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Esclarecimento
Por motivos técnicos, o
'Assembléia Informa'
da última sexta-feira
circulou com apenas
parte do noticiário

relativo às atividades de
quinta-feira, dia 3. As

matérias sobre as
reuniões das comissões

estão publicadas na
edição de hoje

Delfim Ribeiro
Foi sepultado, na última
sexta-feira, o corpo do ex-
deputado Delfim Ribeiro,
vítima de infarto. Delfim
Ribeiro foi deputado por
quatro legislaturas, de
1975  1991. Ocupou
ainda a Secretaria de
Estado da Cultura, no
primeiro governo Hélio
Garcia.
Delfim Ribeiro pertenceu à
UDN, à Arena, ao PDS e,
nos últimos anos, era
filiado ao PFL, ocupando o
Presidência do Instituto
Tancredo Neves de
Estudos Políticos,
Econômicos e Sociais. O
corpo do ex-deputado foi
velado no Salão Nobre.

Os deputados João Leite
(PSDB) e Durval Angelo (P1)
foram eleitos, respectivamen-
te, presidente e vice-presiden-
te da Comissão Parlamentas de
Inquérito (CPI) instaurada para
conhecer a situação do siste-
ma penitenciário em Minas
Gerais. O deputado Ivair No-
gueira (PDT) foi designado
relator da matéria. Na quinta-
feira passada, foi realizada a
reunião de instalação da CPI,
que se reunirá todas as quar-
tas-feiras, às 15 horas.
Dossiê - O deputado Durval
Angelo encaminhou à CPI
dossiê do Ministério Público
contendo várias denúncias
contra diretores e servidores
de penitenciárias e cadeias,
bem como de má aplicação de
recursos. O documento, ela-
borado pelos promotores
Gilvan Alves Franco, Cláudia
Spranger e Shirley Bertão, traz
denúncias de violação dos di-
reitos humanos, de corrupção,
tráfico de drogas, omissão em
fugas e de propinas. Segundo
os promotores, presos trafican-
tes de drogas não teriam sido
encontrados na cadeia duran-
te visita do Ministério Público.
Mostram, além disso, que o
censo penitenciário de Minas
tem dados incompletos e que
não há controle das verbas do
Fundo Penitenciário.
Trechos - Um dos trechos do
dossiê relata que "o Fundo Pe-
nitenciário, criado em 14 de ja-
neiro de 94, Lei nQ 11-402, ape-
sar dos vultosos recursos ar-
recadados através de penas de
multas, ainda não teve aplica-
ção efetiva. Enquanto isso, de
aproximadamente 10 mil pre-
sos existentes em todo o Es-
tado, cerca de 7 mil se amon-
toam em cadeias públicas,

"depósitos" e distritos policiais e
somente cerca de 3 mil conde-
nados ocupam os estabeleci-
mentos penais sob a direção da
Secretaria de Estado da Justiça.
Demonstrando, assim, a verda-
deira disparidade entre ocupa-
ção de presídios e cadeias".

Em um ofício datado de
26/12196, dirigido ao procura-
dor-geral de Justiça,
Epaminondas Fulgêncio Neto,
Gilvan Franco e Cláudia
Spranger dizem que, em visita
ao anexo III da Casa de De-
tenção Dutra Ladeira, não fo-
ram encontrados os internos.

O presidente da CPI,
deputado João Leite, em
entrevista à imprensa, dis-
se que os trabalhos da
Comissão incluem a bus-
ca de informações junto
ao Executivo; visitas a pe-
nitenciárias e cadeias; e
coleta de depoimentos
de presos e outros envol-
vidos. "Os três poderes e
a sociedade têm que dis-
cutir essa questão. A Co-
missão pode apontar su-
gestões importantes. A
segurança custa mais va-
gas; melhor remuneração
para os servidores; e es-
forços do Legislativo e
do Judiciário", destacou.
Requerimento - Foi
aprovado requerimento
do deputado Durval Ân-

Informa o relatório que "o ins-
petor responsável pelo plan-
tão nos entregou um envelo-
pe, já previamente endereça-
do a esses promotores de Jus-
tiça, onde havia uma lista de
dez internos, todos cumprin-
do penas no regime fechado,
que deveriam estar desde o
dia 23 de dezembro, na Casa
de Detenção Dutra Ladeira,
em Ribeirão das Neves. De
imediato, comparecemos ao
estabelecimento penal em Ne-
ves, onde constatamos que
nenhum dos dez condenados
estavam no local".

gelo solicitando que qua-
tro entidades acompa-
nhem os trabalhos da Co-
missão: o MP, a Pastoral
Carcerária, representan-
tes de Igrejas Evangélicas
e a OAB. O deputado
João Batista de Oliveira
(sem partido) questionou
a possibilidade de essas
pessoas terem direito a
voz e voto durante os tra-
balhos. Compareceram à
reunião os deputados
João Leite (PSDB), que a
presidiu, Durval Ângelo
(PT), Ivair Nogueira
(PDT), Miguel Martini
(PSDB), Geraldo da Cos-
ta Pereira (PMDB), João
Batista de Oliveira (sem
partido) e Dalma Diniz
(PFL).
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Trabalho inclui visitas a
penitenciárias e cadeias



Fiscalização Financeira (continuação)

PL sobre conservação do solo 1tem parecer favorável de 20 turii

O deputado Paulo Piou
presidente da Comissãoé

Agropecuária, é aui'o,
substitutivo n2 1 ao PL 86519

solos que, entre outras me.
didas, elaborará o Plano
Estadual de Manejo e Con-
servação de Solos. Segun-
do o projeto, o Poder Exe.
cutivo terá 90 dias para re-
gulamentar a lei, a partir
da publicação.
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Fiscalização Financeira

Deputado pede apuração dos
precatorios em Minas GeraisO PI, 865/96, da Comis-

são de Agropecuária e Po-
lítica Rural, que dispõe so-
bre a ocupação, o uso, o
manejo e a conservação do
solo agrícola, e dá outras
providências foi apreciado,
na última quinta-feira, pela
Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária. O
parecer aprovado, de tur-
no, foi do deputado Sebas-
tião Navarro Vieira (PSDB),
que opinou favoravelmen-
te à matéria, na forma do
vencido no 12 turno, ou seja,
na forma do substitutivo n°
1, apresentado pela Comis-
são de Agropecuária e Polí-
tica Rural. O PI, é resultado
das discussões desenvolvi-
das no Fórum Técnico "Ter-
ra Viva - Uso Manejo e Con-
servação do Solo", promo-
vido pela Assembléia
Legislativa em novembro de
1995.

O relator destacou que
o projeto original sofreu
alterações nas comissões de
Constituição e Justiça e de
Agropecuária e Política Ru-
ral, com vistas a seu apri-
moramento. "Permaneceu
o objetivo maior, que é a
criação de um órgão
colegiado, interinstitucional
e com participação paritária
da sociedade civil", obser-
vou. Esse órgão terá a in-
cumbência de estabelecer
as regiões prioritárias para
a conservação de solos e
identificar áreas de risco de
erosão e desertificação e
áreas de preservação de
mananciais. A utilização do
solo nessas áreas só será
permitida mediante plano

técnico de manejo, elabora-
do pelo órgão a ser criado.
Assistência— O não-cumpri-
mento dessas normas impli-
cará penalidades, que serão
precedidas de ação educativa
e de assistência técnica gra-
tuita à agricultura familiar. A
recuperação das áreas em
processo adiantado de degra-
dação ou desertificação será
de responsabilidade do cau-
sador do dano. O projeto
prevê, também, linha de cré-
dito específica para o finan-
ciamento das obras de re-
cuperação de áreas degra-
dadas.

O PL prevê, ainda, a cri-
ação na estrutura da Secre-
taria de Estado da Agricul-
tura, Pecuária e Abasteci-
mento de um serviço espe-
cífico de conservação de

Lista de multados por degradação
ambiental poderá ser publicada

A Comissão de Fisca- Comunicação Social,
lização Financeira e Or- compreendida na ativida
çamentária aprovou, tam- de "Divulgação Oficial',
bém, parecer de 22 turno cuja dotação orçamentária
sobre o PI, 7 10/96, do de- para o exercício de 1997 é
putado Marcos Helênio de R$20.806.000,00. Opa)
(PT), que dispõe sobre a jeto estabelece a data da
publicação de relação dos publicação - dia 5 de ju
devedores de multas por nho, Dia Mundial do Meio
poluição e degradação Ambiente.
ambiental. O relator, de- Requerimentos - A Co
putado Durval Ângelo missão aprovou, ainda,
(PT), opinou favoravel- três requerimentos que
mente ao projeto, na for- dispensam a apreciaçãO
ma do vencido no 1° tur- do Plenário. Participaram
no.	 da reunião, presidida

A publicação da lista pelo deputado Miguel
será feita através da Im- Martini (PSDB), os depU
prensa Oficial, podendo tados Durval Ângelo (PT),
estar a cargo da Secretaria José Braga (PDT) e Ari-
de Estado da Casa Civil e tônio Roberto (PMDB).

A Comissão de Fiscali-
zação Financeira e Orça-
mentária aprovou na última
quinta-feira requerimento do
deputado Durval Ângelo (PT)
solicitando que seja apura-
da a situação atual dos
precatórios no Estado de
Minas Gerais. No requeri-
mento, o deputado pede que
a Comissão faça um levan-
tamento analítico, por cre-
dor, do débito do governo
do Estado em relação aos
precatórios judiciais em atra-
so de pagamento, com to-
das as informações pertinen-
tes (modalidade, origem,
montante, data do início e
término do processo e ou-
tros dados considerados re-
levantes).

A Comissão deverá, ain-
da, de acordo com o reque-
rimento, inteirar-se da
tramitação dos pedidos de
intervenção no Estado,
protocolados no Tribunal
de Justiça de Minas Gerais,
em razão do atraso no pa-
gamento dos precatórios;
apurar os motivos da não~
inclusão, no orçamento do
Estado, do total da previsão
de pagamento desses
precatórios, conforme de-
terminação das Constitui-
ções Estadual e Federal; e
levantar se os pagamentos
realizados dos precatórios
obedeceram à ordem cro-
nológica. O relator do re-
querimento foi o deputado
José Braga (PDT).
Valores - O presidente da
Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária,
deputado Miguel Martini
(PSDB), disse que, em con-

versas informais, obteve in- O deputado Durval Ânge-
formações sobre os lo observou que, segundo o
precatórios junto ao Execu- presidente da Ordem dos
tivo. O valor total, segundo Advogados do Brasil (OAB),
Miguel Martini, é R$ 74 mi- a Justiça tem controle dos
lhões, sendo a maior parte precatórios e dados concre-
referente à administração tos que demonstram que a
Indireta, mas nem o Tribu- ordem estabelecida para pa-
nal de Justiça, nem o Tribu- gamento não está sendo cum-
nal Regional do Trabalho prida. Durval Ângelo disse
têm controle sobre os que já foram apresentados
precatórios. "O governo tem dois pedidos de intervenção
o montante, mas está fazen- no município de Contagem,
do uma operação pente-fino que não estaria cumprindo de-
para apurar um por um", cisões judiciais desde a ad-
afirmou.	 mjnistração passada.

PL sobre propaganda de órgos
públicos recebe emendas em 2° turno

A Comissao de Fiscaliza- bém propõe que o processo
çao Financeira e Orçamentá- licitatório destinado à
ria aprovou também parecer contratação de empresa de
sobre o PL 697/96, que de- publicidade pelo Estado seja
põe sobre a propaganda e a conduzido por uma comissão
publicidade dos Órgãos ptíbli- permanente. Essa comissão
cos das entidades sob contro- seria	composta
le direto ou indireto do Esta paritariainente por represen-
do. A autoria do projeto é da tantes do poder público e
Comissão Especial formada dos setores da sociedade ia-
para estudar melhores condi- teressados no tema, sendo
çoes de Comunicação no Es- dois representantes do ór-
tado de Minas Gerais. O gao ou entidade licitante e
relator, em 22 rumo, foi o de- uma representante do Minis-
prá) José Braga «>DD, que terio Público, do Conselho
opinou pela aprovacão dama- Estadual de Comunicação
t&.ia, na forma do vencído no Social, do Procon/MG e dos
lQ turno, com as emendas n' sindicatos das Agências de
1 e 2, que apresentou_ O pio.- Publicidade, dos Publicitári-
jeto seguirá, agora, para ta- os, dos Proprietários de Joi
çao em Plenário	 nais e dos Jornalistas Profis-

A emenda flQ 1 propõe sionais.
que as empresas de publici- A emenda n 2 propõe
dade que desejarem concom que, do montante dos recur-
rer à escolha por processo sos públicos a serem gastos
licitatóno devem possuir esta em propaganda e publicida-
belecimento em Minas, que de, 25% sejam reservados
ficará responsável pela eKecu- para aplicação em empresas
çao dos serviços contratados de comunicação localizadas
pelo Estado A emenda ram no interior do Estado,

4



Comissão Especial

Candidato a conselheiro do TC defende
Tribunal como auxiliar do Legislativo

Comissão Especial (continuação)

Auditorias externas e inspetorias regionais
seriam apoio ao trabalho dos conselheiros

Tostão pelo milhão
O deputado Ajalmar Silva
questionou o fato de o
Tribunal se ater a
pequenos detalhes na
avaliação das contas dos
municípios, que muitas
vezes são obrigados a
fazer obras emergenciais.
Na resposta, Simão Pedro
Toledo citou um autor do
Direito Administrativo,
segundo quem "é preciso
substituir a preocupação
do tostão pelo controle do
milhão". O deputado
condenou o excesso de
formalismo do Tribunal de
Contas, que muitas vezes
"perde tempo e papel"
com coisas de menor
importância.
Já a deputada Maria José
Haueisen disse ter
conhecimento de notas
frias e, que, através delas,
"de tostão em tostão se faz
o milhão", em prejuízo do
povo, especialmente nas
regiões mais carentes.
Simão Pedro Toledo
concordou com a
deputada e defendeu uma
fiscalização "não apenas
no papel", mas de forma
eficiente, que busque "urna
realidade subjacente que
vai explicar uma situação
delituosa". Se for preciso,
disse ele, o TC deve se
dirigir às prefeituras e
examinar as primeiras vias
das notas fiscais.

A Comissão Especial
criada para emitir parecer
sobre a escolha de conse-
lheiro do Tribunal de Con-
tas sabatinou, na última
quinta-feira de manhã, os
candidatos Kemil Kumaira e
Simão Pedro Toledo. Na reu-
nião da tarde, os relatores,
deputados Sebastião Navarro
Vieira (PFL) e Maria José
Haueisen (PT) emitiram pa-
receres favoráveis à indica-
ção dos dois candidatos. Os
pareceres foram aprovados,
e a escolha do conselheiro
caberá ao Plenário, em reu-
nião que deverá acontecer
na próxima quarta-feira, 9.

O primeiro a ser ouvido
foi o deputado Simão Pedro
Toledo. Respondendo à per-
gunta feita pelo deputado
Leonídio Bouças, relator do
processo, o deputado disse
que os parlamentares, com
suas atribuições políticas e
legislativas, não consegui-
riam cumprir com perfeição
a fiscalização, sem o auxílio
de um órgão eminentemente
técnico, como o Tribunal. Re-
conheceu que na prática há
dificuldades, mas que de ma-
rieira geral o sistema é bom.
Inspetorias - Quanto à co-
brança de maior agilidade
na avaliação dos processos,
o deputado disse que a si-
tuação melhorou muito com
a Lei Complementar 33, que
regulamentou a atuação do
TC. Defendeu a implantação
de inspetorias em todas as
macrorregiões, realizando
um papel preventivo para
levar orientações e esclare-
cimentos e evitar equívocos
e falhas técnicas que geral-
mente ocorrem nas presta-
ções de contas dos peque-

nos municípios. O deputa-
do considerou que houve um
avanço com o processo de
informatização da instituição
e lembrou que cerca de 75%
das prefeituras entregam suas
contas por meio de disquete,
o que facilita o processo.

O deputado Simão Pedro
Toledo também respondeu
às questões formuladas pelo
deputado Anivaldo Coelho
(PT) e concordou com o fato
de haver uma interferência
política no julgamento das
câmaras municipais. "Mas aí
surge como indeclinável o
parecer técnico do Tribunal
de Contas", disse o depura-
do, acrescentando que as
decisões das câmaras não são
definitivas e a elas cabem re-
curso. Sobre o excesso de
trabalho dos conselheiros, Si-

Simão Pedro defendeu a
permanência do Tribunal
como auxiliar do Legislativo
na fiscalização das contas
públicas, mas disse que é
importante manter a autono-
mia. "É preciso que haja
interação maior, para que o
trabalho seja realizado de
forma transparente; mas as
ações devem estar em con-
formidade com o Legislativo,
que é a instância maior res-
ponsável por essa fiscaliza-
ção", disse. Simão Pedro tam-
bém falou da importância da
atuação mais próxima do TC
junto aos municípios, em fun-
ção da complexidade de na-
tureza contábil das rotinas de
fechamento de contas. Para
ele, os pequenos municí
pios não têm recursos para

mão Pedro lembrou que o
TC tem a atribuição de juj.
gar as contas de 856 munj.
cípios, além do Estado e
órgãos da administração in.
direta. Para ele, a tarefa
árdua, e seria preciso au-
mentar o número de técnj
cos e de conselheiros.
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O deputado Simão Pedro Toledo

(PSDB) foi  primeiro candidato os
ouvido

contratar profissionais expe-
rientes e acabam cometendo
pequenas falhas e irregulari-
dades, não por má-fé, mas pcf

incapacidade técnica.
Simão Pedro Toledo dis-

se ser favorável ao sistema
de auditorias externas. Se-
gundo ele, o método ideal é
para avaliar as contas dos
municípios, devido ao sen-
tido de praticidade e "por 0
eminentemente técnico". O
sistema bifásico, em que O

Tribunal emite o parecer e
as câmaras fazem um julgs-
mento, mistura as análise5
técnica e política, disse. Con-
siderou inviável, contudo, a
implantação de um siste0
com auditorias externas efl
função da legislação e de fa-
tores orçamentários.

O outro candidato ouvi-
do pela Comissão, deputado
Kemil Kumaira, respondeu às
mesmas perguntas formula-
das para o seu concorrente.
Segundo ele, nos casos em
que houver indícios de frau-
des nas contas dos municí-
pios, o Tribunal de Contas
deve agir a partir das denún-
cias que podem ser feitas
pela própria população, den-
tro de suas limitações legais,
com rigor. Deve cobrar e fa-
zer restituir aos cofres públi-
cos o que foi apropriado
indevidamente.

Com relação às auditori-
as externas, o deputado
Kemil Kumaira acredita que
elas podem ser mais um ins-
trumento de apoio ao traba-
lho dos conselheiros, promo-
vendo uma descentralização,
na mesma linha da instala-
ção das inspetorias regionais.
Ele acrescentou que bastaria
ao governo emprestar a es-
trutura das 25 administrações
regionais para que o Tribu-
nal pudesse ter um funcio-
nário concursado, com capa-
cidade técnica comprovada,
para auxiliar os municípios
no trabalho de prestação de
contas.

O deputado lembrou que
nem todos os municípios dis-
põem de um aparato técnico
que lhes dê segurança no fe-
chamento de contas. Por essa
razão, ele defendeu a cria-
ção de mecanismos "para
levar conhecimento técnico
aos municípios, dando uma
abordagem mais pedagógica
a este trabalho". Ele citou a
experiência já em andamen-
to de uma Escola do Tribu-
nal de Contas, com professo-
res que ensinam os técnicos

municipais a forma correta
de fazer os relatórios. "O
que falta, infelizmente, é
cultura. A falta dela leva a
falhas, que ocorrem mais
por desconhecimento da lei
do que por intenção", disse
o deputado.

Ao falar das inspetorias
regionais, o deputado acres-
centou que esta seria uma	- -

Kemil Kumaira (PSDB) defende queforma de tirar a sobrecarga	o TC atue com rigor, dentro das
do Tribunal de Contas, que	 limitações legais

hoje é visto como uma es- tribunais, não sendo o atra-
pécie de radar, como se es- so próprio do Tribunal de
tivesse procurando falhas Contas. Ele defendeu o au-
dentro da administração pú- mento do número de con-
blica. Essa sobrecarga, pros- selheiros e também criticou
seguiu, muitas vezes preju- a Constituição por fixar esse
dica o trabalho dos conse- número em sete, sem levar
Iheiros e auditores,	em conta a população e o

Quanto à maior agilida- tamanho do Estado. Reiterou
de cobrada pela população, a defesa da descentralização
o deputado disse que a co- do Tribunal de Contas como
brança é feita sobre todos os solução para agilizar os

trabalhos.
Falta de diplomacia

Quanto ao relacionamen mas ele não deve ser
to do Tribunal com a Assem~desmembrado do Poder
bléia Legislativa, o deputado Legislativo. "Do contrário,
foi enfático. Disse que vê não estaria cumprindo sua
apenas como uma falta de di- função constitucional".
plomacia o fato de a convi- Respondendo a um
vência entre os dois não ser questionamento feito pelo
favorável, em determinados deputado Antônio Roberto
momentos. Para Kemil (PMDB) sobre o dualismo en-
Kumaira, ainda que exista a tre o parecer técnico do Tri-
discussão se o Tribunal deve bunal e as decisões políticas
ou não ser um órgão auxili- das câmaras municipais, o
ar do Legislativo, não restam candidato a conselheiro dis-
dúvidas, segundo reza a se que essa é uma questão de
Constituição, de que real- caráter jurisdicional. Segundo
mente é um órgão auxiliar, ele, não é da competência do
"Este mal-estar precisa ser Tribunal dar sentenças defini-
banido e nós vamos levar o tivas. Também não são defini-
pensamento no sentido de tivas as decisões das câmaras.
que os laços entre os dois Quando houver uma diferen-
sejam estreitados em benefí- ça, a instância apropriada é a
cio do povo". Ainda segun- justiça comum, disse o depu-
do Kemil Kuma ira, é preciso tado, a partir de denúncia ofe-
ter um Tribunal forte, recida pelo Ministério Público.

TC deve ter atuação mais
próxima dos municípios

-
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da Semana do Excepcional
Também foi aprovado

pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária o
parecer de 211 turno sobre o
PL 326/95, do deputado João
Batista de Oliveira (sem par-
tido), que dispõe sobre a pro-
moção, pela Loteria Mineira,
de extração especial da Sema-
na do Excepcional. O pare-
cer, do deputado Durval Ân-
gelo (P1), opinou pela apro-
vação da matéria, na forma do
vencido no 1° turno.

Outro parecer aprovado
refere-se ao PL 667/96, do

Comissão Especial

A Comissão Especial for-
mada para emitir parecer so-
bre a PEC 10/95 aprovou, na
última quinta-feira, parecer
favorável, de 22 turno, so-
bre a proposta. A PEC, apre-
sentada por mais de um ter-
ço dos membros da Assem-
bléia, tendo como primeiro
signatário o deputado
Miguel Martini (PSDB), visa
acrescentar alínea ao inciso
XXIII do artigo 62 da Cons-
tituição Estadual. O objeti-
vo é exigir prévia argüição
pública, na Casa, para a es-
colha dos presidentes das en-
tidades da administração pú-
blica, como 3á é previsto
para os diretores do sistema
financeiro estadual.

O relator, deputado Se-
bastião Costa (PFL), ressal-
tou que, por força do inciso
citado da Constituição Esta-
dual, já é exigida a argüição
pública dos membros do
Conselho de Governo, do
Conselho Estadual de Edu-
cação e do Conselho de De-

deputado Dinis Pinheiro
(PSD), que dispõe sobre o
atendimento médico e
odontológico nas escolas es-
taduais. O relator, deputado
Roberto Amaral (PSDB), opi-
nou pela aprovação, com a
emenda n° 1, apresentada
pela Comissão de Constitui-
ção e Justiça. O projeto foi
apreciado em I Q turno.

Também participaram da
reunião, presidida pelo depu-
tado Miguel Martini, os depu-
tados José Braga e Antônio
Roberto (PMDB).

fesa Social, "não se justifi- Tribunal de Contas do Estado
cando, por isso, tratamento de Minas Gerais não são mais
diferenciado para os presi- nomeados pelo governador d-
dentes da administração pú- pois de aprovada a escolha pela
blica indireta". Assembléia Legislativa. A
Emenda - Sebastião Costa emenda pretende suprimir da
apresentou a emenda n° 1, alínea "a" do inciso XXIII da
para adequar a Constituição artigo 62 a menção dos audito-
Estadual a decisão do Supre- res do Tribunal de Contas.
mo Tribunal Federal, que, Participaram da reunião,
em decisão sobre o mérito presidida pelo deputado Hely
da Ação Direta de Incons- Tarquínio (PSDB), os deputa-
titucionalidade (ADIN) n° dos Antônio Roberto (PMDB),
1.067, declarou inscons- Durval Angelo (PT), Antônio
titucionais o artigo 79, caput, Andrade (PMDB), Miguel
e seu parágrafo 2°. Conse- Martini (PSDB) e José Braga
qüentemente, os auditores do (PDT).

Assuntos Municipais
A Comissão de Assuntos Ronaldo Vasconcellos (PO,

Municipais e Regionalização que solicitam a realização de
discutiu e votou na última Ciclo de Estudos nos munid
quinta-feira, matérias que dis- pios de Betim, Iguatama e no
pensam a apreciação do Ple- Sul de Minas. Participaram da
nário. Foram aprovados três reunião os deputados
requerimentos, um do depu- Ronaldo Vasconcelios (PL)
tado Ivair Nogueira (PDT) e que a presidiu, José MilitãO
outros dois do deputado (PSDB) e José Braga (PDfl.

F
Debate
ftç final da reunião da
Comissão de Saúde,
houve debate com os
deputados Adelmo
Carneiro Leão (P1),
Wilson Pires (PFL) e Hely
Torqiínio (PSDB).
Carneiro Leão criticou o
fato de que ainda não
foi regulamentada a lei
sobre saneamento
básico - resultante de
Seminário Legislativo
que contou com a
participação de diversas
entidades, na legislatura
passada. Wilson Pires e
Tarqüínio defenderam o
medicina preventivo
como medida de
Promoção do saúde e
mais verbas paro o
Setor.
Respondendo à crítica
do deputado Adelmo
Carneiro Leão sobre o
inexistência de um
projeto de saúde para o
Estado, os
representantes da
Secretaria disseram que,
as ações são
Programadas e
Obedecem a critérios
tecflicos
Compareceram à
reunião os deputados
Jorge Eduardo de
Oliveira (PMDB), que a
Presidiu, Adelmo
Carneiro Leão (P1),
Wilson Pires (PFL),
Carlos Pimenta (PL),
Hely Tarqüínio (PSDB) e
IVO José (P1).

PEC 10195 recebe emenda em 2° turno

O deputado Migue! Mo,t,
(PSDB) é o presidente da Comissão

de Fiscalização Financeiro e
Orçomeit&j

coI	 Saúde e Ação Social

Técnicos da Saúde falam sobre
doenças tropicais

O coordenador da Fun- males, como a hanseníase, tu- municípios e a doença, 13. Em
dação Nacional de Saúde berculose,leishjnanjoseeden- 1996, foram registrados na ca-
(FNS) em Minas Gerais, João gue. Em Minas Gerais, o mos- pital 2 mil casos. Em cidades
Carlos Pinto Dias, disse na quitoAedAegjptz que trans- como Salvador, os cascas che-
última quinta-feira, que fal- mite à dengue, já atinge 180 garam a 150 mil.
tam recursos e há amarras Hanseníase: hospitais-colôniana lei para a contratação, por
prefeituras e Estados, de pes- serão transformados em gerais
soai para o combate à den- O debate sobre a que o controle das doenças
gue. "Estamos no limite hanseníase ocupou boa par- é fundamental na ação
operacional. Além disso, tra- te da reunião, que durou globalizada de vigilância
balhamos com três cenários quase a manhã inteira da úl- epidemiológica. "Além disso,
epidemiológicos. Cinqüenta uma quinta-feira. O superin- essa ação deve ser percebi-
por cento dos focos do mos- tendente da Fhernig, Guilher- da como pública e Contar
quito na Região Metropolita- me Riccio, informou que a com a colaboração de depu-
na estão nas casas, e a den- meta é transformar os cinco tados e da sociedade", com-
gue já se espalhou por hospitais-colônia—referência pletou. Falaram também os
borracharias, sucatas e lixos de tratamento da doença - coordenadores das áreas de
no país", disse. Ele também em hospitais gerais. Eles fi- hanseníase, Maria Aparecida
criticou o processo de cam em Sabará, Betim, Ubá, de Faria Grossi; de tubercu-
extinção sumária da FNS.	Bambuí e Três Corações. lose, Eclésia Regina Alves

O coordenador da FNS e Esse processo já está sendo dos Santos; e de dengue e
representantes da Fundação implementado em alguns lo- leishmaniose, George Alves

cais. "O objetivo é aproveitar de Almeida.
Hospitalar de Minas Gerais a infra-estrutura existente e	No caso da hanseníase,(Fhemig) e da Secretaria de
Estado da Saúde falaram aos estender o atendimento a vá- houve um decréscimo do

rias especialidades médicas", número de casos nos últimos
integrantes cia Comissão de explicou. Nos cinco hospi- dez anos. Em 1986, havia 27
Saúde e Ação Social, a re- tais-colônia, moram hoje mais casos para cada 10 mil habi-
querimento dos deputados de 3,5 mil pacientes entre 50 tantes; no ano passado, 6,9
Jorge Eduardo de Oliveira e 60 anos,	 casos. Segundo Maria
(PMDB)elvoJosé(Vi).Areu- O superintendente de Aparecida Grossi, a doença é
mão tratou das doenças tropi- Epidemiologia da Secretaria de fácil de tratar e de curar.
cais e do que o Estado tem fei- Estado da Saúde, Benedito Quanto à tuberculose, em
to para combater e controlar Scaranci Fernandes, lembrou Minas Gerais são diagnostica-

dos, em média, seis mil casos
a cada ano e, desde 1982, a
perspectiva é de queda dos
números. A coordenadora do
setor, Eclésia Regina Alves
dos Santos, lembrou, no en-
tanto, que é preciso intensifi-
car o controle da doença e

-	- -	monitorar os diagnósticos. O
-	 coordenador de Dengue e

Leishmaniose, George
Almeida, enfatizou, por outro
lado, a necessidade de dimi-
nuir a burocracia na área da

Guilherme Riccio, da Fhemig; deputado Jorge Eduardo (PMDB); Benedito saúde e de se aplicarem os
Scaranc, Fernandes, do Secretaria da Saúde, e João Carlos Pinto Dias, da FNS recursos orçamentários pre-

Fiscalização Financeira (continuação)

Loteria poderá ter extração
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Asserr
sobre

O 12-vice-presidente da As-
sembléia, deputado Cleuber
Carneiro (PFL), entregou ao Tri-
bunal de Contas do Estado, na
última sexta-feira, documento
com a posição da Casa quanto
aos valores de remuneração e
das verbas pertinentes à orga-
nização administrativa dos ser-
viços inerentes ao desempenho
do mandato parlamentar. O
deputado reuniu-se com o pre-
sidente do Tribunal, João Bosco
Murta Lages.

Segundo Cleuber Carneiro,
o documento foi encaminhado
por solicitação do presidente
Romeu Queiroz e em antecipa-
ção a qualquer pleito, demons-
trando o "absoluto respeito" do
Legislativo pelo Tribunal de
Contas. "A Assembléia é uma
Casa que age com absoluta

transparência, a fim de que es-
sas questões não tenham inter-
pretações duvidosas por erro de
informação', afirmou.
Ponto final - "Este ato vai pôr
um ponto final no assunto", dis-
se o presidente do Tribunal de
Contas, informando que o do-
cumento será distribuído a um
relator para análise. A decisão de

encaminhar o documento ao 
TNbunal ocorreu em face das

das veiculadas na imprensa ,
bre remuneração dos depu
estaduais. Murta Lages adia
que não vê motivo para iflsp.
çào na Assembléia. Informou
bém que o Legislativo tem pres.
tado contas, mensalmente e to.
dos os anos, ao Tribunal.

:• '

ibléia entrega ao TC doe ument'
remuneração de deputados
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Visita
O embaixador da Argentina no Brasil,
Diego Ramiro Gudar, visitou a Assembléia
na manhã do último quinta-leira. Ele foi
recebido pelo presidente do Casa,
deputado Romer, Queiroz, e, durante o
enconlTo, foram dtauitdos assuntos
ligados ao Mercasut ressaltando o
potencial de Minas na co~ comercial
do tratado. O cônsul Valdo Palmai, que
acompanhou o embaixador, destacou as
possibilidades de intercâmbio entre o
Legislativo Mineiro e o do provindo de
C&doba, no Argentino, começando pelo
fraco de experiências e legislaçóes de cada
Estado. Também participou do encontro a
deputada Elbe Brondõo (PSDB

CAPITAL
RESENHA
Resumo: Representantes de 60 entidades se
reuniram rio plenário da Assembléia, para discutir
com especialistas e autoridades o futuro da
Previdência e Assistência Social do Servidor Público;
a Ouvidoria de Polícia e o Fórum Interamericano
de Direitos Humanos foram discutidos na
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais.
Esses são alguns dos assuntos tratados ria
resenha de 31 de março a 3 de abril.

INTERIOR
ESCADA PARA PEIXE
Resumo: A Assembléia Legislativa aprovou uma lei
que obriga a construção de escadas para peixes em
todas as barragens nos rios do Estado.
Entrevistas: Oswaldo Wensceslau Silva, presidente
da Federação Mineira de Pesca; Onofre Mirando,
jornalista e pescador; Jáder Figueiredo,
superintendente do IBAMA; deputado Marcos Helêfl'0
(PT), autor do projeto; deputado Raul Lima Neto(PPB)
presidente da Comissão de Meio Ambiente.

9 horas	 20 horas
-Projeto CidadãoMinrri (Hall das Bandeiras) —varia de 40	• Reunião Ordinário de Debates (Plenário)alunos da 40 série do Escola Estadual Mariano deAbreu


