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enórjo
do por uni "silêncio sepulcral, depois dos
episódios envolvendo o presidente do PT,
Luís Inácio Lula da Silva, e o presidente
Itamar Franco, bem como o processo de vota-
ção do projeto de aumento do funcionalismo
estadual na Assembléia, O Deputado criticou

—PI- n° 1.408/93, do governador do
Estado, que dispõe sobre os princípios
da política de reajustamento dos símbo-
los e níveis de vencimentos e dos
proventos do pessoal civil e militar do
Poder Executivo e da outras providênci -
as:

- Projeto de Resolução n° 1.409/93.
da Mesa da Assembléia, que dispõe
sobre o reajustamento de vencimentos
do pessoal da Secretaria da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais

a difamação que os deputados têm sofrido,
culpando o PT pelas críticas feitas à Assem -

bléia. Ferreira defendeu também o envio de
unia proposta de política salarial pelo go-
vernador Hélio Garcia à Casa e criticou a
inexistência de política salarial para o fim-

A Ordem do Dia da Reunião Or-
dinária de Debates é a regimental.

As Reuniões Extraordinárias da tarde e
da noite destinam-se à apreciação das se-
guintes matérias:

- PL n° 1.407/93, do governador do
Estado, que dispõe sobre a recomposição e
reajustamento dos símbolos e níveis de
vencimentos e dos proventos do pessoal
civil e militar do Poder Executivo e dá
outras providências:
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ra da Verdade
Deputado Pérjcles Ferreira (PSDB)Ouquea C

asa	 viver
 

'hora
e que a oposição está passan-
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cionalismo municipal de Belo Horizonte,
cuj a Prefeitura, segundo destacou, é petista.

Desrespeito
A Deputada Maria Elvira (PMDB) cum-

primentou os alunos do Colégio Universo
Infantil. de Ubá, que vieram conhecer ontem
a Assembléia Legislativa. Ela ressaltou que
a Assembléia vive hoje um de seus momen-
tos mais difíceis, por causa do nível de
desrespeito existente entre os parlamenta-
res. Ela rebateu as criticas daqueles que -
segundo ela - por razões eleitoreira.s falam
mentiras, desrespeitam a ética do Parlamen-
to e das pessoas. A Deputada afirmou que
acabou a época de cabeça baixa para o

PT" condenando ainda o fato de que o
prefeito de Belo Horizonte tem cie consultar
o partido para tomar decisões.

Durante o discurso. Maria Elvira fez
elogios à Presidência da Petrobras. que
convidou o presidente da Associação Co-
mercial de Minas para integrar o Conselho
da estatal. Registrou também a realização.
na última sexta-feira, do 10 Forum de De-
senvolvimento do Sul de Minas e Leste de
São Paulo. em Pouso Alegre, bem como a
posse da diretoria da Associação Eco1ogic
Pró-Lagoa da Pampulha. A lagoa comple-
tou 5 0 anos na quarta-feira

Votação
O Deputado Ibrahim Jacob (PDT) ma-

nifestou sua solidariedade ao funcionalismo
em greve pelo que chamou de justas reivin-
dicações em torno da valorização profiss-
onal". Jacob afirmou que a mensagem de
aumento do funcionalismo enviada pelo
governador terá de ser apreciada e votada
sem passionalismos extremistas e demago-
gia barata. O Deputado ressaltou que é
preciso usar bom senso, para procurar solu-
ção racional para o problema. Referindo-se
à votação do reajuste anterior para o funci-
onalismo. Jacob afirmou que, se os deputa-
dos deixassem de votar o Projeto de Lei do
governador, ele retornaria ao Executivo e
não haveria dispositivo legal autorizando o
pagamento de qualquer aumento - o que
acarretaria prejuízos para o funcionalismo.

Críticas
O Deputado João Batista (PDT) iam -

bem criticou os deputados do PT, afirmando
que os parlamentares foram atingidos pela
bancada do partido e por fanáticos do co-
mando de greve do funcionalismo público
estadual. O Deputado afirmou que o coman-
do de greve á educado durante as negocia-
ções com políticos e  Governo e agride- em
contrapartida. os parlamentares, quando

estão nas galenas da Assembléia.
João Batista, foram espalhados
milionários pelo Estado, com crjti
deputados, enquanto os servidores
ram, pedindo alimentos pelas ruas
tado afirmou que quer saber de
subsídios que os deputados do PT poli
acrescentando que os parlamenta
tido estão "cabisbaixos. tristes e
nados consigo próprios".

Defesa
O Deputado Ivo José (PT) reb

críticas feitas por deputados e Goveitil

bre a greve do funcionalismo, afina
que a paralisação não e politica, m_
na[ e, portanto. legítima. Segundo0
tado. o Governo esta participando
articulação nacional para clesmoral
servidores públicos e os partidos deq
ção. quando tenta inverter as razba
levaram à greve de 72 dias do funciona
estadual. O Deputado criticou aindao
teúdo da proposta de política salariali
ada pelo governador à Assembleia. cia
cando-a de insuficiente. Respondendo
ticas sobre o PT. Ivo Jose disse que(
mais irrita os opositores é o crescim ei

partido. que sabe, segundo ele. difeie
disputa eleitoral de reivindicaçâo traIa
ta.

comissões
MOSTRA DE
CIENCIA E TECNOLOGIA

O secretário ad j unto de Ciência eTc: -
nologia. Ronaldo de Azevedo Carvaih,
em visita ontem à Comissão de Ciência
Tecnologia, presidida pelo Deputado
iorahim .iaco'b (PDT), falou sobre os p re-
oarativos para a 'T Mostra Estaauai a,

iencia e T -iologia, que sera realizaa:
no ocriodo ce 13 a 17 de setembro. no
Espaço Pohtico-Cultural da Assembieia
Leg islativa. O obietivo da mostra. se gut .

-do Ronaldo Carvalho, é apresentar á soc-
edaae o que esta sendo feito com os recur -
sos oara a pescuisa no Estado e sensibii'-
zar o Governo para liberar mais recurso:
para a Fundação de Amparo à Pesquisa
Fapemig.

A agenda da mostra ainda está em

aoerto e a Secretaria esta mantendo con-
tato com as instituições de nesquisa dc
Estado que irão acrescem.. trabalhos
Participaram, ainda, do encontro os
putados Edward Abreu (PTB) e João
Marques (PMDB)

CREDITO DE ICMS
PARA A FIAT

A Comissão cc Fiscaiizaçàc Fina!,-
ceira e Orçamentaria vai estuaar a cor-
cessão de crédito de 1CM S sobre exporta-
ções da Fiat Automóveis, feita pelo Go-
verno mineiro. Requerimento neste senti-
do foi apresentado ontem pelos Deputa-
dos Roberto Amaral (PTB e Ronaldo
\'asconcellos (PL) e aprovado pela Co-
missão, presidida pelo Deputado Célio de

Oliveira (PRS)
Em outro requerimento. os devi

solicitam o comparecimento ao é
superintendente da emp resa. Pa
Paoii. e do presidente da Câmara 1

mercio do Brasil. Murilo Arauto.
outado Raul Messias (PSB) ciol

inciativa aos colegas e aisse au: a(
são podera ajudar a esciarcce 0 
uue gerou controversta:

À Comissão aoroo.. en
narecer favorável do Deputado BalI
Napoleão (PSDB) ao PL o' 1 09
Procuradoria-Geral a: iustico. P
põe sobre os vencimentos dos fl11

do Ministério Púbjico e ca outras
dências

O Deputado Roberto Amaral
prazo para apresentar seu parece"
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• g4o/92 do governador do Estado, que

normas de execução penal. Em
,jeriJnento aprovado pela Comissão, o

ppijtado pediu a presença de represen-

,jøes da Assoc iação Brasileira de Enge-

11 gia anitána, da Sociedade Brasileira
dos engenheiros e da Copasa, para deba-

, PL no 1.158/92, do Deputado
Á&emo Carneiro Leão (PT), que dispõe
sobre a política estadual de saneamento
básico e dá outras providências. Roberto
&maral é o Relator do projeto.

DEMISSOES
NO CREDIREAL

A Comissão Especial que trata das
demissões de funcionários do Banco de
Crédito Real decidiu reiterar o convite
aos ex-presidente daquela instituição.
Sandoval Azevedo Filho, convidado para
prestar esclarecimento sobre o assunto
O ex-presidente deixou de comparecer a
reunião de ontem sem se justificar. O
Deputado Wellington de Castro (PMN),
que presidiu a reunião substituindo o
Deputado Wanderle y Ávila (PSDB), dis-
se que a Comissão não tem poderes para
exigira presença de convidados, o que só
poderia ser feito por uma Comissão Par-
lamentar de Inquérito

O Deputado Francisco Ramalhe
(PSDB) encaminhou à Comissão docu-
mentos enviados pelo Sindicato dos Bar -
canos que tratam das relações entre e
Credireal e a Constrnplan e uma empresa
de previdência pnvada, além de opera-
ções de crédito cio alto risco que terian
Siclo efetuadas pelo Banco Os par!amen
taxes So vão se Pronunciar sobre as d-
ilUncias feitas pelo Sindicato após exame
aOfflteria

A Comissão aprovou requenmentc
n Que o Deputado Antônio Carlos Pe-

reira (PT) soiicna a Presença do secreta-
n0 Paulo Paiva que preside o Conselhcdmiwstrativo das instituições financei-do E tdo para prestar esclarecimen

a Assembléia' Participaram tam-da reunião os Deputados António
(P e Márcio Miranda (PRN)0~

CPI DE MONTES CLAROS
A Comissão Parlamentar de Inquérito

que está apurando denúncias de
envolvimento de delegados e policiais da
8 Delegacia Regional de Montes Claros
com os banqueiros do jogo de bicho ouviu
ontem o promotor de Justiça. Márcio Luiz
Chila, a pedido do Deputado Roberto
Amaral (PTB), autor também do requeri-
mento que deu origem à CPI.

Chila está movendo uma ação civil, na
qual pede a exoneração de sete delegados
por improbidade administrativa. Segundo
o promotor, numa operação autorizada
por ele, quando ainda atuava na Comarca
de Montes Claros, a Polícia Militar encon-
trou em várias bancas de jogo livro
contábeis registrando nomes e as iniciais
de delegados da Regional. constando à
frente deles valores em dinheiro. Na ação.
o delegado regional de Montes Claros,
Arnaldo Romano Oliveira, também citado
por omissão, pois. de acordo como promo-
tor. o delegado tinha conhecimento das
denúncias e não tomo providências. A
ação pede a quebra do sigilo bancário e
uma devassa nas contas dos envolvidos,
como declaração de bens edo rendimentos
O promotor disse que os banqueiros de
!ogo operam livremente em Montes Cla-
ros. montando bancas p róximas ao Fõrum
da cidade e de delegacias, o que ele consi-
derou uma afronta'

De acordo com o Deputado Roberto
Amaral, os trabalhos da CPI continuam
novos depoentes serão chamados. Partici-
param da reunião os Deputados Jorg
Hannas (PFL). Maria José Haueisen (PT;.
Balaonedo Napoleão (PSDB). João Mar-
aues e Geraldo da Costa Pereira. Presiden-
te oa Comissão, ambos do PMDB

Assembléia. A sugestão foi feita durante
a reunião da Comissão de Política Ener-
gética. Hídrica e Minerária, destinada a
ouvir a opinião de convidados sobre o
Projeto de Lei n° 807/92, do Deputado
Roberto Amaral, que dispõe sobre a polí-
tica hídrica no Estado. De acordo com e
Projeto de Lei, o Estado assegurará recur-
sos financeiros e institucionais para a
implementação de programas permanen-
tes de proteção das águas superficiais e
subterrâneas contra a poluição edo desen-
volvimento do transporte hidroviário e
seu aproveitamento econômico, entre ou-
tras iniciativas. O projeto prevê tambem a
realização de programas conjuntos entre
Estado e municipios, mediante convênios
de mútua cooperação, assistência tecnica
e econômico-financeira.

O secretário adjunto de Recursos Mi.
nerais. Hídricos e Energéticos, Rubélio
Queiroz. afirmou que o Projeto de Lei
oportuno e atende em grande parte os
interesses sobre gerenciamento dos recur-
sos hídricos. O secretário adjunto de Esta-
do de Ciência. Tecnologia e Meio Ambi-
ente, Ronaldo Carvalho, ressaltou que i
p reciso explicitar. no projeto. as formas
de defesa do meio ambiente e sua p reser-
vação. Tambeni presente a reunião, e
delegado do Ministeno das Minas e Ener-
gia em Minas Gerais. Delfim de Carvalho
Ribeiro, colocou a Assessoria Tecnica d:.
Delegacia Regional do Ministerio à. dis-
posição da Assembléia, para fazer repa-
ros em as pectos jurídicos do projetc

Compareceram também a reunião e
diretor-geral do Departamento de Recur
sos Hidricos, Rodolfo Oliveira: o ores-
dente do CETEC. José Marc!o JarUir
Paixão: pesquisadores: geólogos e- renr
sentantes da Ruralminas: Copasa: Cemie
e Sociedade Mineira de Engenheiros. Es-
tavam também presentes os Deputados
Ailtor Vilela (PDC). José Maria Pinte
(PTR). António Pinheiro (PSDB)
Roberto Amaral (PTB), autor do Projete
de Lei, que defendeu a preservação dos
recursos hidricos de Minas Gerais e sua
utilização disciplinada. O Presidente da
Comissão e o Deputado Eduardo Bras
(PSDB),

POLITICA ENERGÉTICA
Representantes da Fundação Estadua

do Meio Ambiente e do Conselho Estaduai
de Política Ambiental sugeriram ontem a
realização de uni seminário legislativo para
discutir o estabelecimento de uma política
hídnca para Minas Gerais, nos moldes do
Seminário de Saneamento Básico, realiza-
do no primeiro semestre de 1992 pela
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Estudantes
visitam Assembléia

Cerca de 40 crianças da Escola Univer-
so infantil de Ubá visitaram ontem a Assem-
bléia legislativa, onde foram recebidas pe-
los Deputados IbrahimJacob (PDT). Roberto

Carvalho (PT), Roberto Luís Soares (PDS).
Eles percorreram as dependênicas do Poder
Legislativo e, no Plenário, assistiram pales-
tra sobre o processo legislativo, proferida
pelo assessor Elcio Costa Moreira, além de
obterem informações de outros níveis com
os Deputados Ibrahim Jacob e Rêmolo

Aloise(PMDB). Na parte da tarde as 
ças, na faixa etária de dez anos e da 4
do 1° grau, assistiram parte da reunião
nária de Plenário, onde foram saudada
Presidente da Casa, Deputado José F
(PRS), e pelos Deputados Ibrahim Ja
Maria Elvira (PMDB).
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PROGRAMA DO ASSEMBLÉIA INFORMA
PARA O DIA 2115193 - SEXTA-FEIRA
EMISSORAS DE TV - CAPITAL
(Globo 12h58min; Alterosa 113h10min; Record
18h30mln; Manchete 19h5min; Bandeirantes
19h15min e TV Minas 22h30
Tema: GREVE IV
Resumo: Já está sendo examinada pelos deputa-
dosa nova mensagem de aumento do funcionalismo,
com a qual o Governo espera pôr fim à greve que já
dura 70 dias. A maioria acredita que será aceita, mas
há posições contrárias.
Entrevistas: Deputado Péricles Ferreria, PSDB;
Deputado Raul Messias, PSB; Deputado lbrahim
Jacob, PDT; Deputado Antônio Fuzatto, PT; Depu-
tado João Batista, Líder do PDT; Deputado Roberto
Amaral, PTB; Deputada Maria José Haueisen, Líder
da Minoria.
EMISSORAS DE TV - INTERIOR
(Globo Juiz de Fora 12h54min; TV Triângulo
Uberlândia 1 2h54m1n; TV Sul de Minas Varginha
112h54min; TV Leste Governador Valadares
1 2h54m1n; TV Montes Claros 1 2h54m1n; TV Pontal
Itulutaba 12h54m1n e TV Jaguara Araxá
1 2h54min).
Tema: INFECÇÃO HOSPITALAR
Resumo: A Assembléia aprovou, de autoria do

Deputado Geraldo da Costa Pereira, uma lei que
obriga todos os hospitais de Minas a formarem
comissões de controle da infecção hospitalar, um
mal que atinge 700 mil pacientes por ano no Brasil.
Entrevistas: Deputado Geraldo da Costa Pereira,
autor do Projeto; Deputado Wilson Pires, diretor do
Hosp. São Lucas - Teófilo Otoni; Deputado Hely
Tarqüínio, Relatordo Projeto; Deputado José Braga,
PDT; Deputado Adelmo Carneiro Leão, PT,

EMISSORAS DE RÁDIO
(Alvorada (FM) 20h45mln; América (AM)
111h40min; Atalaia (AM) 20 horas; Capital (AM)
18h55min; Cidade (FM) 20h30min; Cultura (AM)
21 horas; Dei Rey (FM) 8 horas; Extra (FM) 20
horas; Geraes 20 horas; Guarani (AM) 9 horas;
Guarani (FM) 20h30min; Itatiaia (AM) 21 horas;
Inconfidência (AM) 112h30min; Mineira (AM)
17h58min; Transamérica (FM) 7 horas e Terra
(FM) 20 horas).
Tema: CATUJI
Resumo: Um dos 33 municípios cuja emancipação
completou um ano é Catuji, próximo de Teófilo
Otoni. Tem 7.300 habitantes com imensa disposi-
ção pra construir tudo o que falta na cidade.
Entrevistas: Maria das Dores Campos Paes, pre-
sidente da Câmara Municipal; Jânio Oliveira
Santana, prefeito de Catuji; Deputado Wilson Pires,
PP
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