
COMISSÕES ESPECIAIS

Através do trabalho das comissões criadas para estudo de assun-
tos específicos e das comissões parlamentares de inquérito, o
Legislativo mineiro abre espaço para a sociedade resgatar sua
cidadania e debater questões polêmicas da realidade do Estado
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PMDI - UMA ANÁLISE CRÍTICA

sustentação para novas etapas do de-
senvolvimento. O foco na agricultura
tem outro aspecto positivo, no caso
dessas regiões. Um dos mercados mais
dinâmicos do mundo hoje é  de frutas
tropicais, para o qual elas têm mesmo
uma vocação natural para se especi-
alizar. Em algumas áreas do Nordeste
já existem projetos desse tipo, que dão
retorno positivo.

RL - O Plano prevê a implantação
desses projetos de irrigação e alguns
outros em prazos razoavelmente lon-
gos. Isso compromete a credibilidade
do Plano, na medida em que não pode-
rão apresentar resultados imediatos?

MAURO BORGES - A dimensão de
tempo é muito importante, pois tem a
ver com a factibilidade do Plano, que
não representa apenas o período de um
governo, pois pressupõe uma continui-
dade. Não que seria o mesmo governo
ou o mesmo partido, mas teria de existir
um comprometimento em relação àcon-
tinuidade do Plano, independentemente
de qual partido vier a ganhar as elei-
ções. Nesse sentido, este é, na minha
opinião, um plano suprapartidário. Ele
é importante, seja qual for a linha de
governo que estiver comandando o Es-
tado. Éum plano não apenas plurianual,
mas que vai além de uma gestão gover-
namental.

RI - Mas que fica vulnerável, de-
pendendo do comprometimento do pró-
ximo governo.

MAURO BORGES - Ele pressupõe,
na verdade, uma mudança da mentali-
dade de como fazer política neste País.
O político precisa ter amadurecimento
para entender que um planejamento é
um projeto de longo prazo, está acima
dos governantes. O interesse do Estado
tem de estar acima dos interesses parti-
culares de um governo específico.

RL - Mas não é só uma questão de
interesses. Pode ser que surjam diver-
gências teóricas, de leituras diferentes
da realidade e, conseqüentemente, das
prioridades definidas pelo Plano.

MAURO BORGES - É, mas aí é uma
questão de maturidade política. O Pla-
no é tecnicamente muito bem concebi-
do e nesse sentido ele está acima dos
coloridos políticos do próximo gover-
no.

RI - Está acima mesmo das diver-
gências teóricas?

MAURO BORGES - Acho que sim.
Os aspectos mais amplos do Plano es-
tão acima disso. São necessidades con-
cretas do desenvolvimento de Minas.
Mesmo que você possa mudar algumas
ênfases, as formas de implementá-lo, o
importante é sinalizar alguns caminhos
para a iniciativa privada. Se você não
sinaliza, não cria comprometimento, e,
veja, não é um comprometimento de
quatro anos, é de muito anos, o investi-
mento produtivo se realiza num hori-
zonte de 20 a 30 anos, não no período de
um governo. Então, essa  uma questão
importante. Se os políticos - e, nesse
sentido o envolvimento da Assembléia
é fundamental - não tiverem desprendi-
mento do ponto de vista de seus interes-
ses particulares e não pensarem no
futuro do Estado, o Plano não dará
resultado. Ele pressupõe um compro-
misso suprapartidário para sua
implementação. Acho que os partidos
devem ter inclusive oportunidade para
influenciar no detalhamento da
implementação do Plano, para que se
sintam representados nesse processo.
Ele tem de ser um Plano democrático
também nesse sentido, tem que ter o
apoio da Assembléia e, conseqüente-
mente, o comprometimento de todos os
grandes partidos.

'os

políticos
precisam
entender

que 
investi-
mento

produtivo
se realiza

num
horizonte
de 20 a 30
anos, não
durante o
governo
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O

processo de transfor-
mação da sociedade
brasileira, nos últimos
dez anos, imprimiu
uma nova realidade
para o Poder

Legislativo. Confinado num plenário
esvaziado de poder e conteúdo, durante
os governos militares, ele recuperou,
com a Constituição de 88, boa parte de
suas prerrogativas e dos instrumentos
que o credenciam a assumir mais plena-
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BONIFÁCIO MOURAO: participação pre-
cisa ser mais estimulada

os 179 referentes aos requerimentos
sobre processos de emancipação.

Muitas das questões que pautaram
a agenda de debates da sociedade mi-
neira, nesse período, não exigiam, no
entanto, necessária e diretamente, a
elaboração de proposições legislativas
para sua solução. Isso não eximia o
Poder de se comprometer com adiscus-
são desses temas, e a forma de abordá-
los foi encontrada nas chamadas co-
missões especiais, que trataram de di-
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SIMÃO PEDRO TOLEDO: comissões deve-
riam ter mais autonomia

início do segundo semestre, mais duas
comissões especiais foram constituí-
das: uma para fazer o acompanhamen-
to das discussões do Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado (PMDI) e
outra para acompanhar a identificação
e cadastramento do patrimônio do Es-
tado, que será realizado pelo Poder
Executivo.

Esse trabalho, muitas vezes, passa
despercebido pelo públicr'
seja fundamental na vidL

ERMANO BATISTA: atuação dos parla-
mentares deve ser isenta

mente as suas funções legislativa,
fiscalizadora e da representação dos
diversos segmentos da sociedade na
dinâmica da democracia.

O Legislativo mineiro, sintonizado
com essas mudanças, tem procurado,
de diversas formas, responder a essa
expectativa, buscando aprimorar seu
desempenho em todos os espaços de
que dispõe para atuar. No primeiro
semestre deste ano, as suas Comissões
Técnicas Permanentes realizaram 332
reuniões para debater, apreciar e votar
pareceres sobre diversas propostas de
lei em tramitação na Casa. Foram ela-
borados e apreciados pelos membros
das comissões 816 pareceres, incluindo

versas questões que diziam respeito
diretamente ao Estado. Assim, nos seis
primeiros meses deste ano, além das 14
comissões permanentes e das 25 comis-
sões especiais criadas para emitir pare-
cer sobre matérias específicas, foram
formadas nove comissões para proce-
der a estudos sobre temas relevantes
para o Estado e uma Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI), que investi-
gou a Prostituição Infantil no Norte de
Minas.

Só essas nove comissões especiais
de estudo e a CPI realizaram 56 reuni-
ões de trabalho, recebendo 79 convida-
dos para depor ou prestar esclareci-
mentos sobre temas específicos. No

bléia Legislativa. "As comissões técni-
cas - ressalta o deputado Bonifácio
Mourão (PMDB) - são o verdadeiro
cérebro da Assembléia." E as comis-
sões especiais, criadas para debater
temas específicos, e com prazo de dura-
ção determinado, também prestam
importante contribuição para o apri-
moramento do trabalho legislativo. Elas
funcionam como verdadeiros grupos de
trabalho, que suscitam debates e permi-
tem aprofundar conhecimentos sobre
temas específicos, que são úteis para a
formulação de leis mais ajustadas às
demandas sociais.

"Elas propiciam importantes sub-
sídios ao Poder Legislativo na busca de
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relevância nacional com incidência no
Estado, como foram as comissões da
Vale do Rio Doce e do Banco do Bra-

O CÉREBRO DO LEGISLATIVO

soluções para problemas desafiantes e
desafiadores da nossa realidade" - ob-
serva o deputado Simão Pedro Toledo
(PSDB). "Elas são um instrumento de
ação parlamentar - frisa o deputado
Almir Cardoso (P1') -, na medida em
que permitem uma interlocução com a
sociedade, respondendo a suas deman-
das, desejos e questionamentos e dando
a elas um encaminhamento adequado."
Cardoso ressalta ainda que através das
comissões especiais é possível trazer
para a Assembléia Legislativa a dis-
cussão de temas de relevância nacional
com incidência no Estado, como foram
os casos da comissão especial criada
para debater a política de enxugamento

e fechamento de agências do Banco do
Brasil em Minas Gerais, da encarrega-
da de acompanhar o processo de
privatização da Companhia Vale do
Rio Doce e da que discutiu o problema
da violência contra a mulher.

Conflitos - A compreensão da im-
portância desse trabalho, no entanto, é
ainda limitada ao meio legislativo, e
mesmo nele essa conscientização não é
generalizada, principalmente pelo fato
de, neste ano, estar se iniciando uma
nova legislatura, com muitos deputa-
dos novos. "A partir do próprio traba-

lho que essas comissões estão realizan-
do - observa o deputado Ermano Batis-
ta (PL), 4°-secretário da Mesa da As-
sembléia - é que os deputados come-
çam a despertar para a sua importân-
cia." Mas, ainda assim, falta um incen-
tivo maior à sua participação nesse
espaço.

Bonifácio Mourão observa que a
divulgação do trabalho das comissões
técnicas é sempre restrita e isso acaba
desestimulando o engajamento dos de-
putados, pois os coloca diante de um
dilema. Se o parlamentar se dedica
mais às atividades das comissões, que
têmuma divulgação muito dirigida, ele
corre o risco de perder uma futura

eleição, porque fica ausente das suas
bases. "Mas se ele se afasta das comis-
sões - observa Bonifácio Mourão -,
não participa da elaboração e tramitação
dos projetos e fica praticamente alheio
ao mais importante dos trabalhos
legislativos." E, no caso das comissões
especiais, perde a oportunidade de in-
tervir no encaminhamento de questões
relevantes para o Estado.

Esse dilema acaba exigindo mais
daqueles deputados que se ocupam das
comissões. "No caso das especiais -
observa Almir Cardoso —,criadas atra-
'és de requerimento de algum deputa-

do, exigem do seu proponente um esfor-
ço maior de articulação, não só junto
àqueles setores sociais interessados na
discussão de um tema específico, mas
também junto aos próprios deputados,
mobilizando-os para participar das reu-
niões. Caso contrário, o resultado que
ela apresentará será bastante tímido."

Objetivos - Além desse trabalho
de mobilização, Bonifácio Mourão de-
fende que as comissões especiais, ape-
sar de abrirem um vasto espaço para
atuação do Legislativo, não deve fugir
de seus objetivos mais nobres, "que são
os de apurar fatos e sugerir medidas em
ocorrências de real e efetivo interesse

social, senão cairão na vulgari-
dade e descrédito". A preocupa-
ção do deputado se estende a
todas as comissões especiais,
mas, em particular, às comis-
sões parlamentares de inquéri-
to, que até recentemente tinham
um poder de ação restrito, com-
prometendo sua atuação e
credibilidadejunto à sociedade.

"Coma Constituição de 88,
o poder dessas comissões foi
ampliado, tanto no que diz res-
peito à convocação de testemu-
nhas, levantamento e conheci-
mento de documentações, até
no campo das decisões - obser-
va Mourão -, e, com isso, as
comissões especiais ganharam

mais prestígio, ampliando seus poderes
e competências. Por isso não podem ser
vulgarizadas." Exemplos da força que
essas mudanças trouxeram para as co-
missões especiais foram as CPIs do
Congresso Nacional que apuraram os
casos de corrupção durante o governo
Coilor. No âmbito do Estado, Bonifácio
Mourão cita a CPI que apurou os casos
de violência contra a mulher, por ele
presidida. "Pudemos analisar o tema
em profundidade e apresentar suges-
tões em nível nacional e internacional,
a órgãos importantes, como a Organi-
zação das Nações Unidas.

"Através das comissões especiais é
possível trazer para Assembléia
Legislativa a discussão de temas de

si!"— Alrnir Cardoso
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Depois de fazer um diagnóstico
amplo da situação, a partir de dezenas
de depoimentos, a comissão chegou a
conclusões inquietantes e formulou pro-
postas objetivas, em diversas áreas,
com uma crítica ao próprio Poder
Legislativo (leia matéria, com maiores
detalhes, na pág. 40).

Limitações - Essas mudanças não
conseguiram, rio entanto, resolver uma
outra dificuldade prática para atuação
dos deputados nessas comissões. Almir
Cardoso observa que, principalmente
nas CPIs, o trabalho é limitado pela
dificuldade dos parlamentares de
compatibilizarem sua
atuação na comissões
permanentes e no Ple-
nário com a participa-
ção nas comissões es-
peciais. "Quando preci-
samos nos deslocar para
averiguarin loco algum
problema, o nosso tem-
po é sempre muito cur-
to, e tudo é feito de for-
ma muito apressada."
Um exemplo é o traba-
lho da CPI que investi-
ga o trabalho escravo
nas carvoarias do Norte	-
de Minas, criada no se-
gundo semestre deste
ano.	 -.

"As carvoarias —ex-
plica Almir Cardoso -
possuem uma rede de
comunicação muito efi-
ciente. Assim, sempre que chega uma
diligência na região, a notícia se espa-
lha com facilidade, e as evidências são
dissimuladas. As crianças são retira-
das das frentes de trabalho, algumas
áreas são desativadas, e tudo mais que
poderia ser objeto de questionamento
fica escondido. Então, precisaríamos
ficar mais tempo na região para surpre-
ender essas pessoas."

Ainda que essas restrições limitem

o próprio resultado do trabalho das
comissões, Cardoso as defende como
um espaço para discussão e apuração
de fatos que afetam a vida do Estado. A
comissão especial criada para analisar
o programa de enxugamento e fecha-
mento de agências do Banco do Brasil
em Minas Gerais, por ele proposta e
presidida, é um exemplo disso. "A atu-
ação da Assembléia Legislativa foi
muito importante. Se não pudemos al-
terar o programa implantado pelo Ban-
co do Brasil, conseguimos reduzir o
número de agências a serem fechadas
no Estado e, através da comissão, cria-
mos um espaço informal para negocia-

ção, por onde foram encaminhadas vá-
rias propostas absorvidas pela direção
do banco."

O deputado Ermano Batista tam-
bém reconhece que a ação das comis-
sões especiais é muito limitada, pois o
seu trabalho é apenas investigativo.
Elas não têm poder decisório, apenas
apresentam sugestões. "Mas isso é ade-
quado—disse ele —,pois não é papel das
comissões especiais agir com poder
policial. É seu dever verificar a razão

das ocorrências que investiga e sugerir
formas e medidas para evitar que elas
continuem ocorrendo." Ele nota ainda
que os participantes das comissões de-
vem agir de forma totalmente isenta e
racional para não comprometer o resul-
tado do trabalho.

Mesmo ressaltando que as comis-
sões especiais estão cumprindo bem a
sua finalidade, discutindo, apurando
fatos e oferecendo soluções alternati-
vas para problemas que atingem a soci-
edade mineira, o deputado Simão Pedro
Toledo também reconhece que sua ação
é limitada. "O nosso trabalho sofre
restrições, principalmente com relação

ao aspecto financeiro. Se estamos tra-
balhando algum tema mais complexo,
que exigiria, por exemplo, a contratação
de uma auditoria externa, não temos
autonomia para tomarmos essa inicia-
tiva. Os recursos disponíveis para esse
trabalho são limitados."

Ele reafirma, no entanto, que a
atuação das comissões especiais é mui-
to importante. "Através delas conse-
guimos dar maior transparência aos
temas pautados." O trabalho da comis-

O contra-almirante Roberto Gama faz a defesa da Vale do Rio Doce em Comissão Especial
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"Através do trabalho das comissões
especiais conseguimos dar maior
transparência aos temas pautados,
reunindo informações dispersas
apurando outras que nem sempre
estão disponíveis para o público"—
Simão Pedro Toledo

ou

O CÉREBRO DO LEGISLATIVO

As comissões especiais do primeiro semestresão especial criada para apurar as cau-
sas da paralisação das obras de dupli-
cação da Rodovia Fernão Dias, presi-
dida pelo deputado, é um exemplo. "Até
que ouvíssemos os secretários de Esta-
do e diretores do DER, não contávamos
com informações precisas e objetivas
sobre a obra que nos permitissem tomar
uma posição em relação ao tema -
observa Simão Pedro -, e os debates
eram sempre mais especulativos do que
esclarecedores. Depois de instituída a
comissão, a maioria das dúvidas foram
elucidadas."

Temas - Um balanço geral das
atividades das comissões especiais cri-
adas no primeiro semestre deste ano
demonstra que houve predomínio dos
temas que afetam o bolso do trabalha-
dor. O momento político e econômico
justifica a atenção com matérias que
tenham desdobramentos sobre aestabi-
lização da economia, bem como aque-
las que dizem respeito à auste-
ridade no emprego do dinheiro
público, às garantias e direitos
constitucionais, ao desenvol-
vimento regional e à manuten-
ção do emprego e da renda.

Nesse imenso rol de as-
suntos e possibilidades, os de-
putados buscaram, nas ques-
tões polêmicas de maior atua-
lidade, a matéria-prima para o
trabalho de levantamento de
informações. Temas como a
desativação das agências do
Banco do Brasil em Minas, a
situação do grupo Mendes
Júnior e suas repercussões jun-
to à comunidade, a priva-
tização da Companhia Vale do Rio
Doce (CVRD), a situação do projeto
Jaíba e o impacto do Mercosul sobre a
economia mineira são alguns dos as-
suntos pesquisados em inúmeras reuni-
ões, entrevistas, debates e consultas a
arquivos públicos e privados.

COMPANHIA VALE DO RIO
DOCE

A comissão especial criada para
estudar o suposto processo de
privatização da Companhia Vale do
Rio Doce foi um foco permanente de
atenções, pela importância do tema para
a economia mineira e para as milhares
de pessoas diretamente interessadas. A
requerimento do deputado Anivaldo Co-
elho (P1'), os parlamentares iniciaram
uma série de reuniões "para conhecer
com profundidade o processo e respon-
der ao povo mineiro as razões da
privatização", como esclarecia ajusti-
ficativa para criar a comissão.

Ela iniciou suas atividades no dia
11 de abril. Em mais de dois meses de
trabalho, ouviu dezenas de personali-
dades, como o geólogo Bautista Vidal,
da UFMG, o gerente de Comunicação

Empresarial da Vale, Luiz Paulo Ser-
rano, o contra-almirante Roberto Gama
e Silva, o prefeito de Itabira, Olímpio
Pires Guerra, entre outros. Nesse meio
tempo, levantou dados interessantes e
alguns indicadores, como o incalculá-
vel patrimônio ainda a ser explorado

pela CVRD, que atua com 14 empresas
controladas e 26 coligadas em 14 esta-
dos do País.

Além do minério de ferro, área em
que detém 20% do mercado internacio-
nal, a Vale é a maior produtora de ouro
da América Latina, com 17 toneladas
por ano, podendo chegar a 30 tiano no
ano 2000; também explora manganês,
bauxita e caulim, opera sistemas inter-
ligados mina-ferrovia-porto e navega-
ção transoceânica. Possui atividades
nas áreas de pelotização, siderurgia,
ferro-liga, alumínio, e faro manejo de
maciços florestais para a produção de
madeira, celulose e papel.

Entre os que são contrários à sua
privatização, predomina o argumento
de que se estará entregando um
patrimônio público nacional a empre-
sários estrangeiros, por um preço bai-

xo, uma vez que não é possível calcular
as reservas escondidas em minas ainda
inexploradas. Mesmo entre aqueles que
defendem a privatização, há os que
fazem ressalvas, propondo a democra-
tização do capital, com a venda de
ações para os empregados, como forma
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Deputados verificam o estado dos equipamentos do Cardiominas
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de transferir parte do
patrimônio estatal para
a sociedade brasileira e
evitar aconcentração do
controle da empresa nas
mãos de setores
oligopolizados.

GRUPO MENDES
JÚNIOR

Outra grande polê-
mica estabelecida no
primeiro semestre do
ano foi lançada à opi-
nião pública cercada de
suspeitas. A crise do
grupo Mendes Júnior
ameaçava o emprego de
milhares de trabalhado-
res da usina siderúrgica
localizada em Juiz de
Fora. Em meio às notí-
cias da crise, veiculadas diariamente, e
à anunciada negociação entre governo
e empresários para salvar a unidade da
Zona da Mata, surge um dossiê elabo-
rado pelo Partido dos Trabalhadores
denunciando que parte do patrimônio
do grupo teria sido erguido graças à
participação do setor público e a acor-
dos que não se cumpriram.

A requerimento do deputado Ge-
raldo Nascimento (PT), foi criada en-
tão a comissão especial para acompa-
nhar junto ao governo do Estado as
negociações para acabar com a ansie-
dade dos funcionários, ameaçados de
perder o emprego. Segundo o deputa-
do, diversas entidades sindicais e
classistas pediam a interferência do
Poder Legislativo no encaminhamento
de soluções.

Segundo os documentos apresenta-
dos, a empresa reunia dívidas da ordem
de R$ 2 bilhões com credores e com o
próprio Estado, que por sua vez tam-
bém devia à empresa montante de igual
valor, relativo a obras contratadas e
não pagas. Depois de uma série de
tentativas e propostas de venda, com a
intermediação do governo mineiro e a

participação do Legislativo, a unidade
do grupo em Juiz de Fora foi arrendada
pela Companhia Belgo-Mineira, ame-
nizando a aflição dos empregados e
adiando o debate em torno do relacio-
namento entre Estado e iniciativa pri-
vada em casos específicos de parcerias
mal-resolvidas.

IMPACTOS DO MERCOSUL
Uma outra comissão especial vem

se destacando pela abordagem infor-
mativa que faz sobre um tema do qual
muito se fala, mas pouco se conhece.
Trata-se da abertura do mercado do
Cone Sul, com a assinatura de acordos
que permitirão o livre comércio entre os
países-membros (Brasil, Uruguai, Ar-
gentina, Paraguai e, possivelmente, o
Chile) e que certamente terão impacto
favorável sobre a economia mineira.
Atribuir valores a esse impacto é algo
que ainda não foi feito. A comissão
especial sobre o Mercosul foi criada a
requerimento do deputado Sebastião
Navarro Vieira (PFL), numa tentativa
de fazer essa avaliação.

Segundo os levantamentos prelimi-
nares da comissão, dos 350 escritórios

instalados em solo argentino, por exem-
plo, apenas três pertencem a empresas
mineiras. Diante desses números e da
pouca tradição de comércio exterior
das pequenas e médias empresas naci-
onais, conclui-se queé necessário indu-
zir a presença brasileira no mercado
internacional e forçar as empresas a se
modernizarem em busca de melhor pro-
dutividade e competitividade.

CARDIOMINAS
No início de abril passado, tiveram

início os trabalhos da comissão especi-
al, criada a requerimento do deputado
Hely Tarquínio (PSDB), também de-
signado relator dos trabalhos, para apu-
raras causas que levaram à paralisação
das obras de construção do Hospital
Cardiominas, buscar possíveis solu-
ções para a sua retomada, ampliar seus
objetivos, tomando-os compatíveis com
as macropnoridades da medicina cura-
tiva e verificar a destinação, localiza-
ção e armazenagem dos aparelhos e
equipamentos.

As obras do Cardiominas foram
iniciadas em 1988 e paralisadas em
março de 1991, reiniciadas em novem-
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-is comissoes especiais
fugir de seus objetivos

não devem
mais nobres,

que são os de apurar fatos e sugerir
medidas em ocorrências de real e
efetivo interesse social, senão cairão
no descredito - Bonifacio Mourao
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bro de 1993 e novamente paralisadas
em agosto do ano passado. Presidida
pelo deputado Antônio Roberto
(PMDB), a comissão concluiu, no seu
relatório final, que há indícios de
superfaturamento de cerca de US$ 10
milhões, como conseqüência dos super-
preços contratados e dos termos aditivos
ao contrato que elevaram ainda mais os
custos da obra, até o estágio de sua
paralisação.

Nas suas 29 páginas, o relatório
apontou, por exemplo, o pagamento de
US$ 1 milhão para demolição da cons-
trução existente no terreno onde seria
erguido o Cardiominas, mas, no entan-
to, foi apurado que, antes de a obra ser
contratada, a construção já havia sido

demolida, conforme declaração feita à
ALEMG pelo diretor do Deop
Ricardino Augusto Novais Filho.

A recomendação da comissão es-
pecial é a de encaminhar o relatório ao
Tribunal de Contas para serem verifi-
cados e esclarecidos vários aspectos da
obra, entre eles: efetuar as conversões
em dólares americanos sem distorção
cambial; responder por que o Departa-
mento Estadual de Obras Públicas
(Deop) autorizou pagamento de
consultorias num montante de US$831
mil acima do devido; e avaliar qual o

grau de avanço da obra, tendo em vista
as informações contraditórias a respei-
to.

Além disso o relatório solicita que
o Tribunal de Contas agilize o julga-
mento do Laudo Técnico de Engenha-
ria e, caso sejam confirmadas as irregu-
laridades, encaminhe o relatório ao
Ministério Público, para que sejam to-
madas medidas legais. O relatório da
comissão será encaminhado também à
Comissão de Saúde e Ação Social da
Assembléia Legislativa.

DESENVOLVIMENTO REGIO-
NAL

Já no âmbito dos estudos sobre
perspectivas de desenvolvimento regi-

onal e dos problemas que atingem o
Norte de Minas e o Vale do
Jequitinhonha, três comissões amaram
e ainda atuam em diferentes flancos.
Uma delas, criada a requerimento do
deputado Carlos Pimenta (PL), investi-
ga a situação do Projeto Jaíba. A obra,
que se propunha irrigar cerca de 100
mil hectares, numa primeira fase, não
conseguiu cumprir sequer 5% desse
total, depois de duas décadas de cria-
ção.

As duas outras comissões foram
criadas para acompanhar o governador

Eduardo Azeredo em sua visita ao Nor-
te do Estado e ao Vale do Jequitinhonha,
a fim de percorrer a área, levantar a
situação e propor soluções para proble-
mas tais como a seca e as pragas de
gafanhoto, que atingem com freqüên-
cia aquelas regiões.

BANCO DO BRASIL
A requerimento do deputado Almir

Cardoso (P1'), foi criada a comissão
especial para proceder a estudos sobre
o enxugamento e desativação de agên-
cias e dependências do Banco do Brasil
em Minas Gerais. Os deputados mani-
festaram preocupação quanto à demis-
são dos funcionários e chegaram a re-

correr ao superintendente do ban-
co emMinas, Wagner Eustáquio
Guimarães, para tentar adiar os
processos de transferência.

Nesse debate, o Banco do
Brasil é visto como um agente do
fomento, do desenvolvimento e
da democratização do crédito,
objetivos que, para a maior parte
dos convidados e segundo opi-
nião dos parlamentares, deveri-
am se antecipar ao lucro, diferen-
temente do que ocorre nos ban-
cos privados. Também durante
as discussões foram feitas análi-
ses sobre a alta taxa de
inadimplência dos clientes e so-
bre a preocupação dos prefeitos
das localidades que terão agênci-

as fechadas (71 agências cronicamente
deficitárias na mira do governo).

Também estão sendo alvo de estu-
dos dos deputados mineiros a possível
implantação de montadoras de veículos
no Estado (a requerimento do deputado
Anderson Adauto), para demonstrar o
interesse da população e da classe polí-
tica por esses novos empreendimentos,
e a paralisação das obras da Rodovia
Fernão Dias (deputado Irani Barbosa).
Ambas dizem respeito a obras ou inves-
timentos de interesse geral e onde estão
sendo empregados recursos públicos.
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