
Bazár dos 
Namorados 
Começa hoje, na Galeria 
de Arte do Espaço Político- . · 
Cultural, o "Bazar dos 
Namorados 1". A mostra 
surgiu da idéia de acolher 
as inúmeras propostas de 
pessoas que procuram a. 
Galeria de Arte para expor 
e comercializar produtos 
artesanais e semi-artesanais 
em menores quantidades. 
Normalmente, a Galeria é 
cedida para mostras 
individuais e coletivas de · 
artes plásticas e artesanato 
puro que são encaminhados 
a partir de associações ou 
cooperativas. Estarão 
expostos os seguintes 
produtos: bolsas de couro e 
linha, confecções diversas, 
tricô e crochê, tapetes, 
bijouterias, pedras, colchas 
e bordados, entre outros. O 
Bazar vai funcionar de 
segunda a sexta-feira, das 
9 às 19 horas 

• Projeto garante aposenta-
doria integral em caso de 
acidente (Página 2) 
• Major PM diz que violência 
nas escolas é menor que a 
noticiada (Página 3) 
• Deputados aprovam 
relatório da Comissão da Seca 
no Norte (Página 5) 
• Polêmica em torno de ata 
marcou reunião do Plenário 
na 4°-feira (Página 9) 
• Comissão de Defesa do 
Consumidor discute falta de 
correspondência entre 

· valores de apólices de 
seguros e aqueles previstos 
para a indenização no caso 
de sinistros (Página 1 O) 
• Comissão de Turismo, 
Indústria e Comércio 
debate a criação e a 
comercialização de animais 
silvestres e exóticos pelos ·· 

·pequenos produtores. 
rurais do Norte de Minas 
(Página 10) 

Assembléia proffiulga Emenda que ., 
desvincula Boffibeiros e anistia PMs '· 

Chegou ao fim a questão 
da anistia aos policiais mili-
tares excluídos da PM em 
função do movimento 
reivindicatório de 1997. A 
Mesa da Assembléia pro-
mulgou, na última quarta-
feira, a Emenda Constitu-
cional n6 39, que desvincula 
o Corpo de Bombeiros da 
estrutura da Polícia Militar e 
prevê a anistia aos PMs, in-
corporando-os ao Corpo de 
Bombeiros. Em seu pronun-
ciamento na solenidade de 
promulgação, realizada na 
Tribuna Popular, em frente 
ao Palácio da Inconfidência, 
sede do Legislativo Mineiro, 
o deputado Anderson 
Adauto (PMDB) destacou o 
esforço conjunto da Assem-
bléia com o Executivo e to-
dos os setores diretamente 
envolvidos para que fosse 

encontrada uma fórmula 
constitucional de superação 

quica dos corpos armados; 
sem a qual eles perdem a sua 
autoridade para o cumpri~ 
mento de seu dever". O pre:- . 
sidente da Assembléia mani-
festou sua convicção· de que 
não haverá, no futuro, a ne~ 
cessidade de que ·o· Estado 
,venha a impor sua autorida-
de para reprimir atos de in-
subordinação. (Página 7) 

do conflito. · 
Anderson Adauto lem-

brou que o povo mineiro es-
pera que, superado o proble-
ma, os soldados possam con-
tinuar servindo a Minas com 
o seu compromisso tradicio-
nal com a ordem da lei, que 
"impõe a disciplina hierár~ 

A solenidade foi realizado no Tribunal Popular do Assembléia, em frente 
ao Palácio do Inconfidência 

LDO começa a ser discutida 
A Comissão de Fiscalização Financeira e 

Orçamentária reúne-se amanhã, às 9 horas, no 
Teatro, para debater o PL 343/99, do 
governador, que estabelece as diretrizes para 
os orçamentos fiscal e de investimentos das 
empresas controladas pelo Estado para o 
exercício de 2000 (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias- LDO). Os convidados são o 
secretário adjunto do Planejament-o e 
Coordenação Geral, Milton Tavares da Costa; 
o assessor de Planejamento Estratégico da 
Alemg, Leonardo Claudino Boechat; os 
superintendentes centrais de Planejamento 
Econômico e Social da Seplan, Eustáquio 
Ma tias Loba to e Silva, e de Orçamento, Ana 
Clara Bemardes de Oliveira. Página 10 

Reunião em Raposos e CPI da 
Cenl.~g 

A Comissão do Tràbàlho, daPrevidência 
e da Ação Social realiza amanhã; às 10 horas, 
no Cine Teatro de Raposos, reunião para 
debater o movimento que visa à reativação das 
minas sob responsabilidade da Mineração 
Morro Velho S.A. Autoridades e trabalhadores. 
foram convidados a comparecer à reunião. 
Entre eles, os secretários de Estado de Minas e 
Energia, Paulino Cícero, e da Indtístria, 
Comércio e Turismo, Geraldo Gomes Rezende. 
Às 14h30min, no Auditório da Assembléia, a 
CPI da Cemig vai ouvir o depoimento do doutor 
em Direito Constitucional Ménelick de CC!iValho 
Neto. Página 10 
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Administração Pública 

Projeto garante aposentadoria 
integral etn caso de acidente 

A Comissão de Admi-
nistração Pública aprovou 
na última quarta-feira 
parecer do deputado Chico 
Rafael (PSB) ao PL 149/99, 
do deputado Ermano Ba-
tista (PSDB), que acrescen-
ta parágrafo ao artigo 1 o 

da Lei 9.532, de 1987, que 
trata da aposentadoria ou 
impedimento dos servido-
res ocupantes de cargo de 
provimento em comissão. 
O projeto concede remu-
neração integral a quem se 
aposentar por acidente do 
trabalho ou doença profis-
sional, independentemen-
te do tempo de serviço. 

Foi aprovado parecer 
favorável ao PL 152/99, 
do deputado Fábio Avelar 
(PSDB),, que dispõe sobre 
a ampliação do objetivo 
social da Copasa, permi-
tindo à empresa, entre 
outras atribuições, atu-
ar no Brasil e no exte-
rior, podendo formar 
consórcio ou parceria 
com empresa pública 
ou privada e firmar 
convênio ou contrato 
com a União, Estados, 
municípios ou entida-
des da administração 
indireta de qualquer 
dos níveis de governo, 
observado o disposto na 
Constituição do Estado. 

O relator da matéria 
foi o deputado José 
Alves Viana (PDT), que 

relatou também o PL 
189/99, do deputado 
Paulo Piau (PFL), que 
al;tera a Lei 12.735, de 
1997, que dispõe sobre 
o Imposto sobre a Pro-
priedade de Veículos 
Automotores (IPVA), 
concedendo isenção 
desse tributo aos veí-
culos, motocicletas, mo-
tonetas, triciclos, quadri-
ciclos e ciclomotores 
com mais de 15 anos 
de fabricação, dando-lhes 
o mesmo tratamento que 
recebem em outros Esta-
dos da Federação. 

O deputado Chico Rafael é autor do 
PL que concede remuneração 

integral poro servidores que se 
aposentarem por ocidente de 

trabalho ou doença profissional 

Eleição de Juiz de Paz 
O deputado Sebas-

tião Navarro Vieira 
(PFL) deu parecer fa-
vorável ao PL 181/99, 
do Tribunal de Justiça, 
que dispõe sobre a Jus-
tiça de Paz, na forma 
do vencido na Comis-
são de Constituição e 
Justiça. O projeto re-
gulamenta o art. 117 
da Constituição do Es-
tado e dispõe sobre a 
eleição do Juiz de Paz. 
O parecer foi aprova-
do pela Comissão. 

O PL 172/99, do·· 
governador do Estado, 
que revoga os artigos 
7°, I, 16, 23 e 24 da 
Lei 9.381, que contém 
o Quadro de Pessoal 
das unidades éstadu-

ais de ensino, recebeu 
parecer favorável do de-
putado José Alves 
Viana (PDT), na forma 
do aprovado na Comis-
são de Constituição e Jus-
tiça. Um dos objetivos do 
projeto é acabar com a 
dobra de turno, de modo a 
aumentar o número de va-
gas para professores da rede 
pública de ensino. 

A comissão aprovou 
ainda dois requerimentos 
de manifestação de pe-
sar. Participaram da reu-
nião os deputados Jorge 
Eduardo de Oliveira 
(PMDB), José Alves 
Viana (PDT), Fábio 
Avelar (PSDB), Chico 
Rafael (PSB) e Sebastião 
Navarro Vieira. (PFL). 
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Major PM diz que violência nas 
escolas é menor que a noticiada 

:; O major_Renato Vieira de 
Souza, _çio 8° Comando Re-
gional de Policiamento da 
Capital, afirmou, durante 
reunião 'cqnjunta das. Comis-
sões de EducaÇão, Cultura, 
Ciência e Tecnologia e de Di-
reitos Humanos da Assem-
bléia realizada na última 
quarta-feira, que a situação 
de .violência e criminalidade 
nas escolas de Belo Horizon-
te não é uma "epidemia" 
como está sendo publicado 
diariamente pela imprensa. 
Ele apresentou algumas me-
didas já adotadas pelo CPC, 
como a instalação do Disque 
·Escola-Segura, em parceria 
·com a Telemar, desde 7 de 
maio; o lançamento do p~li
ciamento ostensivo nas esco-
las onde a situação de segu-
rança é mais crítica, desde o 
dia 30 de abril; e a realização 
de palestras educativas nas 
escolas que solicitam apoio 
da Polícia Militar nesse sen-
tido. 

De acordo com uma pes-
quisa desenvolvida na região 

~.do 8° Comando Regional da 
: Polícia Militar, que compre-
' ende as cidades de Belo Ho-
-,:rizonte, Sabará e Caeté, com 
,908 diretores de escolas pú-
blicas, no período de janeiro 

.·a maio deste ano, 284 ocor-
- rêrtcias foram registradas, 
'referentes a violência e 

··criminalidade, sendo 53 aten-
. tados de bomba, 157 arrom-
,: bamentos, 59 dªno.s nos es-
.- tabelecimentos educacionais 
·e 15 portes ilegais de armas. 

A pesquisa também pos-
. ~ sibilitou detectar as causas da 
· yiolência nas escolas, que, se-
-~- gundo o major, são referen-

tes à decadência de valores 

morais e éticos; à influên-
cia das transformações so-
ciais na vida familiar; ao 
descrédito nos órgãos do 
Sistema de Defesa Social; 
à falta de apoio aos pro-
fessores para o exercício da 
profissão; à falta de comu-
nicação e de atividade de 
lazer para os alunos; e, 
principalmente, à perda de 
autoridade dos professo-
res em relação aos alunos. 

O major apresentou ain-
da aos deputados um pro-
jeto que está sendo realiza-
do pela Polícia Militar para 

.. tentar diminuir a violência 
nas escolas com ações 
emergenciais, de modo a 
integrar os alunos, a comu-
nidade e os órgãos do Es-
tado e Município envolvi-
dos direta e indiretamen-
te na questão. 

O objetivo da reunião foi discutir e apresentar sugestões para resolver o 
problema da violência nas escolas públicas 

Sindicalista defende concurso público 
A presidente da Federa-

ção de Pais e Alunos das Es-
colas Públicas de Minas Ge-
rais, Iedyr Bambirra, concor-
dou com todas causas e ain-
da defendeu a melhoria do 
quadro de professores, com 
a abertura de concurso pú-
blico, acabando com os con-
tratados. Iedyr defendeu ain-
da a abertura de espaços cul-
turais, de esporte e artes nas 
escolas, na tentativa de dimi-
nuir a violência. O presiden-
te da União Metropolitana 
dos Estudantes Secundaristas 
(Umes), Nelson Abuid 
Moreira, sugeriu a implan-
tação de aulas de canto, de 
dança e educação religiosa, 
hoje extintas nas escolas pú-
blicas do Estado. 

A subsecretária de Desen-
volvimento Educacional da 
Secretaria de Estado da Edu-
cação, Marli Moisés, afirmou 
que a pasta instalou o progra-
ma "Agenda da Paz", no iní-
cio do Governo Itamar Fran-
co, para contrapor a violência 
nas escolas públicas com a paz. 
Segundo ela, o programa é 
uma iniciativa da Secretaria da 
Educação, em parceria com a 
Comissão de EducaÇão da As-
sembléia e várias entidades li-
gadas à área, que visa desen-
volver- ações para aumentar a 
solidariedade, a cooperação, a 
justiça social e a cidadania den-
tro das escolas, além de pro-
mover o retomo dos grêmios 
estudantis, para que os alunos 
possam se organizar e partici-
nar nara combater a violência. 



A deputada Maria José Haueisen 
defendeu a diminuição do 
policiamento na porta das 

escolas, pois, em sua avaliação, 
o aluno se sente agredido 

quando é policiado 
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Haueisen d~fende a adoção de 
atividades extracurriculares 

A deputada Maria José 
Haueisen (PT) disse que ati-
vidades extracurriculares 
podem diminuir a forma-
ção de gangues e, conse-
qüentemente, da violência. 
Ela mencionou a perda da 
autoridade dos professores, 
destacado na pesquisa do 
8° Comando da Polícia Mi-
litar, afirmando que "jovem 
gosta de autoridade e não 
de autoritarismo". 

Algumas outras pro-
postas foram feitas pela de-
putada, como, por exem-
plo, o desenvolvimento de 
um trabalho de conscien-
tização com os professores 
para saber ouvir os alunos, 

hlém da diminuição do poli-
ciamento na porta das esco-
las, pois, em sua avaliação, ao 
invés de me1horar, pode agra-
var a situação. "O aluno se 
sente agredido quando é po-
liciado", destacou. 

A secretária adjunta da 
Secretaria de Estado da 
Educação, Maria José Feres, 
ressaltou que "autoridade 
se constrói com competên-
cia e respeito. O professor 
constrói a sua autoridade". 
O deputado Edson 
Rezende (PSB) finalizou a 
reunião, anunciando a rea-
lização do Seminário de 
Educação, que será realiza-
do pela Assembléia, em 

Meio Ambiente e Recursos Naturais 

agosto, justamente para dis-
cutir a questão do ensino, 
com a participação da Se'-
cretaria de Estado da Edu-
cação, pais, professores, 
alunos e entidades civis or-
ganizadas. Participaram da 
reunião, entre outros, os de-
putados Sebastião Costa 
(PFL) -presidente, João Lei-
te (PSDB), Marcelo Gonçal-
ves (PDT), Maria Tereza 
Lar a (PT), Edson Rezende 
(PSB), Maria José Haueisen 
(PT), João Paulo (PSD) e 
Antônio Júlio (PMDB), 
além de Élcio Rezende, re-
presentando a secretária de 
Educação de Belo Horizon-
te, Maria Ceres. 

Senadora fará palestra na Alemg 
A senadora Marina Sil-

va (PT I AC) poderá vir à 
Assembléia em junho par-
ticipar de uma audiência 
pública da Comissão de 
Meio Ambiente e Recursos 
~aturais, em comemoração 
ao Mês Internacional do 
Meio Ambiente. ~a reu-
nião da última quarta-feira, 
a Comissão aprovou reque-
rimento da deputada Ma-
ria José Haueisen (PT) con-
vidando a senadora para 
realizar uma palestra sobre 
a importância da preserva-
ção ambiental. Marina Sil-
va é conhecida como a "Se-
nadora da Floresta" e é a 
autora do Projeto de Lei 
(PL) 306/95, que dispõe 

sobre os instrumentos de 
acesso aos recursos da 
biodiversidade do país. 

Outros dois requeri-
mentos foram aprovados 
pela C<?missão: do depu-
tado Amilcar Martins 
(PSDB), pedindo que seja 
encaminhado voto de 
congratulação à diretoria 
da Sociedade Orqui-
dófila de Belo Horizonte 
pelo seu cinquentenário; 
e do deputado Antônio 
Roberto (PMDB), solici--' 
tando um voto de congra-
tulações a Samitri - S.A., 
em comemoração aos 60 
anos de sua fundação. 

Os dois projetos que 
estavam na ordem do· dia 

da Comissão não recebe-
ram parecer: o PL 196/99, 
do deputado Fábio A velar, 

1 

que dispõe sobre o contro-
le da qualidade da água 1 

para consumo humano; e 
o PL 204/99, do deputado 
Antônio Roberto (PMDB), 
que cria a Área de Prote- ' 
ção Ambiental da Bacia 
Hidrográfica do Rio Ma-. 
chado. Os relatores pedi-
ram um prazo maior para 
avaliar os projetos e emitir 
os pareceres. Estiveram 
presentes à reunião a de-
putada Maria José' 
Haueisen (PT), que a pre-
sidiu, e os deputados Fá-, 
bio Avelar (PSDB) e Antô-
nio Robe~to (PMDB). 
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Comissão Especial 

DepUtados aprovam relatório 
da Comissão da Seca no Norte 

·" A apresentação de um 
·:'anteprojeto de lei propon-

do: a criação do Conselho 
.. Estadual de Combate aos 
, ·Efeitos das Secas e do Ins-

tituto 'de Desenvolvimento 
, do ,Norte de Minas e Vale 
_do Jequitinhonha (Idenorje) 

·.::é uma das principais delibe-
rações dç> relatório final da 
_Comissão Especial da Seca 

. no Norte de Minas, aprova-
do na última quarta-feira. A 

, proposta do. deputado 
Agostinho Silveira (PL), de 
se instaurar uma CPI para 
apurar irregularidades na 
construção de barrage115 na 
região, foi incorporada pelo 
relator, deputado Carlos 
Pimenta (PSDB), autor do 
~requerimento que deu ori-
gem à Comissão. Os parla-
mentares constataram des-
'perdício de recursos públi-
cos, entre outros locais, em 

' Araçuaí, onde uma barra-
gem recém-construída esta-

, v a sem água_ e tinha sido 
perfurado um poço 
artesiano próximo à obra. 
Os trabalhos, que duraram 
90 dias, foram presididos 
pelo ' deputado Dimas 
Rodrigues (PMDB). 

"Temos que nos preocu-
par com o dia seguinte da 
Comissão. O anteprojeto de 
lei apresentado é a oportu-
nidade de dar início a um 
amplo debate", destacou o 
relator. O presidente ressal-
tou que a soluçãC? dos pro-
blemas do país está no cam-

-po e reafirmou a necessida-
de de mais investimentos 
para a região. "Precisamos, 
de soluções duradouras", 
destacou. Os deputados 
Agostinho Silveira (PL) -
vice-presidente - e Dalmo 

·Ribeiro Silva (PSD) tam-
bém destacaram a impor-
tância dos trabalhos da 

' Comissão, cujo relatório 
final propõe medidas 
emergenciais e permanen-
tes de combate à seca. En-
tre as primeiras medidas, 
destacam-se a conclusão de 
poços perfurados (há 150 
sem as complementações 
necessárias à sua utilização) 
e a continuidade do progra-
ma de construção de peque-
nos barramentos. Entre as 
medidas permanentes, está 
a adoção de um novo mo-
delo de gestão para os pe-
rímetros irrigados que pri-
vilegie a diversificação das 
culturas e a implantação 
de agroindústrias nas áre-
as produtoras. 

Os deputados Dimas Rodrigues e Carlos Pimenta, presidente e relator, 
respectivamente, da Comissão Especial da Seca no Norte de Minas 

Anteprojeto cria conselho 
O anteprojeto de lei 

apresentado pelo relator 
cria o Conselho Estadual 
de Combate aos Efeitos 
das Secas e altera a Lei 
11.711, de 1994, que dis-
põe sobre a Comissão de 
Desenvolvimento do Vale 
do Jequitinhonha (Code-
vale). De caráter deli-
berativo e normativo, o 
Conselho terá as compe-
tências de propor ações 
permanentes ou emer-
genciais de combate con-
tinuado aos efeitos da 
seca; opinar sobre todas 
as propostas de combate à 
seca; apreciar e publicar, 
até 31 de dezembro, rela-

,.tório anual sobre a situa-
ção hidrológica de cada 
região do Estado; fixar cri-
térios de concessão de es-
tímulos fiscais e financei-
ros; e planejar, coordenar, 
supervisionar e orientar a 

formulação e a execução 
de planos e programas de 
desenvolvimento econô-
mico e social para a Região 
Mineira do Nordeste, área 
de atuação da Sudene, en-
tre outras. 

Composto por repre-
sentantes de diversos ór-
gãos públicos, da Assem-
bléia Legislativa e de cada 
associação microrregional 
do Norte de Minas e do 
Vale do Jequitinhonha, o 
Conselho terá. como presi-
dente o representante da 
Secretaria de Estado do Pla-
nejamento. A secretaria exe-
cutiva do Conselho será o 
Instituto de Desenvolvi-
mento do Norte de Minas e 
Vale do ·Jequitinhonha 
(Idenorje), responsável pe-
las ações de cunho opera-
cional demandadas pelo 
Conselho e pela elaboração 
das informações necessá-
rias às suas deliberações. 



ii 

Participaejão 
Participaram da reunião os 
deputados Dimas Rodrigues 
(PMDB), que a presidiu, 
Agostinho Silveira (PL/vice-
presidente), Carlos Pimenta 
(PSDB/relator) e Dalmo 
Ribeiro Silva (PSD). 
Compuseram a Comissão, 
como membros efetivos, 
além desses deputados, o 
deputado João Batista de 
Oliveira (PDT) e, como 
suplentes, os deputados 
Djalma Diniz (PSD), Pastor 
George (PL), José 
Henrique (PMDB), José 
Alves Viana (PDT) e 
Márcio Kangussu (PSDB) 
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Idenorje substituirá Codevale e 
abrangerá área mineira da Sudene 

O Idenorje substituirá a 
Comissão de Desenvolvi-
mento do Vale do Jequi-
tinhonha (Codevale), criada 
pela Lei Constitucional 12, 
de 1964. A área de atuação 
permanente do instituto 
abrangerá os Il}unicípios in-
tegrantes da Area Mineira 
da Sudene, mas, em caráter 
emergencial, poderá esten-
der-se a outros municípios 
em estado de calamidade 
pública devido à seca. En-
tre as competências do 
Idenorje, estão: a elabora-

ç.ão do Plano Geral de 
Aproveitamento da Área 
Mineira da Sudene, com o 
envio anual de relatórios 
e programações que envol-
vam os diversos setores 
públicos atuantes na re-
gião; e a negociação de re-
cursos nacionais ou estran-
geiros para a realização de 
programas, projetos e ati-
vidades destinados ao de-
senvolvimento da região. 

Entre as receitas do 
Idenorje, estão as dotações 
orçamentárias, as doações e 

·Pólo Norte de Minas 
OUtra decisão dos parla-

mentares é que será apresen-
tado um requerimento para 
a realização de uma reunião 
de debates sobre o Pólo 

. Norte de Minas, projeto do 
Banco do Nordeste que pre-
vê a construção de barragens 
e a duplicação da área 

. irrigada, atingindo os muni-
cípios de Manga, Matias Car-
doso, Jaíba e Porteirinha, 
entre outros. Os parlamen-
tares decidiram, ainda, que 
o relatório final da Comis-

são Especial deverá ser en-
caminhado a diversas auto-
ridades, al~m de Prefeituras 
e Câmaras Municipais do 
Norte, do Jequitinhonha e do 
Vale do Mucuri. Os deputa-
dos querem também uma 
audiência com o governador 
do Estado para entrega do 
relatório final. 

Foi lido, durante a reu-
nião, ofício encaminhado 
pela Asso5=iação de Vereado-
res da Area Mineira da 
Sudene (Avams), informan-

os recursos provenientes de 
convênios com instituições 
nacionais ou estrangeiras, 
públicas ou privadas. O an-
teprojeto apresentado pelo 
deputado Carlos Pimenta 
(PSDB) determina, ainda, 
que nenhum recurso finan-
ceiro será aplicado em obras 
e serviços sem que esteja 
incluído no plano de tra-
balho do Idenorje e sem 
que seja devidamente re-
comendado pelo Conselho 
Estadual de Combate aos 
Efeitos das Secas. 

do sobre o zo Encontro de 
Vereadores da Microrregião 
da Serra Geral de Minas, re-
alizado em J aíba, em 29 de 
maio deste ano. As princi-
pais deliberações do en-
contro foram reivindicar a 
construção de pequenas 
barragens e a abertura de 
poços, bem como a continu-
ação do Programa de Cons-
trução de Barragens do 
Norte e o início das obras 
das barragens do Rio Ver-
de Grande na região. 

Viagens para apurações 

Os deputados da Comissão fizeram visitas técnicas ao Proieto Jaíba e aos 

A Comissão Especial 
realizou diversas reuni-
ões para ouvir convida-
dos, além de ter empre-
endido visitas técnicas ao 
Projeto Jaíba e aos muni-
cípios de Janaúba e 
Araçuaí (realizadas em 
.conjunto com a Comissão 
de Política Agropecuária 
e Agroindustrial). Foram 
promovidas audiências 
públicas em pontos dare-
gião afetada pela seca em 
Minas Gerais, nos Vales 
<'In ~i'ín Fri1ncisco e do 

Jequitinhpnha, para onde 
foi estendida a área de es-
tudo da Comissão, em ra-
zão de requerimento apre-
sentado p~la deputada 
Maria José Haueisen 
(PT). A Comissão teve o 
Qbjt::tivo de apontar as 
principais dificuldades 
para a solução dos pro-
blemas, bem como pro-
por uma ação coordena-
da e homogênea, envol-
v.endo os diversos órgãos 
responsáveis pelo com-
bate aos efeitos da seca. · municípios de Janaúba e Araçuaí 
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Promulgada Emenda que desvincula 
Bombeiros e concede anistia a PMs 

Chegou ao fim a questão 
da anistia aos policiais mili-
tares excluídos da PM em 
função do movimento 
reivindicatório de 1997. A 
Mesa da Assembléia promul-
gou na última quarta-feira a 
Emenda Constitucional n° 39, 
que desvincula o Corpo de 
Bombeiros da estrutura da 
Polícia Militar e prevê a anis-
tia aos PMs, incorporando-os 
ao Corpo de Bombeiros. Em 
seu pronunciamento na so-
lenidade de promulgação, 
realizada na Tribuna Popular, 
em frente ao Palácio da In-
confidência, sede do 
Legislativo Mineiro, o depu-
tado Anderson Adauto 

(PMDB) destacou o esforço 
conjunto da Assembléia com 
o Executivo e todos os seto-
. res diretamente envolvidos 
para que fosse encontrada 
uma fórmula constitucional 
de superação do conflito. 

Anderson Adauto lem-
brou que o povo mineiro es-
pera que, superado o proble-
ma, os soldados possam con-
tinuar servindo a Minas com 
o seu compromisso tradicio-
nal com a ordem da lei, que 
11 impõe a disciplina hierárqui-
ca dos corpos armados, sem 
a qual eles perdem a sua au-
toridade para o cumprimen-
to de seu dever". O presi-
dente da Assembléia mani-

festou sua convicção de que 
não haverá, no futuro, a ne-
cessidade de que o Estado 
venha a impor sua autori-
dade para reprimir atos de 
insubordinação. 

PEC 14 resultou na Emenda 
A Emenda Constitucional 

no 39 é fruto da Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
14/99, do 2°-vice-yresidente, 
deputado DurvalAngelo (PT), 
que começou a tramitar no dia 
12 de maio e foi aprovàda em 
2° turno em prazo recorde, 
num mutirão de esforços que 
envolveu deputados de todos 
os partidos e representantes 
do Executivo, para que a solu-
ção fosse a melhor possível 
para toda a sociedade minei-
ra. Em s~eu pronunciamento, 
Durval Angelo acentuou que 
a Assembléia ~~ouviu o eco da 
sociedade", e destacou opa-
pel exercido, nas negociações, 
pelo deputado Rêmolo Aloise 
(PFL), relàtor da matéria na 
Comissão Especial que anali-
souaPEC. 

Com a Emenda, o Corpo 
de Bombeiros recupera a au-
tonomia de que dispunha até 
agosto de 1966, a exemplo do 
que já havia acontecido em 
outros 16 estados. A autono-
mia do Corpo de Bombeiros 
teve o apoio incondicional da 

corporação, que deverá ga-
nhar maior eficiência na exe-
cução de seus serviços de pres-
tação de socorro aos cidadãos. 

Assinaram o ato de pro-
mulgação os deputados 
Anderson Adauto (PMDB), 
presidente da Assembléia; 
Durval Ângelo (PT), 2°-vice-
presidente; DilzonMelo (PTB), 
1 o -secretário; e Gil Pereira 
(PPB), 2°-secretário. Também 
compareceram à solenidade os 
deputados Sargento Washing-
ton (PL), Cabo Morais (PL), 
Dimas Rodrigues (PMDB), 
José Henrique (PMDB), César 
de Mesquita (PMDB), Rêmolo 
Aloise (PFL), Alberto Pinto 
Coelho (PPB), Agostinho· 
Silveira (PL), Antônio Roberto 
(PMDB), João Paulo (PSD), 

. Antônio Andrade (PMDB), 
Dinis Pinheiro (PSD), Rogério 
Correia (PT), Antônio Genaro 
(PSD), Cristiano Canêdo 
(PTB), José Milton (PL), Djalma 
Diniz (PSD), Paulo Pettersen 
(PMDB), Alencar da Silveira 
Júnior (PDT), Ambrósio Pinto 
(PfB), Edson Rezende (PSB), 

Antônio Júlio (PMDB) e 
Mauro LObo (PSDB). Também 
estavam presentes o secretá-
rio de Estado da Casa Civil e 
Comunicação Social, Henrique 
Hargreaves; o secretário ad-
junto da Casa Civil, José 
Luciano Pereira; o comandan-
te-geral do Corpo de Bombei-
ros, Cel.PM José Maria Go-
mes; o secretário de Defesa 
Civil do Rio.de Janeiro, Cel. 
Paulo Gomes dos Santos Filho; 
e o vereador Betinho Duarte, 
de Belo Horizonte. 

O presidente da Assembléia, 
deputada Anderson Adauto, 

assina o ata de promulgação da 
Emenda Constitucional nº 39 

O autor da PEC 14, deputado 
Durval Ângelo, discursa durante 

o ato de promulgação da 
Emenda que anistiou os PMs e 

desvinculou o Corpo de 
Bombeiros 
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Polêmica em torno de ata marcou 
a reunião do Plenário na 4a-feira 

A ata da Reunião Ordi-
nária da última terça-feira, 
lida pelo deputado Agosti-
nho Silveira (PL), foi discu-
tida na última quarta-feira, 
no Plenário, pelo Sebastião 
Navarro Vieira (PFL), que 
questionou a falta, no tex-
to, dos questionamentos fei-
tos sobre o requerimento do 
deputado Durval Ângelo 
(PT), para que a votação da 
Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 14/99 
fosse votada por chamada 
nominal e não pelo painel 
eletrônico. Para Sebastião 
Navarro Vieira, o fato teria 
sido um desrespeito ao ar-
tigo 255 do Regimento In-
temo, que propõe a votação 
pelo painel eletrônico. Se-
gundo ele, o que garante o 
cumprimento da democra-
cia é o respeito às minorias 
e a garantia do cumprimen-
to do Regimento Interno. 

O deputado Agostinho 
Silveira esclareceu que, se-
gundo o artigo 41 do Regi-
mento, é lida e aprovada 
apenas a ata sucinta da reu-
nião, mas a ata detalhada é 
que será publicada no Diá-
rio do Legislativo. O depu-
tado Durval Ângelo (PT) 
ressaltou que cabe ao Plená-
rio decidir a forma de vo-
tação, se provocado por al-
gum deputado. Para .ele, o 
processo foi público e trans~ 
parente e a votação nomi-
nal, com cada deputado 
explicitando sua posição, é 
democrática. 

Também falaram sobre o 
assunto - contra a aprova-
ção do requerimento - os 
deputados Miguel Martini 
(PSN) e Amilcar Martins 
(PSDB). Defenderam o pro-

cesso de votação nominal os 
qeputados João Paulo (PSD) 
~Márcio Cunha (PMDB). 
, I O deputado Paulo Piau 
(PFL) falou sobre dois re-
querimentos, apresenta-
dos por ele, solicitando 
que fosse enviado ofício 
ao Governo do Estado 
perguntando o porquê de 
estarem desativadas as es-
tações aduaneiras em 

Uberaba e Uberlândia. Ou-
tro requerimento solicita 
que seja enviado ofício ao 
superintendente da Recei-
ta Federal em Minas Ge-
rais, pedindo que seja anu-
lada a Instrução Norma-
tiva n° 61, publicada no 
Diário Oficial do dia 31 de 
maio, e que determinou a 
desocupação das estações 
aduaneiras. 

O deputado Sebastião Navarro '{ieira defendeu a votação pelo painel 
eletrônico, e o deputado Durval Angelo afirmou que a decisão sobre a 

votação cabe ao Plenario 

Requerimentos aprovados 
Foram aprovados, na 

Reunião Ordinária da últi-
ma quarta-feira, os seguin-
tes requerimentos: 

• do deputado Rogério 
Correia (PT), convidando o 
diretor-geral do DER/MG, 
Antônio Erdes Bortoletti; o 
prefeito de Caeté, Raul Mes-
siàs; e o ex-deputado esta-
dual Marcos Helênio para 
prestarem, na Comissão de 
Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, esclareci-
mentos sobre a prorrogação 
do contrato de concessão 
de administração do termi-
nal rodoviário de Belo Ho-

rizonte pela Adter; 
• da Comissão de Trans-

porte, Comunicação e Obras 
Públicas, atendendo a re-
querimento do deputado 
João Batista de Oliveira 
(PDT), aprovado em 26 de 
maio, solicitando que se en-
caminhe pedido de provi-
dência à Empresa Auto Vi-
ação 1001, responsável pelo 
transporte rodoviário de 
passageiros entre Ipatinga e 
o Rio de Janeiro, reivindi-
cando a criação de uma li-
nha seletiva com ônibus pa-
drão "Executivo" entre as 
duas cidades. 



PEC 14 
O depu~do Antônio Carlos 
Andrada (PSDB) disse que 
precisa ficar Claro que os 
parlamentar~s dà "oposição 
não estão questionando a 
aprov~ção daPEC 14/99, 
que trata da separação do 
Corp() de Bombeiros e da 
anistia dos policiais 
excluídos_ pelo movimento de 
1997~ Segundo ele; o que o 
deputado S_ebastião Navarro 
Vieira (PFL) questiona é o 
desrespeito ao Regimento 
Interno, por influência do 
governador doEstado. Para 
AntôniÓ Carlos Andrada, 
faltou à bancada do governo 
jogo de cifltura: "Se não 
estavam segur~s sobre a 
votação, que não a 
efetuassem". Ele alertou que 
existem formas de a oposição 
desrespeitar o Regimento e 
"inviabilizar o · 
funcionamento da Casa". O 
deputado disse que uma 
manifestação de boa vontade 
da oposição foi o acordo 
firmado sobre o Projeto de 
Lei (PL) 265/99, sobre venda 
de direitos creditórios. 
Segundo ele, a oposição 
retirou dois projetos de lei, 
que foram incorporados ao 
PL 265 I 99, em troca da 
garantia do pagamento 
prioritário do 13° salário 
para o funcionalismo. 
Andrada manifestou, ainda, 
estranheza pelas declarações 
do secretário adjunto Flávio 
Rianni, que teria dito, na 
Assembléia, qúe os recursos 
arrecadados com o projeto 

·não solucionam o problema 
de fluxo de caixa. O 
deputado afirmou que o 
projeto é uma contribuição 
~ernE:;rgencial para resolver 
um problema grave e 
classificou como uma 
"bobagem" a declaração do 
secretário, de que R$ 300 a 

· 400 milhões· não representam 
.muito dinheiro. Antônio 
Carlos Andrada pediu, 

também, que o Governo 
encaminhe projeto à 
Assembléia com a Lei 
Orgânica da Defensoria 
Pública; para atender à 
população que não pode 
pagar por um advogado. 
Em aparte, o deputado 
Alencar da Silveira Júnior 

· disse que nenhum deputado 
iria perder se a proposta de 
anistia .fosse. rejeitada, mas 
apenas o Corpo de 
Bombeiros e os anistiados. 
Andrada respondeu que 
nenhuma posição justifica 
rasgar o Regimento e 
reafirmou que a oposição não 
é contra a anistia, apenas 
defendeu que o ato fosse do 
Executivo e não da 
Assembléia. "Estamos 
colocando em risco a Polícia 
Militar, que é baseada na 
disciplina, hierarquia e 
fundamentada na 
autoridade", ressaltou. 

Mesbla 
O deputado Alencar da 
Silveira Júnior (PDT) 
defendeu agilidade do 
BNDES na concessão de 
empréstimo para o grupo 
Mappin/Mesbla, e criticou o 
Governo Federal, que é 
moroso em socorrer empresas 
que precisam de socorro, mas 
foi ágil ao ajudar um banco · 
desconhecido como o Marka. 
Segundo ele, a Mesbla tem 47 
lojas no país, que 
representam 9 mil empregos 
diretos e 30 mil indiretos. O 
deputado defendeu ajuda 
para a área produtiva do 
país, como forma de evitar o 
desemprego. Alencar da 
Silveira Júnior pediu, ainda, 
a reforma do trevo da cidade 
de Càetanópolis, que fica às 
margens da BR-040. Ele 
alertou que a estrada é um 
intenso corredor de tráfego e 
que os acidentes no local vêm 
se repetindo com freqüência. 
Protestou, ainda, contra o 
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"descaso" com que o DER 
vem tratando os deputados. 
"Quem é este senhor Antônio 
Bortoletti, que não se digna 
sequer a responder simples 
ofícios dos deputados?", 
questionou. 

1Protesto 
O deputado Amilcar Martins 
(PSDB) protestou contra o 
que considera um 
cerceamento da sua 
atividade parlamentar. 
Segundp ele, requerimentos 
de sua autoria, solicitando 
informações ao Executivo, 
estão sendo 
"sistematicamente" 
indeferidos pela Mesa. O 
parlamentar disse, ainda, 
que vai apresentar 
requerimento solicitando a 
formação de uma Comissão 
Especial para investigar 
eventuais irregularidades 
denunciadas pelo 
Sindieletro. Amilcar Martins 
citou reportagem publicada 
pelojorn~ "O Tempo", com 
denúncia sobre contratações 
realizadas pÊüa Cemig 
através do Fundep. A 
reportagem, segundo ele, traz 
denúncia do presidente do 
Sindieletro, Lúcio Guterres, 
segundo quem a Cemig 
estaria contratando 
irregularmente 
"apaniguados e parentes de 
autoridades". Entre eles, 
estaria o vice-presidente do 
PT, Romênio Pereira-
contratado como consultor 
da área de meio ambiente, 
com salário, segundo o 
deputado, de R$ 10 miL 
Amilcar Martins denunciou, 
ainda, que Eduardo 
Hargreaves- filho do 
secretário de Estado da Casa 
Civil, Henrique Hargreaves; 
o filho do presidente da 

. Copasa, Marcelo Siqueira; e 
os ex-deputados Agostinho 
Valente e João Orlando 
Carone estariam entre os 
contratados irregularmente, 
"para fazer coisa nenhuma". 



Terça-feira {8/6) 
9horas. 
• Comissão de Fiscalização Financeira e Or-

çamentária (Teatro) -debater o PL343/99, 
do governador do Estado, que estabelece 
as diretrizes para os orçamentos fiscal e 
de investimentos das empresas controla-
das pelo Estado para o exercício de 2000 
(lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO). 
Convidados: secretário adjunto do Plane-
jamento e Coordenação Geral, Milton 
Tavares da C~sta; assessor de Planeja-
mento Estratégico da Assembléia, Leonar-
do Claudino Boechat; superintendente 
Central de Planejamento Econômico e So-
cial da Seplan, Eustáquio Metias lobato e 
Silva; e a superintendente Central de Or-
çamento da Seplan, Ana Clara Bernardes 
de Oliveira 

10 horas 
• Comissão do Trabalho, da Previdência e 

da Ação Social (Cine Teatro de Raposos) -
debater o movimento que visa à reativação 
das minas sob responsabilidade da Mine-
ração Morro Velho S.A. Convidados: se-
cretário estadual de Minas e Energia, 
Paulino Cícero de Vasconcellos; secretário 
estadual da l~dústria, Comércio e Turis-
mo, Geraldo Gomes Rezende; professor do 
Instituto de Geociências da UFMG Cláu-
dio Scliar; prefeito municipal de Rio Acima, 
Raimundo Cirilo da Silva; prefeito munici-
pal de Raposos, Cleber Sola no de Castro; 
prefeito municipal de Sabará, Wander José 
Goddard Borges; prefeito municipal de 
Caeté, Raul Messias Franco; prefeito mu-
nicipal de Nova lima, Vitor Penido de Bar-
ros; presidente da Câmara Municipal de 
Nova lima, José Raimundo Martins; presi-
dente da Câmara Municipal de Caeté, José 
Raimundo Gomes; presidente da Câmara 
Municipal de Rio Acima, Florindo Ferreira; 
presidente da Câmara Municipal de Rapo-
sos, Gilberto Silvestre luziano; presidente 
da Câmara Municipal de Sabará, Valtair 
Rodrigues da Silva; presidente da Minera-
ção Morro Velho S/A, Roberto Carvalho 
Silva; chefe do 3° Distrito do DNPM, 
Edward Álvares de Campos Abreu; presi-
dente do Sindicato dos Trabalhadores na 
Indústria da Extração de Ouro e Metais 
Preciosos de Nova lima e região; secretá-
rio-geral da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores do Setor Mineral (CNTSM); 
e presidente da CUT/MG, Paulo César 
Funghi 

• Comissão de Assuntos Regionais e 
Municipalização (Pienarinho 11) -discussão 
e votação de proposições da Comissão 

14 horas 
• Comissão de Defesa do Consumidor 

(Pienarinho 11) - obter esclarecimentos 
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acerca da falta de correspondência entre 
o valor de apólices de seguros e os valores· 
previstos para a indenização no caso de 
sinistros. Convidados: superintendente re-
gional de Seguros Privados (Susep),.Hélio 
Oliveira Portocarrero de.Castro; vice-presi-
dente da Associação Brasileiro de Consu-
midores ·(ABC), lilian FernaMda Teixeira 
Rocha; presidente da Federação Nacional 
das Empresas de Seguros' Privados ·e de 
Capitalização (Fenaseg), João Elísio Ferraz 
de Campos; secretário executivo do Sindi-
cato das Empresas de Seguros Privados e 
Capitalização no Estado de Minas Gerais 
(Sesmig), Antônio Augusto Campos 

14h30 
• Comissão Parlamentar de Inquérito da 

Cemig (Auditório) -ouvir o doutor em Di-
reito Constitucional Menelick de Carvalho 
Neto. 

• Comissão de Fiscalização Financeira e Or-
çamentária (Pienarinho 111) - discussão e 
votação de proposições da Comissão. 

15 horas 
• Comissão de Turismo, Indústria e Comér-

cio (Pienarinho I) - debater a criação e a 
comercialização de animais silvestres e exó-
ticos pelos pequenos produtores rurais no . 
Norte de Minas. Convidados: reitor da 
Unimontes, Geraldo de Freitas Drumond; 
secretário adjunto de Estadoda Agricultu-
ra, Antônio lima Bandeira; prefeito muni-
cipal de Glaucilândia, Marcelo Ferrante 
Maia; representante do lbama, Jader Pin-
to de Campos Figueiredo; e o gerente do 
Departamento Técnico de Pequenos Ani-
mais da Emater, Dirceu Alves Ferreira. 

• Comissão de Fiscalização Financeira e Or-
çamentária e Comissão de Administração 
Pública (Pienarinho 111) - reunião conjunta 
para debater o Pl 333/99, que autoriza a 
Companhia de Saneamento de Minas Ge-
rais (Co posa) a participar de consórcio para 
a construção da Hidrelétrica de lrapé 

15h30 . 
• Comissão de Constituição e Justiça 

(Pienarinho I)- discussão e votação de pro-
posições da Comissão 

16 horas 
• Comissão Especial Grande Hotel de Araxá 

(Pienarinho IV) - discussão e votação de 
proposições da Comissão 

Quarta-feira (9/6) 
9h30 
• Comissão de Direitos Humanos (Auditó-

rio) - ouvir o secretário adjunto sobre a 
agenda de trabalho da Secretaria de Di-
reitos Humanos e debater a atual situação 
dos. documentos do extinto Dops, que se 
encontram sob guarda do Arquivo Público 
Mineiro. Convidados: secretário adjunto de 
Direitos Humai'!OS, José Francisco da Silva; 



secretaria de Estado do Trabalho, Assistên-
cia Social, da Criança e do Adolescente, 
Maria Lúcia Cardoso; secretário de Estado 
da Cultura, Ângelo Oswaldo de Araújo 
Santos; presidente da Associação dos De-
legados de Carreira da Polícia Civil de Mi-
nas Gerais, Vitor Hugo Moreira de Resende; 
diretora do Centro Mineiro de Toxicomania 
Antonieta Guimarães Bizzott_o; presidente 
do Conselho Acadêmico de Direitos Huma-
nos "José Corlos da Mata Machado", 
Janaína Galkindo. Bragança;· representan-
te da Comissão Pastoral de Direitos Huma-
nos da Arquidiocese de Belo Horizonte, 
Lúcia Frota; Conselho de Direitos Huma-
nos do Aglomerado da Santa Lúcia, Sílvia 
Lorenso; diretora estadual do Sind-Ute, In-
diana Gomes Ribeiro; presidente do Con-
selho Estadual da Mulher e representante 
do Conselho Estadual de Assistência Soci-
al, Maria de Lourdes Prata Pace; represen-
tante do Conselho Municipal da Pessoa 
Portadora de Deficiência de Belo Horizon-
te, Elizabete Dias de Sá; coordenadora de 
Direitos Humanos da Prefeitura de Belo 
Horizonte, Maria do Rosário Caiafa Faria; 
coordenadora do Fórum Mineiro de Saúde 
Mental, Ana Marta Losbosque; presidente 
do Movimento Tortura Nunca Mais, Heloí-
sa Grecco; presidente do Sindicato dos Po-
liciais Federais do Estado 'de Minas Gerais, 
Juvercino Guerra Filho; presidente da Co-
missão de Direitos Humanos da Ordem dos 
Advogados do Brasil' (OAB/MG), Carlos 
Vitor Muzzi; coordenador-geral da Rede de 

_ Intercâmbio de Tecnologias Alternativas, 
Edmar Guariento Gadelho; superintendente 
do Arquivo Público Mineiro, Edilane Maria 
de Almeida Canieiro 

• Comissão de Educação, Cultura, Ciência e 
Tecnologia (Pienarinho I}- discussão e vo-
tação de proposições da Comissão 

• Comissão de Saúde (Pienarinho 11} - dis-
cussão e votação de proposições da Co-
missão 

10 horas 
• Comissão de Política Agropecuária e 

Agroindustrial {Pienarinho IV} - discutir a 
melhoria da qualidade do leite produzido 
no Estado com a implantação de tanques 

·de expansão e ordenha mecanizada nas 
fazendas. Convidados: presidente da Fe-
deração da Agricultura do Estado de Mi-
nas Gerais, Gilman Viana Rodrigues; pre-
sidente da Cooperativa Central dbs ProdO-
tores Rurais {ltambé}, José Pereira Campos 
Filho; presidente do Sindicato da Indústria 
de Laticínios do Estado de Minas Gerais, 
Celso Costa Moreira; presidente da Comis-
são Nacional do Leite (CNA}, Paulo Roberto 
Bernardes; presidente do Conselho de De-
senvolvimento Rural de Buenópolis, João 
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Soares; presidente do Sindicato. dos Pro-
dutores Rurais de Curvelo, Antônio Pitangui 
de Salvo; presidente da Agropecuária Mi-
nas Rancho, Olavo Antunes; presidente 
dos Produtores Rurais de Monjolos, Odilon 
Moreira Neto 

• Comissão de Administração Pública 
(Pienarinho IH} - discussão e votação de 
proposições da Comissão 

14h30 
• Comissão Especial que analisa a PEC 

15/99 {Pienarinho I} 
15 horas 
• CPI da Cemig (Pienarinho IV}- ouvir o ad-

vogado José Luiz Ladeira Bueno 
• Comissão de Transporte, Comunicação e 

Obras Públicas (Pienarinho 11} - discussão 
e votação de proposições da Comissão 

• Comissão de Meio Ambiente e Recursos 
Naturais (Pienarinho 111} - discussão e vo-
tação de proposições da Comissão 

15h30 
• Comissão Especial indicação Utramig 

(Pienarinho 11} - argüição pública do indi-
cado para presidente da Fundação de Edu-
cação para o Trabalho do Estado de Mi-
nas Gerais (Utramig), Wellington Eustáquio 
de Jesus 

Quinta-feira (1 0/06) 
9h30 
• Comissão de Saúde (Pienarinho 11} - dis-

cutir as denúncias sobre a Fundação José 
Guerra Pinto Coelho, de lguatama. Convi-
dados: médico oftalmologista Edmundo 
Pereira Rodrigues; médico oftalmologista 
Júles Jésus Ayoub; médico oftlamologista 
Gilberto Viana Sanches Júnior; médica of-
talmologista Sílvia Andrade Carvalho 

• Comissão de Redação (Pienarinho I}- dis-
cussão e votação de proposições da Co-
missão 

10 horas 
• CPI dos Fundos do Poder Executivo 

(Pienarinho 111) -ouvir o deputado federal 
Gil mar Machado 

• CPI da Carteira de Habilitação (Pienarinho 
IV}- depoentes: Mário Tasso Lima, da Auto-
Escola Minas Gerais de Juiz de Fora; José 
Pires de Toledo da Auto-Escola Andrade 
de Juiz de Fora; Paulo Soares da Auto-Es-
cola Cordial de Juiz de Fora; Abraão Elias 
da Auto-Escola Avante de Juiz de Fora; Luís 
Wilson Tavares Almada, da Auto-Escola 
Brasília, de Juiz de Fora ··· 

• Comissão de Constituição e Justiça 
(Pienarinho I} - discussão e votação de 
proposições da Comissão 

14h30 
• Comissão Especial Endividamento do Es-

tado (Pienarinho 111} -discussão e votação 
de proposições da Comissão 
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· ,,ACONTI;CE NA SEMANA 

HORÁRIO 

9:00 

09:30 

', .·· 

10:00 

.• 14:00 

14:30 

15:00 

15:30 

16:00 

PROGRAMAÇÃO SEMANAL DA ÁREA DE APOIO AS COMISSÕES 
PERÍODO DE 8 A 10 DEJUNHO DE1999 ·· . 

TERÇA 
8/6 

FlSCALIZAÇii.O FINANCEIRA E 
ORÇAMENTÁRIA (1) 

EXlraordinària 
Teatro 

TRABALHO, PREVIDÊNCIA 
E AÇÃO SOCIAL (2) 

Raposos 

ASSUNTOS MUNICIPAIS E 
REGIONALIZAÇÃO 

Plenarinho li 

DEFESA DO 
CONSUMIDOR (3) 

Plenarinho 11 
CPI CEMIG (.f) 

Extraordinária 
Auditório 

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E 
ORÇAMENT ÁRL\ 

EX!raordinária 
Plenarinho 111 

TURISMO, INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO (5) 

Plenarinho I 

CON.JUNT A APIJIFFO 
Pln"333/99 

Plenarinho 11I 

' CONS'ÍUUIÇÃO E .ni'>TIÇA ,. 
Extraordinária ~. 

Plenarinho I 

COMISSÃO ESPECIAL GRANDE 
HOTEL DE AR4.XÁ 

Plmarinho 1\' 

QUARTA 
9/6 

DIREITOS HUMANOS (6) 
Auditório 

EDllCAÇÃO, CULTURA. CitNCIA 
E TECNOLOGL\ 

Plenarinho I 

SAÚDE 
EX!raordinária 
Plenarinho li 

POLÍTICA AGROPECUÁRL.\ E 
AGROINDUSTRIAL (7) 

Plenarinho IV 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Plenàrinho lli 

PROPOSTA DE EMEJiiDA À 
CONSTITUIÇÃO r-.~ 15199 

Plenarinho I 

TRANSPORTE. COMUNICAÇÃO E 
OBRAS PÚBLICAS 

Plenarinho 11 

MEIO AMBIENTE E RECURSOS 
NATURAIS 
Plenarinho lli 

CPI - CEMIG (8) 
Plenarinho IV 

COMISSÃO ESPECIAL 
INDICAÇÃO IJLTRA!IIIG_(9) 

Plmarinho I! 

QUINTA 
10/6 

REDAÇÃO 
Plonarinho I 

SAÚDE(lO) 
Plenarinho li 

CPI -CARTEIRA DE 
HABILITAÇÃO (11) 

Plenárinho IV 

CPI -,FUNDOS DO PODER 
EXECUTIVO (ll) 

Pknarinho IIJ 

CONSTITUIÇÃO E .nJSTIÇ.\ 
Plenarinho I 

COMISSÃO ESPECL\L 
ENDMDAMENTO DO 

ESTADO 
Plenarinho Ill 

ATENÇ.\0: ESTA PROGRAMAÇÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÓES NO DECORRER DA SEMANA 



AL INFORMA /segunda-feira- 13 

Indicado para diretoria-geral do 
llVIA .será sabatinado pela Alemg 

A Assembléia recebeu 
duas mensagens do go-
vernador do Estado que 
tratam da indicação do 
diretor-geral d0 Instituto 
Mineiro de Agropecuária 
(IMA) e do Conselho de 
Desenvolvimento Econô-
mico e Social. A mensa-
gem n° 32/99 encaminha 
o nome do engenheiro 
agrônomo Célio Gomes 
Floriani para ocupar o 
cargo de diretor-geral do 
IMA. De acordo com a 
Constituição Mineira 
(artigo 62, inciso XXIII), 
os presidentes das enti-
dades da administra-
ção pública indireta, 
dentre outros ocupantes 
de cargos públicos, de-
vem ter sua indicação 
aprovada pela Assem-
bléia, por meio de vota-
ção secreta, em Plenário, 

após argüição pública 
dos mesmos. 

Até o governo passa-
do, isso não acontecia, e 
a mudança decorreu de 
votação, pela Assembléia, 
da Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 
10/95, do deputado 
Miguel Martini (PSN), 
aprovada em julho de 
1997, e que resultou na 
Emenda Constitucional 
n° 26, que incluiu entre os 
integrantes do Poder Exe-
cutivo a serem argüídos 
e aprovados pela Assem-
bléia os titulares de todos 
os órgãos da administra-
ção indireta, dentre ou-
tros, além dos que a 
Constituição já previa. 
Conselho - A segunda 
mensagem recebida pela 
Assembléia é a no 31/99, 
que encaminha, em cará-

· ter de urgência, o projeto 
, de lei que revoga disposi-
tivos da Lei 12.237, de 
1996, que estabelece pro-
vidências a respeito da or-
ganização e funcionamen-
to do Conselho de Desen-
volvimento Econômico e 
Social. O PL 361/99 revo-
ga o inciso VIII do artigo 
1 o da lei, excluindo do qua-
dro de membros do Con-
selho o presidente do Ban-
co do Estado de Minas 
Gerais (Bemge). Segundo 
justificativa do secretário 
de Estado da Casa Civil 
e Comunicação Social, 
Henrique Hargreaves, a 
mudança se faz necessária 
tendo em vista que a insti-
tuição, atualmente, repre-
senta interesses privados, 
não havendo respaldo ju-
rídico para sua atuação no 
Conselho. 

Rotarianos de Lyon conhecetn 
TV Assetnbléia 

Os deputados Márcio 
Cunha (PMDB) e José Alves 
Viana (PDT) falaram sobre 
a TV Assembléia e o traba-
lho desenvolvido pelo 
Legislativo mineiro a cinco 

· representantes do Rotary 
Clube Internacional/Distri-
to de Lyon (França) e a 

···rotarianos mineiros, na úl-
tima quarta-feira (2). Os 
franceses, que fazem parte 
de um grupo de estudos do 
Rotary, conheceram tam-
bém outras dependências da 
Casa. Na visita a Belo Ho-

rizonte, eles conheceram 
ainda o Tribunal de Contas, 

empresas e órgãos do Po-
der Executivo. 

... 



15 horas 
• Reunião preparatória do Seminário 

sobre Educação (Pienarinho IV)- com 
a presença de representantes de di-
versas entidades e sob a coordena-

7h30"- Repórter Assembléia -Noticiá-
rio do que acontece na Assembléia e a 
repercussão dos principais fatos políticos 
do Estado. 

8h-Assembléia Debate - reprise do 
programa que discute o esquema de falsifi-
cação de notas fiscais. 

9h -Visão Parlamentar- Entrevista 
com o comandante do Corpo de Bombei-
ro, José Maria Gomes. 

9h30 - CPI da Carteira de Habilitação 
-A CPI ouviu representantes do Sindicato 
dos Instrutores e Funcionários de Auto-
Escolas de Minas Gerais e o comerciante 
Alex Sander Oliveira. 

12h40- Repórter Assembléia - reprise 
da primeira edição do Repórter Assem-
bléia 1 a edição de quarta-feira. 

13h20 -Assembléia Debate - reprise 
do programa que discute o esquema de 
falsificação de notas fiscais. 

14h20 - Pinga-fogo - reprise do Plená-
rio do dia 1° de junho. 

16h30 -Comissões- A Comissão Espe-
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ção do deputado Edson Rezende (PSB) 
20 horas 
• Reunião Especial (Plenário) - em ho-

menagem ao Colégio Providência de 
Mariana 

cial da Seca na qual foi apresentado o 
Relatório 

19h - Repórter Assembléia 1 a edição -
Noticiário do que acontece na Assembléia 
e a repercussão dos principais fatos 
políticos do Estado. 

19h30 -Mídia e Poder- Eugênia Kelles 
entrevista o jornalista Guy de Almeida, 
que fala do seu trabalho junto ao 
Mercosul e da nova mídia que está 
surgindo: a Internet. 

20h- Plenário- reprise do Plenário do 
dia 1 ° de junho. 

21 h30- Repórter Assembléia Especial 
-Compacto dos noticiários da semana. 

23h -Teatro Assembléia - O projeto 
Zás apresenta "Polpa a carne sobre os 
ossos", do Grupo Vis. O espetáculo é 
uma avaliação da condição humana e 
das relações entre os homens. 

23h;JO -Assembléia Debate - reprise 
do programa que discute a reforma do 
Judiciário. 

Oh30 - Encerramento 
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