
Corlos Ari Sundfeld falou sobre os modelos de privotizoçõo de empresas
públicos adotados em todo o mundo

to de Celso Barbi Filho, Minas Gerais.
procurador do Estado de (Páginas 8 e 9)
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Metrô
Comissão de Meio
Ambiente realiza audiência
pública hoje, às 15 horas,
para avaliar o impacto
ambiental das obras de
construção de estação do
metrô na região Nordeste
da capital

Seca
Comissão Especial da Seca
no Norte de Minas reúne-
se hoje, às 15h30, com o
presidente da Cemig, para
discutir a construção da
hidrelétrica de lrapé

Projeto que autoriza a
renegociação da dívida de
MG recebe parecer favorável
(Página 4)

Comissão de Defesa do
Consumidor debate denún-
cias Contra Unimed
(Página 5)

pUtados discutem denún-
cias de irregularidades naRefinaria Gabriel Passas(Páginas 2 e 3)

O advogado Carlos
Ari Sundfeld, especialis-
ta em Direito Adminis-
trativo Público e contra-
tado pela Southern
Electric Brasil Participa-
ções Ltda, depôs ontem
na CPI da Cemig e negou
irregularidades no acor-
do de acionistas celebra-
do entre a Cemig e a
Southern. Segundo ele, o
Estado continua sendo
controlador da Cemig.
Hoje, a Comissão volta a
se reunir, às 15 horas,
para ouvir o depoimen-

Os deputados Rogério
Correia (PT) e Amílcar
Martins (PSDB) divergiram
ontem, durante a Reunião
Ordinária de Plenário, so-
bre a destinação de recur-
sos da Loteria Mineira para

o Servas, no final do ano
passado. O assunto está sen-
do investigado pela CPI dos
Fundos do Poder Executi-
vo, presidida pelo deputa-
do Dinis Pinheiro (PSD) e
relatada por Rogério Cor-

reia. Ainda na reunião, foi
lido ofício do governador
indicando José Neif Jabour
para o cargo de diretor-ge-
ral do Instituto de Pesos e
Medidas (Ipem).
(Páginas 10, 11 e 12)

CPI da Cemig: advogado defende
venda de ações e acordo de acionistas

CPI dos Fundos gera polêmica em Plenário

Ciclo de Debates sobre turismo

SenfQnt do setor de turismo e deputados participaram do reunião

Deputados da Comissão
de Turismo, Indústria e Co-
mércio se reuniram ontem
com representantes do setor
de turismo de Minas Gerais,
no Edifício Tiradentes. O ob-
jetivo foi discutir a realiza-
ção de um Ciclo de Debates
no próximo mês, sobre a par-
ticipação do Legislativo no
desenvolvimento do turismo
mineiro. Participaram os de-
putados Elbe Brandão
(PSDB) - presidente da Co-
missão, Alencar da Silveira

Júnior (PDT) - vice-presiden-
te, Márcio Cunha (PMDB) e
George Hilton (PL); o presi-
dente da Turminas, Fernan-
do Lanna; o chefe do Depar-
tamento de Relações Públi-
cas, Propaganda e Turismo
da Escola de Comunicação
da Universidade de São Pau-
lo (USP), professor Márcio
Carlos Beni, um dos princi-
pais teóricos do turismo no
País, além de representantes
de cursos de Turismo de
Belo Horizonte e da Fiemg.



Trabalho, Previdência e Ação Social

Comissão discute as mortes e
acidentes na Regap

IN
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

MESA DA ASSEMBLÉIA

1

Representantes do Delegacia Regional do Trabalho e do Sindipetro
participaram da audiência público da Comissão de Trabalho

Representante da Regap não
comparece à audiência pública
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Trabalho, Previdência e Ação Social (continuação)

Médico do Trabalho afirma que
terceirização apresenta problemas
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Os acidentes e mortes
que ocorreram nos últimos
quatro anos na Refinaria
Gabriel Passos - Regap/
Petrobrás foram discutidos
ontem, em audiência pú-
blica, na Comissão do Tra-
balho, da Previdência e da
Ação Social, por represen-
tantes da Delegacia Re-
gional do Trabalho (DRT)
e do Sindicato dos Petro-
leiros (Sindipetro). Eles
prestaram esclarecimentos
acerca das denúncias fei-
tas pelo Sindicato, as quais
apontam irregularidades
trabalhistas, na área de se-
gurança do trabalho e re-
lativas à violação de direi-
tos humanos por parte da
Superintendência da
Regap. Em 1995, dois tra-
balhadores de empreiteiras
contratadas morreram na
Refinaria Gabriel Passos.
Segundo o presidente do
Sindipetro, Márcio Nicolau
Machado, o sindicato reali-
zou, em 1996 e 1997, diver-
sas reuniões com a adminis-
tração da Regap e na Dele-
gacia Regional do Trabalho,
para apurar as causas dos
acidentes e mortes e ques-
tionar a redução de pessoal
nas áreas operacionais e de
manuteIO, mas as reu-
niões não tivera resulta-
do. "L agosto a dezem-
bro le 1998 foram oito
iTurtes no i. 'ror da refi-
naria. O acidente mais
grave, que resultou em
cinco mortos e sete feri-
dos, foi no dia 27 de de-
zembro", afirmou.

O superintendente da
Regap, Elias Menezes Oliveira,
foi convidado pela Comissão
a participar da audiência, mas
não compareceu, justificando-
se por meio de uma carta, ao
presidente da Comissão, depu-
tado Ivo José (PT). Elias Me-
nezes disse, na carta, que sua
ausência se deveu às mudan-
ças na estrutura hierárquica
da empresa. "Mudanças estas
amplamente divulgadas pela
imprensa", ressaltou. Ele con-
vidou os deputados a fazer
uma visita às dependências da
refinaria.

A redução drástica do nú-
mero de trabalhadores em vir-
tude de inovações tecnológicas
e o excesso da carga de traba-
lho são os motivos dos freqüen-
tes acidentes na refinaria, des-
tacou Márcio Nicolau. Um ou-
tro ponto polêmico, também
discutido, foi a questão da li-
cença médica. Nos últimos me-
ses um trabalhador acusado
como responsável pelo aciden-
te do dia 27 de dezembro foi co-
municado, em sua residência,
que deveria comparecer à junta
médica da Regap para avaliação
do seu estado de saúde. Depen-
dendo do resultado, ele seria de-

mitido, assim que sua licença
médica fosse suspensa. Segundo
Nicolau, isto é violação dos direi-
tos humanos do empregado. "O
profissional de saúde nunca de-
veria se submeter a uma atitude
dessas", afirmou.

O número reduzido de tra-
balhadores foi destacado, tam-
bém, pelo diretor do Sindi-
petro/MG, Leopoldino Mar-
fins. "O que está acontecendo é
o seguinte urna pessoa toma
conta de 2 setores. Nem uni
computador aceita dois pro-
gramas", ressaltou. Outro di-
retor do sindicato, Giovan'
Guimarães, disse que no siste-
ma Petrobrás não existe uma
política de manutenção pre-
ventiva. "A contratação de tet
ceiros é feita sem o devido trei
namento- Estes são fatores de
risco que levam a graves acr
dentes", afirmou.

Para o chefe de Segurançae
Saúde do Trabalho da Delega -

cia Regional, Guilherme Hoø'
a maior causa dos acidentes e0

excesso de horas extras
soomando jornadas de 12 a 14
horas por dia. "A Regap é CO

siderada um local
periculosidade, onde a aiis
dade aumenta muito", disse-

O significado real de
uma "parada" em uma re-
finaria foi estabelecido pelo
médico do Trabalho Ric-
ciotti Piaria Filho, da DRT.
Segundo ele, em uma pa-
rada a refinaria é desmon-
tada, faz-se a manutenção
e, em seguida, é montada
novamente. A maior para-
da que já aconteceu foi no
acidente de 27 de dezem-
bro, quando foram contra-
tados 2.000 trabalhadores,
a maioria sem conhecimen-
tos de uma unidade de re-
fino. "A terceirização é
complicada, pois o traba-
lhador não tem uma série
de benefícios", destacou.
Neste acidente, especifica-
mente, houve um mau
gerenciamento e planeja-
mento por parte da Regap.
Ela deu mn treinamento de
cinco horas para cada tra-
balhador e os colocou para
trabalhar. "Houve uma sé-
rie de causas nesse aciden-
te que contribuíram para o
mau gerenciamento e pla-
nejamento dessa parada",
finalizou.

Questionado pelo depu-
tado Ivo José (PT), sobre os
Contratos de terceirizações,
Márcio Nicolau disse que só
as áreas de manutenção
têm terceirizados, a área
operacional é toda da
Petrobrás. O deputado
Christjano Canedo (PTB)
Perguntou qual a relação
entre os funcionários defi-
nitivos e terceirizados.
Nicolau disse que a relação
e de um para um. O de-
Putado Ronaldo Ca-

nabrava (PSC) ressaltou
que essas denúncias não
podem ficar à mercê de reu-
niões, que a Assembléia tem
que tomar providências.

Segundo Christiano
Canedo o médico trabalha
pela empresa e não pelo
trabalhador. Ele disse que
todo trabalhador tem que
se submeter à junta médi-

Foram apresentados e
aprovados na reunião três
requerimentos, um do de-
putado Ronaldo Canabra-
va (PSC) e dois do depu-
tado Ivo José (PT). O de-
putado Ronaldo Canabra-
va (PSC) encaminha ao
Ministério Público as notas
taquigrá-ficas da reunião,
para que o mesmo tome as
devidas providências, le-
vando em consideração o
seguinte: os contratos
terceirizados, a sobrecarga
excessiva dos horários de
trabalho, horas extras, a
falta de treinamento e ma-
nutenção, a prevenção de
acidentes e o mau ge-
renciamento. O deputado
requer também informações
sobre o número de mortes
ocorridas de agosto de 1998
até hoje e os documentos
sobre os acidentes.
Audiência - O deputado
Ivo José requer que seja re-
alizada audiência pública,
seguida de visita, às de-
pendências da Refinaria

ca para conseguir uma li-
cença, porque cada caso é
um caso.

Ainda participaram da
reunião o engenheiro de
Segurança do Trabalho
Rinaldo Marinho Costa
Lima e a médica do Traba-
lho Júnia Maria de Al-
meida, que acompanha-
ram Guilherme Horta.

Gabriel Passos, em Betim,
com o objetivo de dar se-
qüência ao debate sobre as
condições de trabalho, aci-
dentes e providências le-
gais tomadas pela Regap.
Ainda, que sejam convida-
dos representantes da Re-
finaria, Sindipetro, Minis-
tério do Trabalho/DRT,
Procuradoria do Trabalho
e Ministério Público Esta-
dual, com agenda previa-
mente acertada com os to-
dos os participantes, de
maneira a assegurar a pre-
sença de todos.

Com base em denún-
cia veiculada no jornal
"Estado de Minas", de
4/5/99, caderno "Ge-
rais", página 25, o depu-
tado Ivo José requer que
a Consultoria e a Procu-
radoria da Casa tentem
apurar a utilização inde-
vida de recursos do FAT
- Fundo de Amparo ao
Trabalhador, pelo Insti-
tuto de Educação dos
Trabalhadores (IET).

Utilidade
pública
Durante a reunião, foi
aprovado um projeto de
declaração de utilidade
(PL 141/99) e um
requerimento do
deputado Arlen
Santiago (PTB), que
dispensam a apreciação
do Plenário. Foi
rejeitado o PI- 146/99,
do deputado Edson
Rezende (PSB), com
dois votos contrários e
um voto favorável, que
declara de utilidade
pública a Sociedade
Propagadora Esdeva,
com sede no município
de Belo Horizonte.
Segundo o deputado
Christiano Canedo
(PTB), a empresa é uma
entidade particular

Presenças
Estavam presentes à
reunião os deputados
Ivo José (PT), que a
presidiu, Amílcar
Martins (PSDB),
Christiano Canedo
(PTB), Luiz Menezes
(PPS) e Ronaldo
Canabrava (PSC)

Pedido de providências



Fiscalização Financeira e Orçamentária

Aprovado parecer favorável à
renegociação da divida de MiG

Defesa do Consumidor

Unimed presta esclarecimentos
sobre campanha de vacinação

Os deputados debateram projeto que trata da renegociação do dívida
estadual paro com o Governo Federal

Multas por degradação ambiental

/
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Requerimentos

Requerimentos
aprovados
Ainda na reunião de
ontem do Comissão de
Fiscalização Financeira e
Orçamentária, os
deputados aprovaram
diversos requerimentos:
• do deputado Rogério
Correia, solicita que a
Assembléia encaminhe
ofício 00 secretário de
Estado do Educação e ao
Sind-UTE - Sindicato dos
Trabalhadores da
Educação, pedindo nota
técnica a respeito do PI-
119/99, contendo as
seguintes informações:
entendimento sob o ponto
de vista legal;
entendimento sob o ponto
de vista moral
administrativo;
repercussão da aprovação
de tal medida na folha de
pagamento do Estado;
• do deputado Eduardo
Hermeto, que pede que
seja solicitado à Secretaria
de Estado da Fazendo
estudo técnico sobre o
impacto financeiro-
orçamentário decorrente
do PI- 67/99, que objetivo
alterar para 15% a
alíquofo do ICMS incidente
sobre as operações de
fornecimento de energia
elétrica para consumo
residencial;
• do deputado Márcio
Cunha, que solicita que
seja convidado à
Comissão o secretário de
Estado do Trabalho, Sérgio
Cardoso Motfo, paro
prestar esclarecimentos
sobre desvios de recursos
do FAT praticados pelo
Instituto de Educação dos
Trabalhodores-IET e outras
entidades, bem como
sobre os resultados
preliminares ou finais de
auditoria realizada pelo
Poder Executivo e pelo
Tribunal de Contas do
Estado.
Presenças -
Compareceram à reunião os
deputados Márcio Cunho
(PMDB, que a presidiu,
Mouro Lobo (PSDB),
Eduardo Hermeto (PSB),
Miguel Martini (PSN),
Rogério Correio (PT) e
Rêmolo Aloise (PFL).

O Governo de Minas
poderá renegociar o acordo
da dívida firmado com o
Governo Federal no ano
passado. Isso acontecerá se
for aprovado pelo Plenário
o Projeto de Lei (PL) 19/99,
da bancada do PT, que re-
cebeu parecer favorável do
deputado Márcio Cunha
(PMDB), aprovado na ma-
nhã de ontem pela Comis-
são de Fiscalização Finan-
ceira e Orçamentária. O
PL dispõe sobre a
renegociação do acordo
da dívida do Estado de
Minas Gerais autorizado
pelas Leis 12.422, de 1996,
e 12.731, de 1997, autori-
zando o Poder Executivo
a renegociar o Acordo
004/98/STN/Coaf i , fir-
mado entre o Estado de
Minas Gerais e a União.

A renegociação, se-
gundo o projeto, levará em
conta diversos princípios:
garantia do pacto federa-
tivo, preservando-se a au-
tonomia do Estado; não-
redução dos recursos des-
tinados às áreas sociais;
garantia do repasse, pela
União, dos recursos cons-
titucionalmente previstos;
e garantia da prestação de
serviços públicos univer-
sais e de boa qualidade.
Também está previsto que
os recursos para o paga-
mento da dívida não po-
derão ultrapassar 3% do
total da receita líquida cor-
rente, e que o contrato pro-
veniente da renegociação
deverá ser aprovado pela
Assembléia Legislativa.

Já o PI- 64/99, do deputa-
do Bilac Pinto (PFL), que dis-
põe sobre a publicação da re-
lação dos estabelecimentos
multados por poluição e de-
gradação ambiental teve opa-
recer favorável, do deputado
Rogério Correia (P1), rejeitado
pela Comissão. O deputado
Mauro Lobo (PSDB) votou con-
tra o PI- sob o argumento de
que a proposta poderia pena-
lizar os estabelecimentos, que
muitas vezes teriam recorrido
contra a multa e não haveria
ainda decisão final.

Dois PLs tiveram a sua
análise adiada a pedido do de-

Pedido de vista
Foi ainda concedida vis-

ta ao deputado Eduardo Her-
meto ao PI- 81/99, do depu-
tado Antônio Carlos Andra-
da (PSDB), que dispõe sobre
compensação de crédito tri-
butário na situação que men-
ciona.

Durante a reunião, o depu-
tado Miguel Martini protestou
contra o impedimento de ter
um assessor de seu gabinete
acompanhando os trabalhos,
dentro dos plenarinhos da As-
sembléia. Segundo ele, outros

putado Eduardo Hermeto
(PSB). Ele solicitou o adiamen-
to das votações do parecer do
deputado Miguel Martini
(PSN) ao PI- 67/899, do depu-
tado Bilac Pinto (PFL), que al-
tera a alíquota do ICMS nas
operações de fornecimento de
energia elétrica para consumo
residencial; e do parecer do de-
putado Mauro Lobo (PSDB) ao
PI- 78/99, do deputado Mar-
celo Gonçalves (PDT), que li-
mita o valor da multa de mora
decorrente da falta de paga-
mento pelo serviço de abaste-
cimento de água e coleta de es-
goto da Copasa.

parlamentares teriam assesso-
res para auxiliá-los na apre-
sentação e análise de propoS
ções. O presidente da Comis-
são, deputado Márcio Cunha
(PMDB), explicou que o Regi-
mento Interno da Casa perífl'
te que cada deputado tenha
um assessor durante as reUfl'
ões das comissões permarteri-
tes. Martini reclamou contra O

impedimento dele, único depu-
tado do PSN'de participar de
reuniões de lideranças da As-
sembléia.

Representantes da Uni-
med/BH foram ouvidos,
ontem, pela Comissão de
Defesa do Consumidor, a
respeito dos objetivos da
campanha de vacinação gra-
tuita promovida pela em-
presa. Segundo o deputado
Miguel Martini (PSN), autor
do requerimento que origi-
nou a reunião, a exigência
do preenchimento de um
cadastro, pelos clientes,
para receber a vacina, pôs
em questão os verdadeiros
objetivos da empresa com a
campanha.

O deputado afirmou que
muitos clientes não se sen-
tiram seguros com esse pro-
cedimento, porque o cadas-
tro questionava sobre doen-
ças crônicas, e que isso po-
deria ser usado pela empre-
sa, na hora da renovação de
contrato, para comprovar a
existência de doença pré-
existente e, conseqüente-
mente, aumentar o valor do
plano.

O diretor médico da
Unimed/BH, Carlos Ru-
bens Maciel, respondeu que
o cadastro foi implemen-
tado com o único intuito de
atualizar o banco de dados
da empresa. Ele disse que tal
dúvida não faz sentido e que
as informações sobre doen-
ças crônicas têm o objetivo
de subsidiar campanhas es-
pecíficas para esses grupos,
que serão implementadas
Pela Unjmed "Hoje é uma
tendência mundial investir
na prevenção de doenças e
tia 'desospitalização' do tra-
tamento explicou Carlos.

Para o assessor da Uni-

med/BH Henrique Leo-
nardo Guerra, essa nova
mentalidade traz benefí-
cios para ambas as partes:
"Para a empresa, menos
internações significam cus-
tos menores e um plano de
saúde com preço mais
acessível. Para o cliente,
significa uma vida mais
saudável." Ele ressaltou,
ainda, que para dirigir
campanhas para grupos
específicos a empresa pre-
cisa do endereço dessas
pessoas. Ao fim da reu-
nião, o deputado Miguel

A Comissão de Defesa do
Consumidor aprovou pare-
cer favorável de 1° turno ao
Projeto de Lei (PL)142/99,
do deputado Bené Guedes
(PDT), que define direitos e
obrigações dos usuários do
transporte rodoviário inter-
municipal de passageiros.
Também foi aprovado pare-
cer favorável de 1° turno ao
PL 150/99, da deputada
Elaine Matozinhos (PSB),

Foram aprovados três
requerimentos do deputado
João Paulo (PSD), solicitan-
do a realização de duas au-
diências públicas, para ou-
vir o comandante do Bata-
lhão da PM, o diretor do
Detran/MG, o presidente
da Junta Administrativa de
Recursos e Infrações de
Trânsito (Jari), e o presiden-
te da BHTrans, a respeito
do abuso cometido pelos
agentes de trânsito na apli-
cação das infrações; e re-

Martiril declarou que os escla-
recimentos dos representantes
da Unimed transmitiram sin-
ceridade e confiança.

que dispõe sobre proibição
de mensagens das concessi-
onárias de serviços telefôni-
cos em telefones desligados
por inadimplência.0 parecer
foi aprovado na forma do
Substitutivo n°1, da Comissão
de Constituição e Justiça. De
acordo com a fundamentação
do parecer, o Substitutivo é
"mais abrangente e corrige
algumas imperfeições técni-
cas do projeto".

presentantes da Telemar,
Cemig e Copasa para dis-
cutir a decisão do STJ que
considerou abusiva a in-
terrupção na prestação de
serviços em função de atra-
so de pagamentos. O últi-
mo requerimento pede a
realização de visita da Co-
missão ao ministro da Saú-
de para tratar das campa-
nhas publicitárias dos fa-
bricantes de cigarros, con-
sideradas enganosas pelo
deputado.

Transporte intermunicipal

Comissão de Defesa do
Cosumidor, presidido pelo

deputado João Paulo (PSD),
Ouviu representantes do

lJnimed/BH

Presenças
Compareceram à reunião
os deputados João Paulo
(PSD), que a presidiu,
Elaine Matozinhos (PSB) e
Bené Guedes (PDT)



O presidente do BDMG, José Augusto Trópio Reis, disse que PL 29/99
poderá comprometer o viabilização do programo Sommo

Financiamento do Bird e
do Estado
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Assuntos Municipais e Regionalização

BDMG e prefeitos
situação do Fundo

Assuntos Municipais e Regionalização (continuação)

analisam	Prefeito critica burocracia
somma

A redução das taxas de
juros dos financiamentos
concedidos com recursos do
Fundo Somma e a ampliação
do prazo de amortização das
dívidas adquiridas pelos
municípios, alterações pro-
postas no Projeto de Lei (PL)
29/99, do deputado Márcio
Kangussu (PSDB), poderá
comprometer a viabilização
do Programa de Saneamen-
to Ambiental, Organização e
Modernização dos Municí-
pios do Estado de Minas
Gerais (Somma). A afirma-
ção foi feita pelo presidente
do BDMG, José Augusto
Trópia Reis, durante reunião
da Comissão de Assuntos
Municipais e Regionalização,
realizada na manhã de on-
tem, no Auditório da As-
sembléia Legislativa.

A Comissão esteve reu-
nida com prefeitos de vá-
rios municípios do Estado
e com representantes do
BDMG, para discutir os cri-
térios de liberação dos re-
cursos do Somma, a forma
como estão sendo feitas as
amortizações dos recursos
já liberados, e para subsi-
diar a apreciação do PI-
29/99, que altera a lei que
criou o Fundo. O Somma
foi criado através da Lei
11.085 de 30/4/93, com o
objetivo de dar apoio, sob
a forma de financiamentos
reembolsáveis, a projetos
de desenvolvimento
institucional, saneamen-
to básico e ambiental,
infra-estrutura urbana e
de expansão da capacida-
de de investimento dos
municípios.

De acordo com o presi-
dente do BDMG, órgão exe-
cutor do Programa e gestor
do Fundo, os recursos para
a viabilização do Somma
são provenientes do Banco
Mundial (Bird), que finan-
cia US$ 150 milhões, e do
próprio Estado, que parti-
cipa com outros US$ 150
milhões. Segundo ele,
mais de 130 municípios no
Estado já foram beneficia-
dos, e a ampliação dos pra-
zos para amortização das
dívidas prejudicaria aque-
les municípios que ainda
não conseguiram o bene-
fício. "Uma prorrogação
do prazo inviabilizaria a
volta dos recursos para o
atendimento a outros mu-
nicípios", disse. O PI-
29/99 propõe que o prazo
passe de 12 para 15 anos.
Juros - Outro ponto defen-
dido por Antônio Augusto
Trópia é que não sejam re-
duzidas as atuais taxas de
juros. Segundo ele, atual-

mente, o BDMG financia a
uma taxa de juros de 9,03%
ao ano, acrescida de corre-
ção pelo IGP-M, que no
ano passado teria alcança-
do um percentual de 2%.
"Para a preservação do
Fundo, o banco defende a
manutenção dessas taxas,
acrescida da correção",
enfatizou. O projeto do
deputado Márcio Kangus
su propõe que as taxas de
juros não sejam superiores
a 7,5%. Atualmente, elas
não podem ultrapassar
12% ao ano.

Questionado pelo depu-
tado Jorge Eduardo de Oli

-veira (PMDB) sobre quais
seriam as possibilidades
de novas prefeituras se

-rem beneficiadas, Antônio
Augusto disse que O

BDMG tem recursos elTi
caixa para disponibilizar
novos empréstimos, mas
não o faz porque a libera-
ção desses recursos depen-
de do Banco Central.

O prefeito de Campes-
tre, Leandro Antônio
Borges, criticou a dificulda-
de que os municípios têm
em conseguir a liberação
dos recursos do Somma. Ele
disse que sua prefeitura con-
tratou, várias vezes, firmas
especializadas para agi-
lizar o processo, mas não
obteve resultados. O de-
putado José Henrique
(PMDB), relator do PL
29/99 e autor do requeri-
mento que deu origem à
reunião, também criticou a

Deputado
O deputado Márcio

Kangussu (PSDB) disse
que, se o projeto de sua
autoria inviabiliza o
Somma, será preciso en-
contrar uma solução que
beneficie os municípios e
também não penalize o
Programa. Segundo ele,
o PL 29/99 propõe justa-
mente uma maior liber-
dade de atuação do Ban-
co para que as prefeitu-
ras tenham condições de
cumprir os contratos. Ele
destacou que, atualmen-
te, existem prefeituras
que comprometem até
10% da receita líquida
para pagamento das dí-
vidas, apesar dos contra-
tos determinarem que,
mensalmente, as prefei-
turas não podem com-
prometer mais do que 2%
de suas receitas líquidas.

O presidente do BDMG

demora no processo e disse
que tem conhecimento de
vários municípios que ten-
taram viabilizar os recursos
e não conseguiram.

O presidente do
BDMG destacou que a
burocracia realmente
existe, mas a agilização
do processo depende do
Banco Central. "É buro-
crático, mas, infeliz-
mente, está fora do nos-
so alcance minimizar
esse problema. A docu-
mentação exigida por

disse que o banco real-
mente tem a preocupa-
ção de somente conce-
der empréstimos quan-
do o financiamento não
ultrapassar 18% da ca-
pacidade de arrecada-
ção do município, num
prazo de 10 anos, o que
corresponderia a um
percentual de 1,8 a 2%
ao mês. Entretanto, des-
tacou ele, como os con-
tratos foram firmados
há alguns anos, vários
municípios tiveram di-
minuição de receita e
aumento de despesas, e
o BDMG não teria, se-
gundo ele, como prever
essas alterações.
Presenças - Participa-
ram da reunião os depu-
tados Ambrósio Pinto
(PTB), que a presidiu,
Eduardo Brandão (PL),
Ailton Vilela (PSDB),

nós é aquela que o Ban-
co Central exige", disse.
Ele defendeu a criação
de uma lei que pudesse
dar maior flexibilidade
ao BDMG, tanto no que
se refere à agilização do
processo quanto no que
se refere a flexibilização
dos prazos para paga-
mento das dívidas. "O
Banco tem pouca flexi-
bilidade para renego-
ciação de parcelas
vencidas, por força da
própria lei", declarou.

José Henrique (PMDB),
Márcio Kangussu (PSDB)
e Jorge Eduardo de Oli-
veira (PMDB), além de
prefeitos de vários muni-
cípios mineiros e presiden-
tes de Associações Micror-
regionais do Estado.

Reunião foi realizado por iniciativa
do deputado José Henrique

(PMDB)

defende projeto
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CPI da Cemig

Especialista diz que Estado
continua controlador da Cemig

CPI da Cemig (continuação)

Criticas ao "controle absolutista,,

A Cemig - Companhia
Energética de Minas Gerais
- continua sendo controla-
da pelo Estado de Minas
Gerais, considerando-se
basicamente três pontos: o
que caracteriza uma empre-
sa controlada pelo Estado,
perante a Constituição; a Lei
11.968, de 1 0 de novembro
de 1995 - aprovada pela As-
sembléia -, que autorizou o
Poder Executivo a alienar
ações da Cemig de proprie-
dade do Estado, de forma
a que o Estado continuasse
o controlador da empresa;
e o acordo de acionistas fir-
mado entre a Companhia e
a Southern Electric Brasil
Participações Ltda., que, em
junho de 1997, tornou-se
sócia minoritária e estraté-
gica da empresa de energia
do Estado, ao comprar 33%,
de suas ações. E o que asse-
gura o advogado Carlos Ari
Sundfeld, que depôs ontem
na Comissão Parlamentar
de Inquérito (CPI) da As-
sembléia que está apurando
a possível existência de ir-
regularidades na alienação
das ações.

O advogado foi contra-
tado pela Southern em fe-
vereiro deste ano, especifi-
camente para emitir um pa-
recer sobre a validade do
acordo de acionistas diante
da Lei 11.968 e sobre o
questionamento da possível
necessidade da aprovação
de uma outra lei, pelo
Legislativo, para validar o
acordo de acionistas, uma
vez que tal acordo poderia
ter implicado a alienação
pelo Estado, à Southern, do
controle da Cemig. Como
isso não aconteceu, não há
nada de ilegal no acordo,

não era necessária outra lei
e nem o Estado perdeu o
controle da empresa, afir-
mou Carlos Sundfeld. Dou-
tor em Direito Administra-
tivo e Econômico, professor
da PUC/SP, o advogado é
presidente da Sociedade
Brasileira de Direito Públi-
co, com diversos trabalhos
como consultor e
parecerista na área do Di-
reito Administrativo Públi-
co, inclusive para o atual
governo federal, para quem
trabalhou no projeto do
modelo de privatização das
companhias telefônicas.

que o Estado mantenha o
controle de suas empresas,
mas possa buscar mais con-
dições de competitividade e
sua conseqüente manuten-
ção no mercado, visando
oferecer bons serviços a
seus usuários.
Presenças - A CPI da Ceniig
volta a se reunir nesta quar-
ta-feira (5/5) para ouvir o
advogado Celso Barbi Filho,
procurador do Estado de
Minas Gerais que teria atua-
do no processo de venda das
ações e de elaboração do
acordo de acionistas. A reu-
nião acontece às 15 horas, no
Plenarirtho IV.

Participaram da reuniãO
que ouviu o advogado
Carlos Ari Sundfeld os de-
putados Adelmo Carneiro
Leão (P1) - presidente da
CPI, Bilac Pinto (PFL)
Amílcar Martins (PSDB)
Eduardo Daladier (PDT)
Eduardo Brandão (PL) e
Chico Rafael (l'513).

Carlos Sundfeld afir-
mou que o modelo de ven-
da dos 33° das ações da
Cemig, com o acordo de
acionistas, manteve a pre-
ponderância societária do
Estado na empresa, especi-
almente diante das suas
determinações e objetivos
sociais, que foram resguar-
dados e confirmados pelo
próprio acordo. Ele acredi-
ta que a polêmica que o as-
sunto vem gerando pode
ser fruto de um modelo ul-
trapassado de "controle
absolutista", pelo Estado,
das empresas públicas, que
vigorou no Brasil durante
muitos anos, quando, nas
empresas públicas de capi-
tal misto, os sócios privados
detinham uma parcela ínfi-
ma de ações e não tinham
nenhum tipo de poder de
participação na administra-
ção da empresa.

O acordo de acionista
protege o sócio minoritário,
segundo ele, da possibili-
dade de o sócio majoritário
se desviar do objetivo soci-
al original da empresa e que
é o que interessa à empre-
sa compradora de
percentual significativo
das ações. Sundfeld lem-
brou que existem, na ad-
ministração pública brasi-
leira, especialmente nos
municípios, dezenas de
casos de empresas que se
desviam das funções para
as quais foram criadas, e
que um acordo que asse-
gure que isso não aconte-
cerá, e, por sua vez, deter-
mine algumas obrigações
Para o sócio minoritário, é
fundamental e bastante co-
mum . No caso da Cemig,
acrescentou Sundfeld, o

"poder de tutela" do Es-
tado foi mantido, especial-
mente porque a empresa
continua sujeita à fiscaliza-

Respondendo ao presi-
dente da CPI, deputado
Adelmo Carneiro Leão
(P1), Carlos Sundfeld afir-
mou que a remessa de par-
te dos dividendos obtidos
com a compra das ações
pela Southern Brasil para a
instituição financeira
Cayman Energy Traders,
logo após a liquidação fi-
nanceira da compra, em ju-
nho de 1997, é uma opera-
ção "legal e normal". Ele
afirmou que não há nenhum
impeditivo, nem na legisla-
ção brasileira nem no acor-
do de acionistas, e que isso
é legal, desde que a "cadeia
de controle" da empresa
compradora das ações não
seja quebrada, e seu negó-
cio principal seja o mesmo
da empresa compradora.

De acordo com ele, a
Southern Electric do Brasil
Ltda., criada para comprar
33% das ações da Cemig, e
representante no Brasil das
empresas norte-americanas
AES e a Southern Energy
International Inc., pode cri-
ar tantas empresas quantas
julgar necessárias para dar
suporte à operação, desde
que continue tendo como
principal negócio a produ-
ção, geração e distribuição
de energia elétrica, e seu
vínculo principal seja com a
empresa que está no topo
da "cadeia de controle". A

ção pelos órgãos competen-
tes - o Poder Legislativo,
com o auxílio do Tribunal de
Contas do Estado.

iniciativa de criação de ou-
tras empresas é normal em
negócios de grande vulto
financeiro, disse.

Respondendo ao depu-
tado Eduardo Daladier
(PDT), o advogado afirmou
que o modelo adotado para
a venda das ações da Cemig
pode, sim, levar à venda
total das ações da Cemig, se
se considerar que a entrada
de um sócio minoritário de
grande vulto financeiro e
com experiência no setor de
atuação da empresa vai
prepará-la para melhor atu-
ar no mercado. "Isso au-
menta a competitividade da
Cemig, tornando-a mais in-
teressante para o mercado,
mas não significa que isso
vá acontecer", afirmou ele,
concluindo que o acordo de
acionistas não fala nisso e
que tal operação teria de ser
subordinada aos órgãos
públicos de fiscalização da
Cemig.

Comentando tal afirma-
ção, o deputado Amílcar
Martins (PSDB) disse que o ex-
governador Eduardo Azere-
do fez uma "opção política
fundamental" ao decidir
pela venda parcial de ações,
de forma a preservar o Es-
tado como sócio majoritário
e controlador da Cemig,
num momento em que po-
deria ter optado pela priva-
tização total da empresa.

/
O advogado Carlos Ari Sundfeld defendeu o operaçao de vendo dos oçoes

e os termos do acordo de acionistas

Carlos Sundfeld fez uma
explanação sobre os mode-
los de privatização das em-
presas públicas que vêm sen-
do adotados em todo o mim-
do nos processos de refor-
ma do Estado. Tais modelos
vão desde a busca de um só-
cio minoritário para aporte
financeiro e tecnológico -
como foi o caso da Cemig -
até a desestatização total das
empresas públicas - como
aconteceu com as companhi-
as telefônicas brasileiras. Se-
gundo ele, o modelo adota-
do pela Cemig é semelhante
ao praticado em vários paí-
ses, no setor da energia elé-
trica, como na França e ou-
tros países da Europa, quan-
do o Estado não quer
privatizar totalmente uma
empresa, mas precisa de um
sócio com know-howno setor
em questão, para "oxigenar"
o setor público. Essa
"oxigenação" é uma manei-
ra, segundo ele, de permitir

Modelos de privatização

Remessa para exterior é
considerada leal
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Carta anônima
O deputado Sargento
Rodrigues (PL)
denunciou ter recebido
uma "carta apócrifa",
que, segundo ele, tem o
objetivo de manchar os
nomes dos deputados
Cabo Júlio, Cabo
Morais e dele próprio,
com desacato também a
entidades de defesa
dos direitos humanos.
Segundo o parlamentar,
o texto é cheio de
palavras de baixo calão
e "prima por uma visão
reacionária e autoritária
do processo político-
social". Ele acredita
que a eleição de
pessoas vindas da base
da Polícia Militar vem
ferindo interesses,
"notadamente os
representados pelos
coronéis". O deputado
autorizou o Comando
da PM a divulgar sua
ficha profissional na
corporação, para
desmentir referências
que pessoas não
identificadas estariam
deixando no ar sobre a
conduta dele como
policial. "Tenho em
minha história policial
elogios e alterações,
como a maioria dos que
trabalharam nas ruas
dando segurança à
população", afirma.
Garante, ainda, que
jamais foi indiciado por
crime comum ou
processado, tendo
apenas um processo
por crime militar de

desobediência, delito
que, segundo ele, pode
ser contestado ante os
princípios que formam
o Estado Democrático
de Direito. O deputado
reafirmou a luta por
mudanças na PMMG:
"Reafirmo que minha
trajetória é
transparente, tanto
quanto minhas idéias".
Disse, ainda, que ainda
fará denúncias, da
tribuna, envolvendo
oficiais do Alto
Comando, que estariam
ligados ao
desaparecimento de
uma guitarra
apreendida e ao crime
de peculato, entre
outros.
Em aparte, o deputado
Carlos Pimenta (PSDB)
disse ser testemunha
do esforço para fazer
com que a PM seja mais
democrática e para que
o policial militar tenha
seus direitos
reconhecidos.

Perigo ambiental
O deputado Fábio
Avelar (PSDB) ocupou
a tribuna para
manifestar repulsa e
prestar solidariedade
às entidades
ambientalistas que
estão lutando contra as
ameaças ao manancial
do Cercadinho,
"ameaçado de
desaparecer,
sucumbido pela
ganância dos
poderosos e a
negligência do poder

público". Ele citou
denúncia publicada
pelo jornal "Diário da
Tarde", de que a área
será liberada para
construções comerciais.
O parlamentar citou
uma série de agressões
ambientais que Belo
Horizonte vem sofrendo,
como a destruição da
Serra do Curral, a
derrubada de árvores na
Avenida Afonso Pena e
as descaracterizações de
quarteirões e da área do
Bairro Belvedere. Fábio
Avelar contou ter
apresentado
requerimento à
Comissão de Meio
Ambiente pedindo a
realização de audiência
pública, com a presença
de autoridades
municipais, dos
proprietários da área de
reserva do manancial do
Cercadinho e
representante da
Copasa, para esclarecer
o problema. O deputado
alertou, ainda, para o
perigo de comprometer
o abastecimento de água
em Belo Horizonte,
uma vez que toda a
água vem de cidades
da Região
Metropolitana. Fábio
Avelar defendeu, ainda,
a negociação de um
novo contrato entre Belo
Horizonte e a Copasa
com maior abrangência
para as necessidades do
município, ao invés de
uma concorrência
pública.

Agricultura
O desemprego de
trabalhadores rurais na
região de Carandaí foi
denunciado, da tribuna,
pelo deputado Edson
Rezende (PSB). Ele falou
sobre as dificuldades dos
produtores em pagar
empréstimos contratados
junto ao Banco do Brasil
e ao Bemge para o
financiamento de
plantação, compra de
insumo e maquinário,
devido aos juros altos.
Segundo ele, há cerca de
4 mil desempregados na
região, com previsão de
que o número chegue a 7
mil. O deputado criticou
a proposta de
privatização do Banco do
Brasil e da Caixa
Econômica Federal,
"promotores do
desenvolvimento", e
criticou a contradição
das políticas do Governo
Central. Edson Rezende
defendeu o investimento
na área rural e criticou o
Governo Federal pelo
corte de recursos para o
setor. "Qual será o
destino dos
desempregados?",
indagou.
O deputado também
falou sobre a violência
nas escolas. Segundo ele,
a Violência entre jovens e
crianças é um retrato da
Sociedade, que prioriza o
individualismo e o
Consumismo. Para Edson
Rezende, a violência
também é fruto dos meios
de comunicação, que
expõem a violência e a
banalidade dos aspectos

morais. O parlamentar
defendeu proposta da ex-
deputada federal Marta
Suplicy, de controle social
da televisão, e falou sobre
projeto, de sua autoria,
que proíbe a
comercialização de
armas para civis.
Edson Rezende foi
aparteado pelos
deputados Alberto Bejani
(PFL) e Paulo Piau (PFL).

Denúncia
A deputada Maria José
Haueisen (PT) denunciou
que o DER estaria
desrespeitando uma
portaria do próprio
órgão, que regulamenta o
transporte alternativo
das cidades da Região
Metropolitana para Belo
Horizonte. Segundo a
deputada, as pessoas
obtêm a Autorização de
Veículos para Viagem
Intermunicipal (AVVI) no
DER, pagam impostos, e
depois o próprio DER diz
que a autorização não é
válida. "E uma mudança
das regras do jogo depois
que o jogo já começou",
protesta. Maria José
Haueisen denunciou,
ainda, que, ontem,
pessoas que faziam o
transporte de
passageiros, listados e
com horário fixo, foram
barradas pela Polícia
Rodoviária que os levou
de volta a Caeté, com
batedores à frente.
Segundo ela, carros da
Transluxo, empresa que
faz o transporte entre
Caeté e Belo Horizonte,
estavam determinando

como devia ser feita a
operação e quem poderia
ser apreendido. "Há uma
suspeita de que carros da
Polícia Rodoviária são
consertados no pátio da
Transluxo, que também
abastece carros da Polícia
Rodoviária nos seus
postos autorizados",
denunciou. Maria José
Haueisen disse que vai
apresentar requerimento
à Comissão de
Transporte,
Comunicação e Obras
Públicas para que sejam
ouvidos o representante
do DER, a Polícia
Rodoviária, o Setransp e
representantes ou
proprietários da empresa
Transiuxo para apurar as
denúncias. A deputada
disse, ainda, que já está
tentando falar com o
chefe do DER, Antônio
Bortoletti, sobre o caso.

Feira de malhas
O deputado Alencar da
Silveira Jr. (PDT) falou sobre
a Feira de Malhas de Tricô
do Sul de Minas, que
começa amanhã, no
Minascentro. Segundo o
deputado, é  quinto ano
que produtores dejacutinga
e Monte Sião trazem a Belo
Horizonte roupas de
inverno a preços
competitivos e com
qualidade. Para o
parlamentar, esses
municípios são exemplos
para todo o país, porque lá
não existe desemprego, uma
vez que toda a população
está envolvida com a
produção de malhas, sem
conhecer crise.

Â
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Requerimentos aceleram tramitação de
projetos do governador

Requerimentos deferidos

Na reunião ordinária
de Plenário realizada on-
tem não houve votação de
proposições. Foram deferi-
dos dois requerimentos
apresentados pelo líder do
Governo, deputado Al-
berto Pinto Coelho (PPB),
e pelo líder da Maioria,
deputado Paulo Pettersen
(PMDB), solicitando que
projetos apresentados pelo
governador sejam encami-
nhados às Comissões se-
guintes, às quais foram dis-
tribuídos, porque a Corrtis-
são de Constituição e Jus-
tiça perdeu prazo para
emissão do parecer. Os
projetos são, respectiva-
mente, o PL 221/99, que
estabelece a competência
do Instituto de Previdên-
cia dos Servidores do Es-
tado de Minas Gerais
(Ipsemg) para arrecadar e
aplicar contribuições soci-
ais, e o PI- 193/99, que cria
o Instituto Mineiro do
Café.

O PI- 221/99 será ana-
lisado, agora, pela Comis-
são do Trabalho, da Previ-
dência e da Ação Social e
pela Comissão de Fiscali-
zação Financeira e Orça-
mentária. Cada comissão
tem 20 dias para emitir o
parecer. Caso esse prazo
seja esgotado, qualquer
deputado pode solicitar
que o projeto seja enca-
minhado à comissão se-
guinte.

O PI- 193/99 foi distri-
buído, além da Comissão
de Constituição e Justiça,
às Comissões de Adminis-
tração Pública e de Fisca-

lização Financeira e Orça-
mentária. Também será
apreciado pela Comissão
de Política Agropecuária e

Foi lido ontem, no Ple-
nário, ofício do governa-
dor Itamar Franco, que,
atendendo à Emenda
Constitucional n° 26/97,
encaminha o indicado
para o cargo de diretor~
geral do Instituto de Pesos
e Medidas (Ipem), José
Neif Jabur. Será designada
uma Comissão Especial
para emitir parecer sobre
a indicação, que deverá
ser aprovada pelo Plená-
rio, em votação secreta,
por maioria simples.

Também foi lido ofício
do secretário de Estado da

Foram lidos, ainda,
dois ofícios do procura-
dor-geral de Justiça,
Epaminondas Fulgêncio
Neto, informando sobre
a designação de promo-
tores de Justiça para
acompanhar as apura-
ções feitas pelas Comis-
sões Parlamentares de
Inquérito (CPIs) das
Carteiras de Habilitação
e da Cemig. O promotor
de Justiça Rômulo de
Carvalho Ferraz vai
acompanhar OS traba-

Agroindustrial, conforme
requerimento do deputa-
do Rogério Correia (P1),
aprovado pelo Plenário.

Fazenda, Alexandre Du-
peyrat, encaminhando os
demonstrativos contábeis
da Administração Direta,
Indireta e Fundos, referen-
tes ao mês de março deste
ano. Foram encaminhados
o balancete mensal consoli-
dado; a despesa orçamen-
tária, segundo a natureza
da despesa de acordo com
a fonte de recurso; e a con-
solidação da receita orça-
mentária. Os demonstrati-
vos foram encaminhados à
Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária
da Assembléia.

lhos da CPI constituída
para apurar possíveis
irregularidades na emis-
são de carteiras de ha-
bilitação de motorista
pelo Detran/MG, bem
como o envolvimento de
policiais civis na denún-
cia. Para acompanhar a
CPI criada para apurar
possíveis irregularid a

-des na alienação de 33%
das ações da Cemig, foi
desinado o procurador
de Justiça Luiz Alberto
de Almeida Magalhães.

Foram deferidos, na Reu-
nião Ordinária de ontem, os
seguintes requerimentos:

• do deputado Adelmo
Carneiro Leão (P1), solicitan-
do que o PI- 112/99 seja en-
caminhado à comissão se-
guinte à qual foi distribuído,
uma vez que a Comissão de
Constituição e Justiça perdeu
prazo para emitir parecer. O
projeto altera a composição
do Conselho Estadual de As-
sistência Social (Ceas);

• do deputado Amílcar
Martins (PSDB), solicitando
que o Projeto de Lei (PL)
186/99, de sua autoria, que
destina aos arsenais das Po-
licias Militar e Civil as armas
apreendidas no Estado de
Minas Gerais, seja retirado
de tramitação;

• do deputado Bilac Pin-
to (PFL), solicitando o desar-
quivamento do PI- 662/96,

Foi lido, ainda, na Reu-
nião Ordinária de ontem,
ofício do secretário de Es-
tado da Cultura, Angelo
Oswaldo, encaminhando
cópia dos Decretos 40.353 e
40.354, de 21 de abril de

O embaixador da Espanha
no Brasil, César Alba, fez

ontem uma visita de
cortesia à Assembléia

Legislativa de Minas e foi
recebido, no Salão Nobre,

pelo
lo-vice-presidente, deputado

José Braga (PDT)

de sua autoria, que autori-
za o Executivo a doar ao
município de Santa Rita de
Caldas o imóvel que espe-
cifica;

• do deputado Bilac Pin-
to, solicitando o desarqui-
vamento do PI- 2.012/98, de
sua autoria, que autoriza o
Executivo a doar imóvel ao
município de Borda da Mata;

• do deputado Bilac Pin-
to, solicitando o desar-
quivamento do PI- 663/96, de
sua autoria, que autoriza o
Executivo a doar imóvel ao
município de Santa Rita de
Caldas;

• do deputado Dinis Pi-
nheiro (PSD), solicitando que
seja retirado de tramitação o
PI- 243/99, de sua autoria,
que dá nova redação ao arti-
go 7 da Lei 11.475/94, que
dispõe sobre a reorganização
da Fundação Helena

1999, publicados no Minas
Gerais de 23 de abril, que
criam, respectivamente, a
Comissão Especial de Come-
moração do Centenário de
Nascimento de Milton Cam-
pos e a Comissão Especial de

Antipoff, estabelece níveis
de vencimentos e dá outras
providências;

do deputado Arlen San-
tiago (PTB) e outros, solici-
tando a realização de reu-
nião especial para homena-
gear o Centro de Integração
Empresa-Escola de Minas
Gerais (CIEE - Minas), pe-
los 20 anos de fundação;

do deputado Amílcar
Martins (dois), solicitando
que seja destinada a pri-
meira parte de uma reu-
nião ordinária para pres-
tar homenagem especial ao
professor Olavo Brasil
Júnior, falecido em abril
de 1999; e que seja desti-
nada a primeira parte de
uma reunião ordinária
para prestar homenagem
especial ao professor Fran-
cisco Iglésias, falecido em
fevereiro de 1999.

Comemoração do Centená-
rio de Nascimento de
Gustavo Capanema. As duas
Comissões são integradas
pelo presidente da Assem-
bléia Legislativa, deputado
Anderson Adauto (PMDB).

1

Indicação para o Ipem

Ministério Público vai
acompanhar CPI

Embaixador da Espanha visita Alemg

Centenários de Milton Campos e
de Gustavo Capanema
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CPI dos
destinaç

Fundos
io de re

investiga
ursos da Loteria

Durante a reunião de
Plenário na tarde de on-
tem, o relator da CPI dos
Fundos e líder do P1, de-
putado Rogério Correia,
falou sobre as denúncias
de repasse de recursos da
Loteria do Estado de Mi-
nas Gerais para o Serviço
Voluntário de Assistência
Social (Servas), quando
era presidido por Heloísa
Azeredo, mulher do ex-
governador Eduardo
Azere-do. O deputado
disse possuir documentos
comprovando que a libe-
ração de recursos, feita
no final do ano passado,
tornava impossível que a
Loteria pagasse, se ne-
cessário, quatro prêmios
seguidos. Rogério Cor-
reia afirmou que a Lote-
ria - conforme depoi-
mento prestado pelo atu-
al presidente, na CPI -
tinha em caixa R$
1.509.504,00. Os recursos
liberados para o Servas fo-
ram utilizados na compra
de 220 kombis. Rogério
Correia disse, ainda, que
havia "cunhadismo" no
governo Azeredo, mais
que nepotismo-

0 relator da CPI disse
que, apesar do pedido fei-
to pelo deputado Mauro
Lobo (PSDB), para que a
ex-presidente do Servas
não fosse convocada -
porque as informações
poderiam ser conseguidas
de outra forma - agora ele
mudou de idéia e vai re-
comendar aos colegas

As críticas foram re-
batidas pelo deputado
Amílcar Martins (PSDB),
que reafirmou que Rogé-
rio Correia foi leviano e
irresponsável. O deputa-
do afirmou ter documen-
tos comprovando que os
repasses da Loteria Mi-
neira foram legais, entre-
gues a pessoas honradas
e honestas. Segundo ele,
as kombis foram compra-
das diretamente da fábri-
ca, pelos preços mais bai-
xos, e entregues, publica-
mente, por Azeredo, em
dezembro de 1998.

Também fizeram a-
partes à fala de Rogério

Correia os deputados
Ermano Batista (PSDB) e
Mauro Lobo (PSDB), que
defenderam o ex-gover-
nador. O deputado Marce-
lo Gonçalves (PDT) infor-
mou que a Fundação José
Maria dos Mares Guia, que
recebeu recursos de sub-
venção social, é uma enti-
dade séria, localizada em
Santo Antônio do Monte,
e que cuida da saúde de
mulheres carentes. O de-
putado Dinis Pinheiro
(PSD), presidente da CPI
dos Fundos, afirmou que a
Comissão vai agir com im-
parcialidade e fez críticas
ao ex-governador. 1

que Heloísa Azeredo
preste depoimento à Co-
missão. Segundo Rogério
Correia, é preciso que ela
veja os documentos que

estão em poder dele e com-
prove se eles são ou não
verdadeiros, depois de ele
ter sido chamado de men-
tiroso e mal-intencionado.

Deputadas Rogério Correia (PT) e Amílcar Marfins (PSDB) divergiram sobre
uso de dinheiro da Loteria pelo Servas

Deputado rebate críticas
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Reunião Ordinária (14 horas)

Parecer
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre a
constitucionalidade do Pi- 187/99, do deputado
Rogério Correia, que institui o Programa de For-
mação do Patrimônio do Servidor Público Estadual,
revoga a Lei n o 5.719, de 22/6/1971, e dá outras
providências

Parecer
Da Comissão de Constituição e Justiça, sabre a
constitucionalidade do PL 192/99, da deputada
Maria Olívia, que dá preferência de tramitação
aos procedimentos judiciais em que figure como
parte pessoa idosa, beneficiária do assistência judi-
ciária gratuita

Veto total
A Proposição de Lei 13.992, que autoriza o Poder
Executivo a doar o imóvel que especifica ao Muni-
cípio de Patrocínio. Prosseguimento da votação em
turno único (faixa constitucional)

Veto total
A Proposição de Lei 13.891, que dispõe sobre insta-
lações sanitárias para uso de passageiros em esta-
ções rodoviárias e pontos de parada de ônibus
intermunicipais. Votação em turno único (faixa cons-
titucional)

Veto total
A Proposição de Lei 13.995, que dispõe sobre o
pagamento de pensão pela Caixa Beneficente da
Guardo Civil e da Inspetoria de Veículos de Belo
Horizonte. Votação em turno único (faixa constitu-
cional)

Veto total
A Proposição de Lei 13.999, que dispõe sobre a
implantação do Fundo de Manutenção e Desenvol-
vimento do Ensino Fundamental e de Valorização
do Magistério, nos termos da Lei Federal n°9.424,
de 24/12/96. Votação em turno único )faixa cons-
titucional)

Veto total
A Proposição de Lei 14.004, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Lojinha o imóvel
que especifica. Votação em turno único (faixa cons-
titucional)

Veto total
A Proposição de Lei 14.009, que cria a Ouvidoria
Ambiental do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências. Votação em turno único )faixa consti-
tucional)

Veto parcial
A Proposição de Lei 14.026, que dispõe sobre de-
claração de bens de cidadãos que exerçam cargo e
função pública e dá outras providências. Votação
em turno único (faixa constitucional(

Veto total
A Proposição de Lei 14.052, que dispõe sobre o
Conselho Deliberativo do lpsemg )Codei(. Votação
em turno único (faixo constitucional)

Veto total
À Proposição de Lei 14.068, que cria o Serviço de
Orientação Psicopedagógica nos escolas da rede
Pública estadual. Votação em turno único (faixa
constitucional)

Veto parcial
A Proposição de Lei 14.015, que estabelece norma

para concurso público promovido pelo Estado. Vo-
tação em turno único (faixa constitucional)

Veto total
A Proposição de Lei 13.927, que dispõe sobre a
quitação de crédito tributário com precatórios. Vo-
tação em turno único )faixa constitucional)

PL 139/99
Do deputado Olinto Godinho, que dá nova reda-
ção ao § 1 0 do art. 9° da Lei n° 10.594, de 7/1/92
(exige a graduação em curso superior apenas para
o ocupante do cargo de diretor técnico do IMA).
Discussão em 1° turno (urgência)

PL23/99
Do deputado Paulo Piou, que altera dispositivo do
Lei n° 13.194, de 29/1/99 (restabelece o Fundo de
Saneamento Ambiental das Bacias dos Ribeirões
Arrudas e Onça e o Fundo Estadual de Saneamen-
to). Discussão em 2° turno (urgência)

PRE 18/99
Do deputado Ambrósio Pinto, que aprova convênio
celebrado entre os Municípios de Visconde do Rio
Branco e São Geraldo para modificação de limite
territorial. Discussão em 1° turno

PL 123/99
Do deputado Carlos Pimenta, que institui o Dia da
Família Mineira. Discussão em 1° turno

PL1O/99
Do deputado Dilzon Meio, que autorizo o Poder
Executivo a doar ao Município de Varginha o imóvel
que especifica. Discussão em 1° turno

PL 11/99
Da deputada Maria José Haueisen, que institui pro-
cedimentos especiais para prevenção e detecção
dos casos de Lesões por Esforços Repetitivos (LER(.
Discussão em ]'turno

PL 14/99
Da deputado Maria José Haueisen, que institui o
Fundo Rotativo de Fomento à Agricultura Familiar
e de Viabilização de Assentamentos Agrários no Es-
tado de Minas Gerais e dá outras providências. Dis-
cussão em 1° turno

PL 16/99
Do deputado Rogério Correia edo deputada Maria José
Haueisen, que dispõe sobre a criação da Brigado Volun-
tária de Incêndio. Discussão em 1° turno

PL84/99
Do deputado João Leite, que acrescenta parágrafo
ao art. 1° da Lei n° 13.054, de 23/12/98, que dis-
põe sobre o transporte de preso provisório e dá
outras providências. Discussão em 1° turno

PL 105/99
Do deputado João Batota de Oliveira, que torna
públicos os documentos dos arquivos do Departa-
mento de Ordem Política e Social (Dops(, no perío-
do del9ó4a 1985. Discussão em 1°turno

PL194/99
Do governador do Estado, que cria a Assessoria Es-
pecial de Assuntos Internacionais edo Cerimonial.
Discussão em ]'turno

Reuniões Extraordinárias (9 horas e 20 horas)
Mesma pauta dos 14 horas, sem os dois pareceres
da Comissão de Constituição e Justiça. A reunião
dos 20 horas terá ainda em suo pauto o PL 143/99,
do deputada Maria José Houeisen, que institui a
meia-entrada paro idosos em locais que menciono
e dá outras providências
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Acompanhe pela TV Assem-
bléia a reprise da reunião da
Comissão de Assuntos Muni-
cipais e Regionalização que
debateu o liberação dos re-
cursos do SOMMA( Programo
de Saneamento Ambiental,
Organização e Moderniza-
ção dos Municípios de Minas
Gerais)
7h30 - Repórter Assembléia -
Noticiário do que acontece na
Assembléia e a repercussão dos
principais fatos políticos do
Estado.
8h - Assembléia Debate -
reprise do programa que discute
a crise na bataticultura, em
decorrência da importação. Entre
os convidados, os deputados
Dalmo Ribeiro (PSD), Chico
Rafael (PSB), o presidente da
AFAMIG E FRIGOBATA, José
Daniel Rodrigues Ribeiro e Erice
Vinícius Bicalho de Paiva,
representante da comissão
técnica de Olericultura do
FAEMG.
9h - Plenário (vivo) - Reunião
Extraordinária de Plenário com
discussão e votação de projetos.
12h40 - Repórter Assembléia
- reprise da primeira edição do
Repórter Assembléia 1 1 edição
de terça-feira.
13h20 - Assembléia Debate -
reprise do programa que discute
a crise na botaticultura.
14h20 - Plenário ao vivo -
Transmissão da reunião
deliberativa com pronunciamen-
tos, debates e votação de
projetos.
16h30 - Comissões- Comissão
de Assuntos Municipais e
Regionalização discute critérios
para liberação dos recursos do
SOMMA (Programa de Sanea-
mento Ambiental, Organização e
Modernização dos Municípios de
Minas Gerais). Entre os convida-
dos, o presidente do BDMG, José
Augusto Trópia Reis; o presidente
da Associação Mineira de
municípios, Edson Gonçalves
Soares; e os presidentes das
Associações Microrregionais do
Estado.
19h - Repórter Assembléia 1°
edição - Noticiário do que
acontece na Assembléia e a
repercussão dos principais fatos
políticos do Estado.

9 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Comissão Especial PEC 12/99 (Plenarinho II) -ele-

ger o presidente, o vice e designar o relator da PEC
12/99, do deputado Antônio Andrade, que integra
ao Quadro Efetivo de Delegado de Carreira os po-
liciais civis bacharéis em Direito que prestam servi-
ço como delegados especiais de polícia

9h30
• Comissão de Educação, Cultura, Ciência e

Tecnologia (Plenarinho 1) - discutir e votar pare-
cer sobre o PI- 97/99, do deputado Wanderley
Ávila, que altera dispositivo da Lei 11.052, de
25/3/93

• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho II)
discutir e votar pareceres sobre o PL 117/99, do
deputado Adelmo Carneiro Leão, que dispõe
sobre a transferência, para o Arquivo Público
Mineiro, de documentos que menciona; PI 37/
99, do deputado Rogério Correia, que trata da
criação de cães; e PL 69/99, do deputado Eduar-
do Brandão, que altera dispositivos da Lei
10.419, de 16/1/91

10 horas
• Comissão de Administração Pública

(Plenarinho III) - discutir e votar pareceres
sobre o PL 90/99, do deputado Miguel Martini,
que institui o selo de fiscalização dos atos
notariais e de registro; PI- 118/99, do depu-
tado Dalmo Ribeiro Silva, que dispõe sobre a
denominação de estabelecimento e próprios
públicos do Estado; PI- 126/99, do deputado
Eduardo Brandão, que acrescenta parágrafo
ao artigo 13 da Lei 6.762, de 23/12/75, que
dispõe sobre o quadra permanente de tributa-
ção, fiscalização e arrecadação do Estado; PI-
147/99, do deputado Antônio Carlos Andrada,
que dispõe sobre a transformação de créditos
constantes de precatórios em bônus do Tesou-
ro; PL 148/99, do deputado Antônio Carlos
Andrada, que dispõe sobre a publicação de maté-
rias no "Minas Gerais"; PI- 154/99, do governador,
que trata de reorganização do IPSM e introduz aite-
rações no estrutura orgânica de secretarias; e PL
157/99, do deputado Ermano Batista, que dispõe
sobre o pagamento da remuneração dos servidores
públicos

• Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
(Plenarinho IV) - discutir e votar proposições que
dispensam a apreciação do Plenário

19h30- Assembléia Debate ao vivo - O
programa discute a implantação de portos no
Triângulo Mineiro para permitir acesso à hidrovia
Tiête-Paraná. Entre os convidados, o presidente
da Assembléia, deputado Anderson Adauto
(PMDB), o deputado Adelmo Leão )PT) e Geraldo
Rezende, secretário da Indústria e Comércio.
20h45 - Repórter Assembléia 1° edição -
Noticiário do que acontece na Assembléia e a
repercussão dos principais fatos políticos do Estado.
21h15 - Comissões - Reunião da Comissão de
Saúde ocorrida no último dia 15 de abril e que

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

(Plenarinho III) -discutir e votar parecer sobre o PI-
29/99, do deputado Márcio Kangussu, que altera a
Lei 11.085, de 30/4/93, que cria o Fundo Somma

15 horas
• CPI da Cemig )Plenarinho IV) - ouvira depoimento

de Celso Borbi Filho, procurador do Estado
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Pú-

blicas (Plenarinho li) - discutir e votar pareceres
sobre o PL 12/99, da deputada Maria José Haueisen,
que institui o transporte rodoviário intermunicipal
alternativo de passageiros; e PI- 77/99, do deputa-
do WanderleyÁvila, que reserva 4% das poltronas
dos ónibus interrnunicipais e interestaduais às pes-
soas obesas

• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
(Auditório) - audiência pública para obter esclareci-
mentos sobre o impacto ambiental e possíveis irre-
gularidades ocorridas na execução das obras de
construção da estação do metrô "José Cândido da
Silveira", no Horto Florestal e adjacências, na re-
gião Nordeste da capital, comas presenças deAn-
tõnio Carlos Pereira, presidente da BHTrans; Juarez
Amorim, secretário municipal de Meio Ambiente e
presidente do Comam; vereador Betinho Duarte;
Paulo André Barros Mendes, relator do Comam e
representante de entidades anibientalistas;
Laudelina Garcia de Carvalho, arquiteta; Magdala
Alencar Teixeira, presidente do Cetec; Mário de
Lacerda Wemeck Neto, coordenador da Comissão
de Meio Ambiente do OAB/MG; e Francisco de Só
Barreto, reitor da UFMG

15h30
• Comissão Especial da Seca no Norte de Minas

(Plenarinho 1)- ouvira presidente da Cemig, Djalma
Morais, sobre os problemas relativos à distribuição
e tarifação de energia elétrica em áreas de irriga-
ção na Área Mineira da Sudene, bem como sobre o
atual estágio de desenvolvimento do projeto de cons-
trução da hidrelétrica de lropé, no Vale do
Jequitinhonha

16 horas
• Visito do embaixador da Índia, Muthal Puredoth

MuralidharMenon (Salão Nobre)
20 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)

debateu os condições precárias dos hospitais em
Minas, a situação dos trabalhadores e a político
de saúde pública no Estado.
21h50 - Assembléia Debate - reprise do
programa que discute a crise na bataticultura
23h - Repórter Assembléia 20 edição -
Noticiário do que acontece na Assembléia e a
repercussão dos principais fatos políticos do
Estado.
23h30 - Plenário - Compacto da reunião
deliberativa da tarde.
0h30 - Encerramento


