores rurais do Sul de Minas para a rolagem
de dividas junto as agências do Banco do Brrj.
sil, com o presença do superintendente esta.
dual do Banco do Brasil, Roberto Meira de
Almeida Barreto

Reunião conjunta dos Comissões de Educa-
ção Cultura, Ciência e Tecnologia e de Direi-
tos Humanos (Auditoria) - Debater os efei-
tos negativos sobre crianças e jovens do uso
de jogos violentos de vídeo games. Convi-
dados: presidente do Comissão de Educação
da Cõmara dos Deputados, deputado fede-
ral Maria Elvira (PMDB/MG); vereador Betinho
Duarte (PSB), do Camara Municipal de Belo
Horizonte; psicóloga e psicanalista Maria Ali-
ce Palhano; pedagogo Luiz Carlos Rena; pre-
sidente do "Estaca Belo Horizonte Oeste da
Igreja de Jesus Crista dos Santos dos últimos
Dias", Rodrigo Myrrha
Comissão de Político Agropecuária e

Agroindustrjol (Plenarinho IV) - Debater as
penalidades que vêm sendo impostas à Co-
operativo Mista Regional Agroindustriol dos
Produtores Rurais de Pará de Minas (Coopará)
pelo ltambe, com a presença do presidente
da Cooparo, Jonas Moraes Filho

15 horas
• Comissão de Transporte, Comunicação e

Obras Publicas (Plenarinho II) - Discutir e vo-
tar proposições que dispensam apreciação do
Plenario

• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Na-
turais (Plenarinho III) - Debater o impasse
existente entre o setor produtor de ferro gusa
e o Fundação Estadual do Meio Ambiente
(Feam), objetivando o celebração de acordo
Para concessão de licenças ambientais. Con-
vidados: secretario de Estado do Meio Ambi-
ente e Desenvolvimento Sustentável, depu-
tado federal Tilden Santiago; presidente da
Feam, Jose Cláudio Junqueira Ribeiro; dire-
tor-geral do Instituto Mineira de Gestão das
Aguas (lgam), João Bosco Senra; diretor-ge-
ral do Instituto Estadual de Florestas (IEF),
Evandro Xavier Gomes; presidente da Asso-
ciação Comercial dos Guseiros de Sete La-
goas, Olegario Dias da Silva; presidente da
Fiemg, Stefan Bogdan Solei; presidente do
Sindicato da Indústria do Ferro em MG, Ronon
Eustáquio da Silva; representante da Associ-
ação Ecológica Olhos DAgua, Elizobeth Re-
gina Andrade; presidente da Colsete Side-
rurgia Ltdo, Antônio Pontes Fonseca; e dire-
tordo Foscalma Siderurgia, João de Lima Géo

15h30

Comissão Especial PEC 12/99 ( Plenarinho II)
- Apreciar o parecer do relator sobre a PEC
12/99, do deputado António Andrade e ou-
tros, que integro ao quadro efetivo de dele-
gado de carreiro os policiais civis bacharéis
em Direito que prestam serviços como dele-
gados especiais de Policia

20 horas
Reunião Extraordinária (Plenário)


