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Governo implanta seis
regionais até final deste ano

f A ASSEMBLÉIA nfoaN° 907 - 22/março11 996 -sexta-feira

Legislação eleitoral
A Assembléi a Legislativa
promove na próxima
segunda-feira, dia 25, um
debate sobre a legislação
que rege as eleições deste
ano. O expositor será o
presidente do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE),
ministro Carlos Mário da
Silva Veiloso. Atuarão como
debatedores O presidente do
TRE, desembargador
Sebastião Helvécio
RosenbUrg, o jurista Paulo
Eduardo de Almeida Mello e
o deputado Ermano Batista
(PL). O debate acontece às
15h, no Plenário Juscelino
Kubitschek

Boletim da
Secretaria
Está circulando hoje, anexada
ao "Assembléia Informa', uma
nova edição do Boletim da
Secretaria com o edital para
inscrição no Banco de
Desenvolvimento do Servidor
(BDS). A republicaçào está
sendo feita em função de
erros na edição anterior.

Segundo Paulo Haddad,
regionais estarão em pleno
funcionamento até o final de
1997

O consultor especial do
governo do Estado, Paulo
Haddad, disse ontem que até o
final do ano deverão ser insta-
ladas seis das 25 administra-
ções regionais em que foi divi-
dido o Estado. A afirmação foi
feita durante a reunião conjun-
ta das comissões de Constitui-
ção e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária da
Assembléia. Até o final de 1997,
o governo pretende que todo
o projeto já esteja implantado
e em funcionamento.

Paulo Haddad disse que já
foram definidos os critérios para
a implantação das primeiras
administrações. Elas deverão ser
anunciadas nas próximas duas
semanas. Segundo ele, a distân-
cia em relação à capital, a situ-
ação econômica e itens como o
"entusiasmo político" deverão
pesar na avaliação do governa-
dor. A sugestão do conselheiro,

no entanto, é que se faça uma
opção por regiões com caracte-
rísticas bem diferenciadas, para
que sirva como uma espécie de
"laboratório" para a implanta-
ção das demais.

Estrutura móvel- Haddad
anunciou também que as regi-
ões administrativas serão dota-
das de uma estrutura móvel,
para deslocar a prestação de
serviços públicos até os muni-
cípios. Cada região terá uma
estrutura móvel, à exceção da
regional Norte de Minas, que
terá duas. Elas deverão percor-
rer todos os municípios, cerca
de oito a dez vezes por ano,
fazendo o atendimento por um
período de aproximadamente
12 a 15 dias.

Quanto à estrutura funcio-
nal das administrações, o as-
sessor especial do governador
disse que elas terão seis
coordenadorias: saúde, edu-
cação, administração, fazen-
da, infra-estrutura e desenvol-
vimento econômico-social e
ambiental. Na fase de implan-
tação, somente as quatro
coordenadorias iniciais serão
implantadas, bem como parte
da infra-estrutura, através do
Departamento de Obras Públi-
cas (Deop) e do Departamento
de Estradas de Rodagem (DER).

Ainda segundo Paulo
Haddad, as regiões terão auto-
nomia em cerca de 90% das
atividades do Estado. Só não
serão descentralizados itens

como os programas de investi-
mento, a política tributária, as
bacias hidrográficas e a
formatação do Orçamento.
Serão mantidas as estruturas já
existentes e, onde houver ne-
cessidade, realocado pessoal,
num processo que o consultor
chamou de "refluxo migrató-
rio". Segundo ele, a política de
descentralização tem o mérito
de canalizar recursos e plane-
jamento para o interior do Es-
tado, evitando as projeções de
explosão demográfica da Re-
gião Metropolitana de Belo Ho-
rizonte.

Questionado sobre os ris-
cos de haver indicações políti-
cas para os cargos de coorde-
nação das regiões administra-
tivas, o consultor disse que o
critério para a indicação do
governador terá como base a
competência administrativa.
Ele revelou que já existe um
projeto pronto na Escola de
Governo da Fundação João
Pinheiro, para dar treinamento
sobre técnicas de gestão.

Participaram da reunião os
deputados Geraldo Santanna
(PMDB), que a presidiu; Miguel
Martirti (PSDB), Elbe Brandão
(PSDB), Ermano Batista (PL),
Péricles Ferreira (PSDB),
Alencar da Silveira Jr. (PDT),
Ajalmar Silva (PSDB), Bonifácio
Mourão (PMDB), Antônio
Andrade (PMDB), Marcos
Helênio (PT) e Dimas
Rodriques (PPB)



O líder do Governo na
Assembléia, deputado
Romeu Queiroz (PSDB),
afirmou ontem, ao discutir
o requerimento 1.083/96,
do deputado Anderson
Adauto (PMDB), na Comis-
são de Fiscalização Finan-
ceira e Orçamentária, que
poderá haver uma diferen-
ça de até 40% nos índices
de ICMS dos novos municí-
pios mineiros, criados no
ano passado, e dos municí-
pios remanescentes. Isso
porque a Secretaria da Fa-
zenda está fazendo a divi-
são por estimativa, sendo
que somente dentro de dois
anos os cálculos corres-
ponderão ao que cada nova
cidade ou remanescente
tem direito.

O requerimento 1.083/93
recebeu parecer favorável
do deputado Cleuber Car-
neiro (PFL), na forma do
substitutivo n° 1, que foi
aprovado pela Comissão.
Adauto solicita que seja
comunicado ao governador
Eduardo Azeredo o
descumprimento da legis-
lação relativa à publicação
dos índices definitivos de
participação no ICMS dos
novos municípios e dos
remanescentes.

O substitutivo de
Cleuber Carneiro solicita
que o governador adote
com a máxima urgência
medidas necessárias ao efe-
tivo cumprimento da legis-
lação, no sentido de que a
Secretaria da Fazenda atri-
bua os índices definitivos
de participação na parcela
do ICMS que lheâ é devida,
creditando-lhes imediata-
mente os valores no esta-
belecimento bancário esta-
dual mais próximo.

O líder Romeu Queiroz
explicou que a Secretaria
da Fazenda não
descumprirá a legislação
e está fazendo os cálculos
por estimativa, pois as
notas fiscais utilizadas para
se chegar aos índices de
repasse de ICMS foram
emitidas somente em
nome do município, sem
mencionar o distrito. Des-
ta forma, os n meros exa-
tos somente serão conhe-
cidos em até dois anos,
após análise da movimen-
tação financeira registra-
da nas notas fiscais emiti-
das nos novos municípios
(ex-distritos)

O deputado Geraldo
Rezende (PMDB), contrá-
rio às emancipações de
distritos no ano passado,
afirmou que a dificuldade
de se definir os índices de
ICMS demonstram que os
novos municípios são
inviáveis. Ele disse que
não acredita que a Secre-
taria da Fazenda conse-
guirá estabelecer os índi-

Mendes Júnior
Ainda durante a reunião

os deputados aprovaram pa-
recer favorável do deputa-
do Romeu Queiroz (PSDB)
ao requerimento 910/95, do
deputadoJoão Leite (PSDB),
que solicita esforços para a
realização de encontro de
contas entre o Governo Fe-
deral e o Grupo Mendes
J nior, a fim de solucionar
crise financeira do grupo.
Também foram aprovados

ces.
Já o presidente da Co-

missão, deputado Miguel
Martini (PSDB) destacou
que o problema da defi-
nição dos índice terá de
ser resolvido pelo Execu-
tivo. "Lei não se discute,
se cumpre", afirmou, re-
ferindo-se à Lei Comple-
mentar 37/95, que esta-
belece o prazo de 60 dias,
a partir da publicação de
lei criando municípios,
para que a Secretaria da
Fazenda divulgue os ín-
dices definitivos da par-
cela de ICMS dos novos e
dos municípios remanes-
centes.

A Comissão ainda
aprovou outro requeri-
mento do deputa
do Anderson Adauto
(PMDB). Nele, o deputa-
do solicita a publicação
dos índices de participa-
ção dos novos municí-
pios, criados pela Lei Es-
tadual 12.030, na parcela
de ICMS que lhes é
devida.

sete projetos de lei que
tratam de doação ou re-
versão de imóvel p blico.

Participaram da reu-
nião os deputados Miguel
Martini (PSDB) - presi-
dente, Romeu Queiroz
(PSDB) - vice-presidente,
Geraldo Rezende (PMDB),
Cleuber Carneiro (PFL),
Alencar da Silveira J nior
(PDT),Jorge Hannas (PFL)
e Djalma Diniz (PFL).
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O ensino de programas

de sa de nas escolas p bli-
cas foi tema do debate que
reuniu, a requerimento do
deputado Jorge Eduardo de
Oliveira (PMDB), represen-
tantes das secretarias esta-
dual e municipal de Sa de
de Belo Horizonte e da Se-
cretaria de Estado da Edu-
cação, em reunião conjunta
das comissões de Sa de e
Ação Social e de Educação,
Cultura, Desporto e Turis-
mo e Lazer da Assembléia
Legislativa.

A superintendente de
Ensino da Secretaria de Es-
tado da Educação, Leda
Botelho Casassanta, disse
que a Secretaria tem hoje a
preocupação em corrigir
distorções e preconceitos
que recheiam o ensino das
ciências biológicas, como a
distinção entre animais teis
e nocivos. O ensino de sa -
de, afirmou, não deve ficar
restrito à uma nica área
disciplinar. As escolas mi-
neiras têm também, segun-
do a superintendente de
Ensino, acesso aos progra-
mas de sa de veiculados
pela TV Escola, do Ministé-
rio da Educação e Cultura.

Para o secretário muni-
cipal de Sa de, César Cam-
pos, a educação é um ins-
trumento fundamental de
sa de da população e a Pre-
feitura de Belo Horizonte
tem adotado a questão da
sa de corno ponto extre-
mamente importante na es-
cola plural. "É preciso que o
aluno adquira consciência
sanitária, ao longo do perí-
odo na escola, e desde o
primeiro contato da criança
com a aquisição de infor-
mação e conhecimento, há
um processo de consciên-
cia da sa de.

César Campos defendeu
a difusão da noção de que
sa de é mais que ausência
de doenças e a consciência
de que o direito à sa de é
imediatamente exigível. As
escolas da rede municipal,
segundo o secretário, têm
tratado com os alunos de
alguns conte dos especiais.
"São ações para mostrar à
criança os riscos que ela
corre, como o cc5ntato com
as drogas e o contágio pelo
vírus da Aids, que requer
um cuidado especial, pois a
epidemia vem se alastrando
em progressão geométrica."
Outros temas tratados pelo
município são a educação
sexual e a sa de mental,
informou César Campos.

A representante do se-
cretário de Estado da Sa de,
Maria Rizoneide de Ara jo,
discutiu o Programa de Sa -
de da Família, do Governo
do Estado, que inverte o
modelo de atendimento, ao
levar o médico à família; e
tem um conte do pedagó-
gico forte. Ela define o papel
das escolas como o de for-

mador das primeiras atitudes
de cidadania.

Maria Rizoneide criticou a
concepção de ensino que tra-
balha a partir das patologias,
visando mais à doença que à
sa de, e defendeu a escola
como "palco dinâmico das
questões da sociedade".

O deputado Marco Régis
disse que a Educação para o
trânsito deveria ser conside-
rada no programa de sa de,
pois é um caso de sa de
p blica. "O Brasil perde 50
mil vidas por ano no trânsito,
a maioria de jovens com ca-
pacidade produtiva, além da
legião de mutilados", disse o
parlamentar. O secretário
César Campos concordou
com Régis e disse que a Situ-
ação é mais grave em Belo
Horizonte, cidade que tem o
maior ri de vítimas de
atropelamento.

Participaram também dos
debates os deputados Gilmar
Machado (PT), Jorge Hannas
(PFL), Antônio Roberto
(PMDB), Hely Tarquínio
(PSDB) e Carlos Pimenta (PL),
que presidiu a reunião.

Requerimentos
aprovados

A Comissão de Sa de
aprovou requerimento do

deputado Antônio Roberto
(PMDB) que pede à

Comissão que interceda
junto às partes para pôr fim

à greve que paralisou o
Hospital Universitário São

José, o Ambulatório Silviano
Brandão e a Unidade

Materno-infantil Professor
Argeu Murta, que atendem,
diariamente, cerca de 1.200

pessoas da Capital e da
Região Metropolitana. O
deputado quer reunir o
comando de greve e a

direção da Faculdade de
Ciências Médicas e da

Fundação Educacional Lucas
Machado.

Foi aprovado, também,
requerimento do deputado

Jorge Hanrias (PFL) pedindo
seja convidado o diretor do

Conselho de Sa de da
Fie=, Milton Machado
Mourão, para discussão

sobre os planos de seguro-
sa de. Outro requerimento

do mesmo parlamentar
solicita a presença da

representante da direção da
Fundação Ezequiel Dias, e

de representantes da área de
farmacologia e de patologia

da UFMG, para discutir os
efeitos nocivos de vários

medicamentos em uso no
Brasil e cujas vendas são

proibidas em outros países.
O deputado Jorge Eduardo

(PMDB) leu requerimento do
deputado João Leite (PSDB),
que solicita a realização de

reunião conjunta entre as
comissões de Sa de e Ação

Social e de Direitos e
Garantias Fundamentais,

para ouvir o deputado
federal José Elias Murad,

sobre o PI, 278/95, do
deputado João Leite, que

define medidas para o
combate ao tabagismo. O

requerimento foi aprovado
pela Comissão.
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Novos municípios poderão
perder até 40% de sua receita

Números exatos só serão
conhecidos em dois anos

44
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Rcpresentantes das secretanas de Saúde do Eradu e d' EI!

participaram das discussões

Alunos da rede municipal têm
informações sobre Aids

AL debate programas
saúde nas escolas



Députados vão debater
normas para abate de animai

Relatóriod
existência

e ui'i comprova
de trabalho escr
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Errata
A matéria publicada ontem,

sobre a reunião da Comissão
de Administração Pública,

deixou de mencionar que o
parecer sobre as emendas

apresentadas em Plenário ao
PL 207/95, do deputado

Ibrahim Jacob (PDT), opinou
pela aprovação da emenda 1

na forma da subemenda 1;
pela rejeição da emenda 2 -

ambas de autoria do
deputado Bonifácio Mourão
(PMDB) -; e pela aprovação
da emenda 3, do deputado

Ivair Nogueira (PDT). A
emenda 2 propõe abatimento

de 50% no pagamento de
multas feito no prazo de 60

dias da notificação e a
emenda 3 determina o

repasse de 50% do produto
de arrecadação das multas ao

município em que ocorrer a
infração. O projeto, que trata
dos critérios para a cobrança

de multas decorrentes de
infrações de trânsito, foi

analisado em I Q turno e o
relator foi o deputado

Arnaldo Penna (PSDB).

Comandante da PM de
Montes Claros denuncia
falsificação de documentos

O tenente-coronel Mil-
ton Moreira Chaves, coman-
dante do 109 Batalhão da
PM de Montes Claros, fez
ontem um histórico das mais
recentes ocorrências envol-
vendo transporte ilegal de

r

-&

bém foram aprovados qua-
tro outros requerimentos,
sendo dois de autoria do
deputado Paulo Piau (PFL):
o primeiro solicita que se-
jam enviadas às diretorias
do Bemge e do Banco do
Brasil, ao ministro da Agri-
cultura e ao Secretário da
Agricultura de Minas, cópias
de correspondência em que
entidades de Unaí expõem a
difícil situação econômica do
município e pedem provi-
dências de autoridades esta-
duais e federais; o segundo
solicita que seja enviado voto
de congratulações pelas co-
memorações do 699 aniver-
sário do jornal "Estado de
Minas".

Já a deputada Elbe
Brandão (PSDB) teve apro-
vado seu requerimento que

carvão vegetal. Ele falou aos
integrantes da Comissão
Parlamentar de Inquérito
(CPI) criada para apurar
den ncias contra a chama-
da "Máfia do Carvão", que
vem atuando principalmen-
te no Norte de Minas.

De acordo com ele, os
maiores problemas referem-
se à venda do selo ambiental
controlador e da guia de
controle ambiental — que
são emitidos, obrigatoria-
mente, pelo Instituto Esta-
dual de Florestas (IEF); à
falsificação de documentos
e notas fiscais frias; e à
venda de documento fede-
ral, emitido pelo Instituto
Brasileiro de Meio Ambien-
te e Recursos Naturais

solicita que seja ouvido o
superintendente do Centro
de Desenvolvimento de
Tecnologia Nuclear, Fer-
nando Soares Limeiras, so-
bre irradiação nuclear no
processo de conservação de
alimentos, O Itimo requeri-
mento aprovado, de autoria
do deputado Carlos Pimenta
(PL), solicita a adoção de
medidas que garantam a ex-
tensão de benefícios da Lei
9.138 aos produtores rurais
mutuários da extinta
Minascaixa. Foram aprova-
dos, ainda, dois projetos de
lei que tratam de declaração
de utilidade p blica.

Participaram da reunião
os deputados Paulo Piau (PFL)
— presidente, Arnaldo Canari-
nho (PSDB) — vice-presiden-
te, e Olinto Godinho (PL).

Renováveis (Ibama).
Segundo o tenente-coro-

nel, Polícia Militar, IEF, Ibama
• Polícia Civil se mobilizaram
• foram feitas apreensões,
prisões e abertos inquéritos.
O deputado Gil Pereira (PPB),
autor do requerimento que
deu origem à CPI, lembrou
que, após o início dos traba-
lhos da Comissão, muitas si-
der rgicas — que utilizam o
carvão como matéria-prima
- negociaram débitos com o
Estado.

Participaram da reunião
os deputados Paulo
Schettino (PTB), que a pre-
sidiu, Elbe Brandão (PSDB),
Gil Pereira (PPB), Jairo
Ataíde (PFL) e Dimas
Rodrigues (PPB).

Prática semelhante à
escravidão, comprovada
através da servidão por dí-
vidas de trabalho. Isso foi
constatado pela CPI criada
para investigar a existência
do problema nas carvoari-
as do Norte de Minas. O
documento final, lido on-
tem pelo relator, deputado
Carlos Pimenta (PL), define
o conceito de trabalho es-
cravo; relaciona a situação
de penúria vivida pelos car-
voeiros; e sugere ações a
serem implementadas pelo
Executivo, Legislativo e Ju-
diciário.

A CPI propôs algumas
ações para coibir e preve-
nir o trabalho escravo. En-
tre elas, está o apoio ao
projeto de lei que "define
como crimes condutas que
favoreçam ou configurem
trabalho forçado e escra-
vo", de autoria dos deputa-
dos federais Nilmário
Miranda, Alcides Modesto,
Paulo Rocha e outros, em
tramitação no Congresso
Nacional. Outra proposta é
a realização de concurso
no âmbito do Ministério do
Trabalho, para preenchi-

Comissão (
secretários

A Comissão de Defesa
Social marcou ontem para a
próxima terça-feira, às 9 ho-
ras, no Plenarinho IV, reunião
para ouvir os secretários de
Estado da Segurança Pública,
Santos Moreira, e da Justiça,
Tarcísio Henriques, sobre fuga
de presos de estabelecimento

mento de mais vagas de
fiscais nas Delegacias Re-
gionais do Trabalho (DRT),
com contratação imediata
dos aprovados.

Além dessas, sugeriu-
se: o envolvimento da so-
ciedade civil, imprensa, sin-
dicatos e ONGs no proces-
so fiscalizatório; a revisão
de todos os contratos de

Os 17 depoimentos de
representantes de órgãos,
empresas e entidades envol-
vidas com o problema e a
verificação "in loco" revela-
ram a situação precária que
os trabalhadores são obriga-
dos a enfrentar. Eles se sujei-
tam a uma jornada de traba-
lho excessiva e sem carteira
assinada, a salários irrisórios,
em regiões distantes e sem
assistência médica. Segundo
o relatório, essa passividade
se deve ao fato de os traba-
lhadores não poderem deixar
as carvoarias devido às dí-
vidas.

Um agravante observado é
o alto nível de interme-diação
no processo de derrubada dos
eucaliptos e na fabricação do
carvão. As siderúrgicas contra-

penitenciário. O debate será
feito a partir de requerimento
apresentado pelo deputado
Irani Barbosa (PSD).

Na reunião de ontem fo-
ram aprovados pareceres
favoráveis ao PL 244/95, do
deputado Bonifácio Mourão
(PMDB), que da denomina-

'avo
comodato e arrendamento
entre as empresas siderúrgi-
cas e de reflorestamento e o
Estado; o cancelamento des-
ses contratos, se a empresa
for comprovadamente res-
ponsável pela prática de tra-
balho forçado, já que seu
prazo de vigência, na maio-
ria das vezes, vence neste e
nos próximos anos.

iam empreiteiros que contra-
tam subempreiteiros que con-
tratam outros. O trabalhador,
no final, não sabe quem é o
patrão.

Contrariando convenções
internacionais, através das
quais o Brasil se propôs a
erradicar e reprimir o trabalho
escravo, essa prática tem atin-
gido um número expressivo
de trabalhadores. Segundo o
relatório, é essencial o fim da
impunidade. Outro problema
detectado pela Comissão é o
número reduzido de fiscais e
policiais para reprimir esses
crimes.

Participaram da reunião os
deputados Almir Cardoso (PT),
que a presidiu, Carlos Pimenta
(PL), Paulo Piau (PFL) e Arnaldo
Penna (PSDB).

ção a próprio público, e ao
PL 595/95, do deputado Ge-
raldo Rezende (PMDB), que
institui Dia do Detetive Pro-
fissional. Participaram da reu-
nião os deputados Djalma
Diniz (PFL) - presidente,
Miguel Martini (PSDB) e
Geraldo Rezende (PMDB).

A Comissão de Agro-
pecuária e Política Rural apro-
vou ontem requerimento do
deputado Arnaldo Canarinho
(PSDB) para que sejam con-
vidados a comparecer à As-
sembléia os presidentes do
Instituto Mineiro de
Agropecuária (IMA) e da
Associação de Frigoríficos de
Minas Gerais e do Espírito
Santo. O objetivo é que eles
discutam com os integrantes
da Comissão o PL 557/95, do
deputado Marcos Helênio
(PT), que estabelece normas
para o abate de animais des-
tinados ao consumo. Ao
mesmo tempo, foi concedi-
do prazo para que o relator
do projeto, deputado Olinto
Godinho (PL), apresente seu
parecer.

Requerimentos - Tam-

CPI da Máfia do Carvão ouve
comandante da PM

Intermediários agravam problema

lê Defesa Social vai ouvir
na próxima terça-feira
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Técnica da Seplan fala sobre atendimento das propostas no

Orçamento

6 ai informa - sexta-feira	ai informa - sexta-feira

Comissãoaprova parecer	1	Líderes discutem com Seplan
sobre alienação de imóveis 1	propostas das Audiências

Foi aprovado ontem,
durante reunião conjunta
das comissões de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) e de
Fiscalização Financeira e
Orçamentária (FF0), pare-
cer do deputado Romeu
Queiroz, pela aprovação do
PI, 639/95, do governador,
que autoriza a alienação de
bens imóveis da Ruralminas.
O líder do governo foi de-
signado relator depois que
os deputados rejeitaram a

Jequitinhonha
o deputado
Geraldo Rezende

rrnz (PMDB) elogiou
o programa

iniciado por Luiz Inácio
Lula da Silva no Vale do
Jequitinhonha. Segundo o
deputado, todos os
problemas daquela região
estão expressos com
clareza no documento
"Instituto Cidadania".
"Apesar de não ser adepto
do Partido dos
Trabalhadores, reconheço
com muita admiração este
trabalho desenvolvido por
Lula", salientou. Na
opinião de Geraldo
Rezende, Lula conhece
aquela região, apesar de
não ser mineiro, melhor
do que muitos moradores
locais. "A proposta de
Lula veio ao encontro das
preocupações do PMDB
no vale do
Jequitinhonha", ressaltou.

Bancos
O deputado Raul Lima
Neto (PPB) falou da
decepção e tristeza que,
na sua opinião, o povo
brasileiro está sentindo no

emenda incorporada ao pa-
recer do ex-relator, deputa-
do Marcos Helênio (PT). A
emenda, rejeitada em vota-
ção destacada, prionzava o
pagamento de débitos traba-
lhistas. O parecer do deputa-
do petista foi mantido e apro-
veitado pelo novo relator da
matéria.

O documento foi apro-
vado com as 10 emendas da
Comissão de Constituição e
Justiça, constantes do pare-

episódio da CPI dos
bancos. Ele disse que a
população pensava que o
Executivo e sua equipe
eram sérios, mas os
últimos acontecimentos
demonstram o contrário.
"0 presidente da
República está
trabalhando para não ser
formada a CPI. A Nação
não pertence aos
empresários, e sim ao
povo brasileiro", concluiu.

Ameaça
O deputado Durval
Ângelo (PT) comentou as
ameaças que o grupo
"Reação" está fazendo ao
promotor de Justiça que
investiga a "chacina do
Taquaril". "A ameaça
anônima contra o
promotor Vagner Vartulli
é um indício de que a
investigação avança
contra os criminosos. Não
podemos nos calar diante
desta intimidação que
coloca em risco a
integridade física deste
membro do Ministério
Público", afirmou. Durval
Ângelo informou que efá
sendo enviado um ofício

cer do deputado Leonídjo
Bouças (PFL), aprovado no
dia anterior. Participaram da
reunião os deputados Ge-
raldo Santanna (PMDB), que
a presidiu; Miguel Martini
(PSDB), Romeu Queiroz
(PSDB), Cleuber Carneiro
(PFL), Marcos Helênio (PT),
Ivair Nogueira (PDT),
Ajalmar Silva (PSDB),
Leonídio Bouças (PFL), Elbe
Brandão (PSDB) e Arnaldo
Penna (PSDB).

ao secretário de Segurança
Pública do Estado, Santos
Moreira, solicitando
providências urgentes para
garantir a integridade física
do promotor. Ele solicitou,
ainda, que seja transcrito
nos anais da Casa o
editorial "A Assembléia
Legislativa e a Chacina",
publicado no jornal "Estado
de Minas" em 20/03.

Contrato
o deputado Bonifácio
Mourão (PMDB) pediu
desculpas ao colega
Gilmar Machado (PT) por
ter se enganado com as
citações das leis que ele
fez na Tribuna. Mas
Bonifácio Mourão discorda
da posição de Gilmar
Machado, que julga o
contrato assinado entre a
CEF e o Governo do
Estado, inconstitucional.
"O Executivo não depende
de autorização do
Legislativo neste caso",
afirmou. O
constitucionalista
Bonifácio Mourão explicou
rapidamente as leis que
reafirmam a legalidade do
contrato.

Os líderes de bancadas e
OS presidentes das comis-
sões permanentes da Assem-
bléia reuniram-Se ontem com
os representantes da Secre-
taria de Estado de Planeja-
mento, a convite do líder do
governo deputado Romeu
Queiroz, para analisar o qua-
dro de propostas priorizadas
as Audiências Públicas Re-

gionais de 1995 e sua inser-
ção nos Orçamentos do Es-
tado e da União de 1996. O
encontro serviu também para
que as autoridades discutis-
sem a necessidade de incor-
porar novos critérios para o
atendimento das propostas
apresentadas durante as au-
diências públicas.

Segundo a superintenden-
te de Planejamento Econômi-
co e Social da Seplan, Maria
Luiza Campos Machado Leal,
o governador determinou aos
titulares de todas as pastas
total prioridade às obras oriun-
das das Audiências Públicas e
das 41 emendas apresentadas
pela Assembléia Legislativa.
Lembrou, porém, que há limi-
tações para o atendimento de
algumas propostas, muitas
vezes em função do desco-
nhecimento das políticas
setoriais. Segundo ela, em al-
gumas áreas já existem proje-
tos em andamento, como no
caso de habitação, saneamen-
to e saúde, que dependem de
programas federais. Também
na área da educação, especi-
ficamente quanto à implanta-
ção da Universidade Estadual
de Minas Gerais (UEMG), em
Virtude das restrições finan-
ceiras, houve uma revisão das
metas de absorção de novas
Unidades.

Maria Luiza explicou que,
no caso da saúde, os recur-

sos destinados para a cons-
trução de hospitais são defi-
nitivos e estão condiciona-
dos à liberação de verbas
negociadas junto ao Banco
Mundial e a outros organis-
mos externos. Esses recur-
sos são destinados à
reformulação da política de
atendimento do SUS
(Reforsus). Já as propostas
de pavimentação de rodovi-

Durante a audiência, fo-
ram feitas várias interven-
ções e apresentadas novas
sugestões para aprimorar
esse processo de consulta
popular. Foi anunciada tam-
bém a elaboração de uma
Proposta de Emenda à Cons-
tituição, que deverá ampli-
ar o alcance das propostas
priorizadas nas audiências
públicas aos planos gover-
namentais de médio e lon-
go prazos, como o Plano
Plurianual de Ação Gover-
namental (PPAG) e o Plano
Mineiro de Desenvolvimen-
to Integrado (PMDI).

O deputado Romeu
Queiroz, que coordenou o

as, que demandam maior
volume de recursos, foram
mantidas na expectativa de
liberação dos financiamen-
tos que estão sendo negoci-
ados. Para as que não têm
recursos totais garantidos, o
governo destinou apenas
uma parcela, como forma
garantir a sua execução,
no momento em que a verba
for liberada.

encontro, disse que a maior
preocupação da Assembléia
é com a execução do Orça-
mento. O líder do governo
manifestou sua confiança
nessa meta, uma vez que os
números que foram lança-
dos no documento não es-
tão mais camuflados pela
inflação. Por sua vez, a téc-
nica da Seplan considerou
que o maior avanço será
verificado quando houver
uma definição clara dos cri-
térios para o atendimento
das propostas. Ela também
destacou o papel fundamen-
tal das comissões de repre-
sentação, que acompanham
a execução das propostas.

Processo pode ser aprimorado
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,	Tema: DISQUE Mulher. A solenidade entregar um relatório
CIDADÃO	foi marcada por	sobre a Caravana da
Foi lançado na reflexões sobre o	Cidadania, que
Assembléia	papel da mulher na	percorreu o Vale do

Legislativa o projeto	sociedade e no	Jequitinhonha em
Disque Cidadão de	mercado de trabalho. outubro do ano
iniciativa da Secretaria O programa	passado. O documento
de Estado da	 "Assembléia Informa" contém propostas
Segurança Pública.	veiculado, nesta
Através do telefone	sexta-feira, nas
236.3000, sem	emissoras de TV do
indentificar-se,	interior traz a
qualquer pessoa	repercurssão do
poderá fazer	 evento.
denúncias e dar
informações que
contribuam para o
esclarecimento de
crimes e a prisão de
criminosos. O
secretário de
Segurança, Santos
Moreira, dá maiores
detalhes sobre o
projeto em entrevista
ao programa
"Assembléia Informa"
veiculado nesta sexta-
feira, nas emissoras de
TV da Capital.
Entrevistas: Deputado
Paulo Schetfino, PTB;
deputado Sebastião
Navarro, PFL; Sérgio
Francisco de Freitas,
coordenador de
Segurança; Santos
Moreira, secretário de
Estado de Segurança;
deputado Ivair Nogueira,
PDT.

(Globo 13h13mjn;
Alterosa 1 3h25min;
Record 1 8h30min;
Manchete
19h30min; Bandei-
rantes 18h37min e
TVMinas 1 9hOOmin)

TV- INTERIOR
Tema: DIA DA MULHER
A Assembléia
Legislativa realizou
Reunião Especial em
homenagem ao Dia
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Entrevistas: Heloísa
Azeredo, presidente
do Servas; Orcanda
Andrade Patrús,
presidente da Asfas;
deputado Cleuber
Carneiro, PFL; Maria
do Rosário Costa,
Sindicato dos
Trabalhadores Rurais
de Bocaiúva;
deputada Elbe
Brandão, PSDB.

(Globo Juiz de Fora
12h54min; TV Tri-
ângulo Uberlândia
12h58m1n; TV Sul
de Minas Varginha
1 2h54min; TV Leste
Governador
Valada r  s
l2h54min; TVMon-
tes	Claros
12h54min;	TV
Pontal ltuiutaba
12h54min; TV
Jaguara Araxá
12h54min); TV Re-
gional Uberaba
12h, TV Paranaíba
Uberlândia
18h50min e TV
Tiradenfes Juiz de
Fora 18h50min)

RÁDIO
Tema: LULA ENTREGA
DOCUMENTO
o ex-presidente do PT,
Luiz Inácio Lula da
Silva, esteve na

para o
desenvolvimento da
região. A repercussão
do encontro é
registrada no
"Assembléia Informa"
veiculado nas
emissoras de Rádio,
nesta sexta-feira.
Entrevistas: Luiz Inácio
Lula da Silva, ex-
presidente do PT;
deputado Agostinho
Patrús, presidente da
Assembléia, deputada
Maria José Haueisen,
PT; Maria do Carmo
Ferreira Silva,
coordenadora projetos
comunitários de
Araçuaí.

(Altaneira (FM) 20
horas; Alvorada (FM)
20h45min; América
(AM) 11h40min;
Antena-1 (FM) 7 ho-
ras; Atalaia (AM) 20
horas; BH (FM) 7
horas; Capital (AM)
18h55m1n; Cidade
(FM) 2Oh3Omin; Cul-
tura (AM) 21 horas;
Dei Rey (FM) 8 ho-
ras; Extra (FM) 7 ho-
ras; Globo (AM) 19
horas; Guarani (AM)
9 horas; Guarani
(FM) 20h30min;
ltafiaia (AM) 21 ho-
ras; Inconfidência
(AM) em 3 horários:
8h30 mi n
l2h58min	e
2 3 h 2 7 m i n ;
Transamérica (FM) 7
horas e Líder (FMJ
20 horas.


