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Chefes de gabinete reúnem-se
com dirigentes da Alemg

O presidente do Assembiéia,
deputado Romeu Queiras
(PSDB), e diretores da Casa
re'jnirarrse antera com os
chefes de gabinete. Foram
apresentadas diretrizes e
ações do biénio 97198 e as
principais políticos do área
administrativa Os servidores
fizeram sugestões para o
aprimoramento de suas
atividades, Página 2

Coletiva
O líder do PT, deputado
Marcos Helênio, falou
ontem, na Sala de
Imprensa, sobre a
mobilização do partido
para as eleições, bem como
sobre as resoluções da
direção da legenda quanto
à construção de um novo
projeto político e
movimentos sindicais.
Também participaram da
coletiva o secretário sindical
Carlos Calazans e Benio

Seminário na Fiemg
A Assembléia, o Sistema
Fiemg, o Secretario de
Estado do Segurança
Pública e a Polícia Militar
promovem, hoje, o
Seminário "Segurança
Público como Fator de
Desenvolvimento Mineiro'.
O evento será no auditório
térreo da Fiemg, às 14
horas

Fetaemg
O movimento "Grito do
Terra - Brasil" está na pauta
do encontro que a
Federação dos
Trabalhadores em
Agricultura do Estado
(Fetaemg) realiza hoje, no
Assembléia. Os
trabalhadores estarão na
Tribuna Popular, a partir das
9h3ømin

CAPITAL
Título: FÓRUM DAS M4.ÉRJCAS/Aj.CA
Resnino: O presidente da Assembléia, deputado Romeu
Queiroz, participou de um seminário sobre a ALGA -
Área de Livre Comércio das Américas. Os deputados de
Minas acompanham de perto o assunto.
Entrevistas: Deputada Elbe Brandão (PSDB);
deputado Paulo Piau (PFL); deputado Luiz Fernando
Faria (PPB); deputado Romeu Queiroz, presidente
da Assembléia.

INTERIOR
Título: RESENHA
Resumo: A Comissão de Assuntos Municipais foi a
Ponte Nova explicar para prefeitos, vereadores e
lideranças municipais os benefícios da Lei Robin
Hood; a Lei de Diretrizes e Bases, que altera o
sistema público de ensino, foi discutida durante Ciclo
Nacional de Debates, no plenário. Estes são alguns
dos assuntos tratados na resenha de 25 a 30 de
abril.

Reuniões com
convidados
Vários convidados estarão
participando, bole , de
reuniões das Comissões
Permanentes da Assembléia
Ensino profissionalizante,
serviços locais de gás
canalizado, denúncias
relacionadas à violação de
direitos humanos e
Mercovale serão alguns dos
temas trotados. A tarde, a
CPI do Sistema Penitenciário
ouve representantes da
Secretaria do Segurança
Pública, da OAB e o
advogado Dimas Henrique
Soares. Confira horários e
locais das reuniões na
Agenda

Matrícula para curso
Começa amanhã (8) e vai
até o dia 14 o período de
matrículas para os
interessados em participar
do curso "A produção do
texto escrito", promovido
Pela Escola do Legislativo,
com 15 vagas. As aulas
abordarão conteúdos
relacionados à linguagem e
à língua, norma e fala,
variação lingüística, etc. Os
diversos textos produzidos
na Casa também serão
objeto de análise pelos
Participantes.
A carga horária é de 30
horas-aula . Podem
mafricularse funcionários
da Secretaria integrantes do
Banco de Desenvolvimento
do Servidor (BDS) que
Possuam o 30 grau. O curso
Será realizado entre 19 de
Maio e 23 de junho, das 8
às 10h30min, sempre às
Seg undos e sextas. As
inscrições podem ser feitas
das 8 às 17 horas, na
Secretaria da Escola. A
Professora é a consultora
Maria una Soares Souza
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O presidente Romeu Queiroz discurso ao lado do
governador Eduardo Azeredo e do presidente do Ti,

desembargador Paulo Tinoco

Presidente fala aos gabinetes
sobre as diretrizes para biênio Assinado convênio que garante

obras priorizadas nas Audiências

O governador Eduardo
Azeredo ressaltou que, como
em todo o país, a saúde é a
área mais carente de melhorias
e que sua administração está
atenta a isso. Azeredo desta-
cou ainda a importância das
Audiências Públicas, elogian-
do o Legislativo pela iniciati-
va pioneira que teve início em
93 e que hoje é realizada em
parceria pelos três Poderes. "As
Audiências são um instrumen-
to democrático para assegurar
e aumentar a participação po-
pular", afirmou.

As Audiências Públicas
deste ano já estão em andamen-
to, e são antecedidas de reu-
niões municipais, onde cada ci-
dade identifica suas prioridades
e elege seus representantes para
a etapa regional. Essas reu-
niões municipais têm prazo li-
mite de realização até o dia 8
de maio, quinta-feira próxima.
Sem promover a audiência mu-
nicipal, nenhuma cidade pode
participar da etapa regional.

Ainda ontem, por exem-
plo, a Prefeitura de Belo Hori -

Orçamento
O diretor-geral da
Assembléia, Dalmir de Jesus,
respondeu às questões
salariais, explicando que o
Legislativo está trabalhando
com o mesmo Orçamento de
1995 e dentro de diretrizes
traçadas por uma comissão
de representantes dos três
Poderes. "Assim, nossas
ações estão limitadas não
apenas pelos recursos,
estabilizados em valores de
dois anos atrás, mas também
pelos termos deste acordo
entre os três Poderes, que
visa basicamente ao não-
crescimento da folha de
pessoal. Portanto, até mesmo
o desenvolvimento do
servidor na carreira está
sendo bancado com recursos
próprios, do nosso
orçamento", afirmou Dalmir
de Jesus.
Participaram ainda da reunião
o diretor adjunto Pedro Paulo
Ladeira e o representante dos
funcionários do Quadro de
Recrutamento Amplo, Raniére
Lage Reis.

Negociação salarial
Indagado sobre o
compromisso do Legislativo
de intermediar a negociação
salarial entre funcionalismo e
Governo, o presidente
Romeu Queiroz informou,
ainda, a designação de uma
Comissão com esse objetivo.
Integram o grupo os
deputados Arnaldo Penna
(PSDB), Leonídio Bouças
(PFL), Gilmar Machado (PT),
Alberto Pinto Coelho (PPB) e
Alencar da Silveira Júnior
(PDT). Uma primeira reunião
deve ocorrer nos próximos
dias. "A Casa continua
aberta a todos os segmentos
da sociedade", enfatizou o
presidente.
Também presente à reunião,
o vice-líder do Governo,
deputado José Bonifácio
(PSDB), disse que vai analisar
o manifesto com ética e
consciência. A afirmação foi
uma resposta ao convite do
deputado Gilmar Machado
para que Bonifácio fosse o
primeiro signatário do
requerimento. O ex-deputado
e vereador Roberto Carvalho
(P1) também participou da
audiência.

O presidente da Assem-
bléia, deputado Romeu
Queiroz (PSDB), e direto-
res da Casa reuniram-se
ontem com os chefes de
gabinete, para apresenta-
rem as diretrizes e ações do
biênio 97/98, estabelecidas
pela Mesa Diretora, e as
principais políticas da área
administrativa. O presiden-
te reafirmou o seu propósi-
to de prosseguir com as
ações voltadas para a mai-
or interação com a socieda-
de e aquelas de inte-
riorização das ações do
Legislativo.
Interação - O diretor-ge-
ral, Dalmir de Jesus, e o se-
cretário-geral da Mesa, Pau-
lo Navarro, enfatizaram a
necessidade de uma maior
interação entre as áreas ad:
ministrativa e parlamentar,
para alcançar esses objeti-
vos e garantir um ambiente
favorável ao trabalho. O
assessor de Planejamento

Representantes do movi-
mento sindical e da sociedade
civil entregaram, ontem, um ma-
nifesto com mais de 12 mil assi-
naturas, solicitando a instaura-
ção imediata de uma CPI sobre
o Instituto de Previdência do
Estado (Ipsemg), ao presidente
da Assembléia, deputado Romeu
Queiroz (PSDB). O deputado
Gilmar Machado (P1) começa a
recolher hoje as 26 assinaturas
necessárias para instalar a Co-
missão (um terço da Assem-
bléia). A audiência foi no Salão
Nobre.

Os objetivos da CPI são in-
vestigar a falta de repasses do

Estratégico, Luis Valadares
de Abreu, destacou o po-
tencial dos recursos tecno-
lógicos disponíveis na Casa
para viabilizar esse entro-

Durante os debates, os ser-
vidores de gabinete encami-
nharam ao presidente do
Legislativo e aos diretores da
Casa algumas sugestões já dis-
cutidas entre eles, tanto para
melhorar as condições de tra-
balho nos gabinetes quanto
para incrementar a maior
interação entre as duas áre-
as da Assembléia.

O aprimoramento dos
instrumentos de informa-
tização dos gabinetes e a in-
clusão de novos temas entre
as opções de cursos da Es-
cola do Legislativo foram

Tesouro Estadual ao Ipsemg, nos
últimos 10 anos, das parcelas
referentes à contribuição dos
servidores e da respectiva cota
de responsabilidade do Estado;
apurar os motivos que levaram
às irregularidades no geren-
ciamento do Instituto; entre ou-
tros. Segundo o representante da
Coordenação Sindical, Renato
Barros, a apropriação indébita,
pelo Governo, dos recursos do
Ipsemg chega a R$ 807 milhões.
Denunciou, ainda, que o Insti-
tuto recebe R$ 70 mil referentes
a aluguéis de seus imóveis na
Praça Sete - enquanto o montante
deveria ser de R$ 300 mil.

sarnento e se colocou à clj
posição para receber e 

cO
solidar as sugestões dos
vidores de gabinete para
aprimorar essas ações

duas das sugestões apresen -
tadas pelos chefes de gabine-
te presentes na reunião.
Conta separada - Os serva-
dores questionaram ainda o
fato de estarem sendo descon-
tados em 3,5% na folha de sa-
lário, referentes à contribuição
previdenciária, sendo que eles
não têm, a princípio, direito à
aposentadoria. O presidente
Romeu Queiroz explicou que
o desconto está sendo feito,
mas o valor está sendo depo-
sitado em conta separada, até
que a Justiça se posicione so-
bre essa questão.

Fórum - O deputado Giln]2J
Machado, que encabeça o ITIO-

vimento pela coleta de assiila
turas, foi também o relator da
Comissão Especial que investi-
gou a situação do Ipsemg. Um
Fórum Técnico sobre Segu-
ridade Social, realizado no lfl'

cio de abril pela Assembléia,
também solicitou a instauração
da CPI. Segundo o presidente
Romeu Queiroz, as 12 mil assi-
naturas (mais do que as 10 ITIJ'

necessárias para encaminhar UITI

projeto de lei de iniciativa pOP
lar) são válidas como forma de
protesto e para dar respaldo
assinaturas dos parlamentares

O presidente da Assem-
bléia, deputado Romeu
Queiroz (PSDB), o governa-
dor Eduardo Azeredo e o pre-
sidente do Tribunal de Justi-
ça, desembargador Paulo
Tinôco, assinaram na tarde de
ontem uma série de convê-
nios com prefeituras munici-
pais e instituições, para libe-
ração de R$ 38 milhões, atra-
vés dos quais fica garantida a
execução das obras prio-
rizadas nas Audiências Públi-
cas Regionais realizadas em
1995. A solenidade realizada
ontem, no Palácio da Liberda-
de, contou com a presença de
dezenas de prefeitos e secre-

O presidente Romeu
Queiroz, por sua vez, lembrou
que, desde que aconteceram
pela primeira vez, as Audiên-
cias Públicas Regionais vêm
sendo aprimoradas para que,
cada vez mais e de maneira
mais objetiva, possam atender
às demandas da população.
Ele ressaltou o apoio do go-
vernador Eduardo Azeredo
que, a partir de 95, assegurou
a participação do Executivo no
processo.

Segundo Queiroz, as Au-
diências são o que há de mais

zonte e a Câmara Municipal
promoveram, em parceria com
representantes de outros 24
municípios, a audiência muni-
cipal da região Central II, da
qual a Capital faz parte. Nesta
reunião seriam indicadas as
prioridades da região e esco-
lhidos seus representantes para
a etapa regional que, no caso,
acontece em Vespasiano, nos
dias 26 e 27 de junho.
Cronograma - Serão 14 Au-
diências Regionais, e a primei-
ra reunião acontece nos pró-

tários municipais, deputados
estaduais e federais e secretá-
rios de Estado.

A maior parte dos recur-
sos para as obras escolhidas
através das Audiências de 95
será destinada à area de saú-
de - R$ 28 milhões, que serão
aplicados em todas as regiões
do Estado para ampliar, refor-
mar e equipar hospitais, am-
bulatórios e postos de saúde.
Em algumas regiões, como a
do Alto Paranaíba e Central 1,
por exemplo, todos os recur-
sos serão destinados para o se-
tor, visando inclusive à
concretização dos consórcios
intermunicipais de saúde.

democrático no relacionamen-
to entre a população - através
das lideranças muncipais e os
segmentos organizados da so-
ciedade civil - e a administra-
ção estadual. "É um grande
avanço da democracia ter a po-
pulação discutindo e decidin-
do sobre a aplicação das ver-
bas do Orçamento do Estado,
e eu acredito que, no futuro,
toda a execução do Orçamen-
to será pautada pela discussão
popular, pela participação da
sociedade", disse o presidente
da Assembléia.

ximos dias 19 e 20, em Minas
Novas, reunindo os municí-
pios das regiões do Je-
quitinhonha e Mucuri. A dife-
rença das Audiências de 97
para as anteriores (que acon-
teceram nos anos de 93, 94 e

é que, agora, cada região
já tem, predeterminada, a ver-
ba orçamentária que lhe cabe-
rá, e que poderá ser destinada
para uma única obra ou para
até cinco obras, escolhidas
através do voto dos represen-
tantes municipais.

Contribuição previdenciárja
é tema de debate

Funcionalismo pede CPI do
Ipsemg, e PT recolhe assinaturas

Governador ressalta importância das reuniões

Eventos este ano têm verba predeterminada
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fabricação de veículos

-

Representantes das quatro
maiores montadoras explicam os
procedimentos para atender o
consumidor	 o

Legislação contribui para
melhoria dos serviços

Defesa do Consumidor	 Defesa do Consumidor

Montadoras e clientes debatem 11
	

Empresas montam centro de atendimento
e fazem pesquisa de opinião

Vícios de qualidade
O promotor de Justiça de
Defeso do Consumidor,
Geraldo Faria Martins da
Costa, fez uma reflexão
sobre o assunto "tendo em
vista a pessoa humana" e
não as regras do mercado.
Segundo ele, ainda que a
maioria dos veículos não
apresentem defeitos,
considerados por ele como
falhas de maior gravidade
que colocam em risco a vida
do consumidor, muitos deles
apresentam "vícios de
qualidade", que são
pequenos problemas que
causam prejuízos
econômicos ao comprador.
O promotor também
abordou a questão da
"legítima expectativa do
consumidor"; cobrou das
montadoras a adoção de
políticas educacionais nas
áreas de trânsito e meio
ambiente; e sugeriu que os
serviços de defeso do
consumidor das montadoras
ganhem status de diretoria,
com poder de decisão
dentro da empresa.

defeitos na
A Comissão de Defesa do

Consumidor ouviu, ontem, re-
presentantes das quatro maio-
res montadoras instaladas no
país (Volks, Fiat, GM e Ford)
sobre a ocorrência de defeitos
de fabricação em veículos no-
vos. Em duas horas e meia de
reunião, os executivos procu-
raram explicar os mecanismos
que as fábricas vêm adotando
para responder às reclamações
de seus clientes. Também fo-
ram ouvidos consumidores le-
sados e que não conseguiram
solucionar os problemas de
origem de seus automóveis.

O diretor de Relações de
Mercado da Fiat Automóveis,
José Eduardo Lima Pereira,
lembrou que a organização da
sociedade em tomo da luta em
defesa dos direitos do consu-
midor despertou nas indús-
trias maior interesse no aten-
dimento aos seus clientes. Se-
gundo ele, as empresas preci-
sam manter a imagem
institucional e dos produtos
comercializados, para sobrevi-
ver num mercado cada vez
mais competitivo.
Prevenção - O diretor da Fiat
disse que a montadora vem
investindo numa série de me-
canismos preventivos, a fim de
evitar o aumento do volume
de reclamações. A empresa
possui uma equipe para aten-
der às reclamações dos seus
clientes, atuando junto aos
concessionários. Disse, porém,
que os defeitos de fabricação
não são a regra. De acordo
com os dados levantados pela
empresa e apresentados pelos
diretores Eduardo Muzzi e
Nilson Bretz, também presen-
tes à reunião, as reclamações
representaram 0,05% do total
de veículos produzidos (58
mil), em um ano e quatro
meses.

O gerente de Assuntos Le-
gais da Volkswagen, Luiz
Felipe Gomes, e o gerente de
Assistência e Atendimento ao
Cliente, Joacy Drummond, en-
dossaram as palavras do re-
presentante da Fiat, acrescen-
tando que o avanço da legis-
lação brasileira que defende
o consumidor, "um paradigma
internacional", tem contribuí-
do para o desenvolvimento
das indústrias instaladas no
país. Luiz Felipe disse que,
mesmo antes da criação da Lei
de Defesa do Consumidor, a
Volkswagen e outras mon-
tadoras já promoviam «recall"
e outras medidas de atendi-
mento ao consumidor.
Investimento - Joacy
Drummond lembrou que,
"acima de qualquer lei existe
• lei de mercado, que obriga
• busca constante da satisfa-

Alerta
O deputado Ambrósio Pinto
(PTB) comentou um
pequeno defeito de
fabricação de um veículo
comprado por um
funcionário de seu
gabinete. Segundo o
deputado, os montadoras
estão avançando no
atendimento ao
consumidor, mas, se
alegam que os problemas
são uma exceção, deveriam
se esforçar mais para saná-
los completamente, pois
para elas pouco
representaria a substituição
dos veículos defeituosos.
A reunião foi presidida pelo
deputado Geraldo
Nascimento (PT) e teve
ainda a participação do
deputado José Militão
(PSDB), autor do
requerimento que o
originou.

O gerente jurídico da Ge-
neral Motors, Arlindo Cerchiari
Filho, acompanhado pelos
executivos João Roberto de
Barros Zampieri, Carlos
Alberto Gondiri e Sidney Ra-
mos, disse que a empresa pro-
cura solucionar os problemas
da maneira mais rápida, por
meio de equipes instaladas nos
escritórios regionais da empre-
sa e de um centro de atendi-
mento ao cliente em São Cae-
tano do Sul, onde fica a fábri-
ca. De acordo com urna pes-

O coordenador do Procon
municipal, Rodrigo Botelho
Campos, falou, por sua vez, da
interferência dos processos de
internacionalização da econo-
mia e de estabilização da mo-
eda como fatores de grande in-
fluência nos problemas que
geram reclamações contra as
empresas no Procon. Para ele,
é preciso que as montadoras
garantam o aumento de quali-
dade associado ao aumento do
consumo e, conseqüentemen-

A Comissão também abriu
espaço para a fala de consumi-
dores que se sentem lesados
após a compra de automóveis
zero quilômetro. O advogado
Gemido Magela Silva Freire con-
tou que passou mais de quatro
anos reclamando de inúmeros
problemas apresentados por um
modelo Volkswagen que com-
prou de uma concessionária de
BH. Disse que já esperava "a fala
amena dos altos executivos das
indústrias automobilísticas" e

quisa feita pela GM do Brasil,
72% dos clientes que tiveram
algum contato com o centro
de atendimento recomprariam
o veículo e 84% recomendari-
am os serviços do centro de
atendimento. Segundo os exe-
cutivos, a empresa investiu
R$ 4,5 milhões no treinamen-
to de funcionários que fazem
atendimento ao consumidor e
que, segundo a filosofia da
montadora, «não basta apenas
a satisfação do cliente, mas
que ele esteja entusiasmado

te, da produção de veículos.
Rodrigo Campos disse que o
consumidor está cada vez mais
exigente e que por isso recla-
ma mais. Dados do Procon
mostram que houve um au-
mento de 2,5 reclamações por
mês, em 1996, para 3,5 deman-
das/mês nos primeiros quatro
meses de 1997.
Crítica—A atuação do Procon
é a da busca de um equilíbrio
nas relações de consumo, mas
sempre na ótica de defesa do

que o tratamento na realidade
não corresponde ao que foi dito.
O advogado questionou, sem
obter resposta, se as montadoras
já haviam devolvido dinheiro para
algum consumidor queixoso.
Acidente -Também apresentou
seu depoimento um proprietá-
rio de caminhão GM que até
hoje enfrenta problemas origi-
nários da fabricação do veículo.
O deputado Antônio Andrade
(PMDB) reforçou o coro dos in-
satisfeitos, narrando um episó-

pelos produtos e serviços".
Ford - Também o represen-
tante da Ford, engenheiro
Ronaldo Lago Souza, disse que
a maior preocupação da
montadora é com o cliente e
que, para tanto, envia perma-
nentemente correspondências
para levantar estatísticas sobre
os problemas mais freqüentes
apresentados pelos veículos.
Esses números também apon-
tam o nível de satisfação do
cliente e subsidiam as medi-
das corretivas, disse ele.

consumidor, destacou Cam-
pos. Disse, porém, que as
montadoras não vêm demons-
trando, na prática, interesse em
dirimir conflitos com soluções
administrativas, preferindo re-
correr à Justiça. Ainda segundo
o coordenador do Procon de
Belo Horizonte, apesar da tô-
nica sobre a defesa do consu-
midor, o órgão não tem intui-
to de "promover a execração
pública de qualquer empre-
sário".

dio em que um engenheiro so-
freu grave acidente num veícu-
lo que apresentava problema de
fabricação. Segundo o deputa-
do, a concessionária não conse-
guia resolver os problemas do
veículo e não apresentava ou-
tras alternativas. Antônio
Andrade lembrou que, se para
a montadora o índice de defei-
tos é de 0,05% sobre o total pro-
duzido, para a pessoa que ad-
quiriu o veículo defeituoso esse
índice é de 100%.

ção do cliente". Os represen-
tantes da Volks divulgaram
pesquisa interna segundo a
qual o índice de satisfação do
cliente atingiu uma média de
81 pontos percentuais Clii

1996, contra 61 pontos em
1987 - quando a empresa
criou esse índice, como for-
ma de balizar a sua atuação
no mercado. Os executivos
disseram também que a em-
presa triplicou os investi-
mentos em treinamento e in-
vestiu R$ 20 milhões em
equipamentos que aferefl1 a
qualidade dos produtos. Ain-
da segundo Luiz Felipe e
Joacy Drummond, a V0lk5
conseguiu eliminar em dois
terços a procura dos clien-
tes ao Procon e apurou que
apenas 0,01% dos VeÍCUlOS
novos apresentam algum
tipo de defeito de fricaÇuo

Qualidade deve acompanhar
aumento de produção

Consumidores lesados denunciam
montadoras



COMISSÕES
Ciência e Tecnologia
	 arta4eira	

Designados integrantes de Comissões
Programa destina R$ 15 milhões	 Especiais para analisar PECs
para rios Jequitinhonha e Pardo

O secretário de Recursos
Hídricos do Ministério do

Meio Ambiente, Paulo
Romano, falou sobre o
projeto aos deputados

O secretário de Recursos
Hídricos do Ministério do Meio
Ambiente, Paulo Romano, par-
ticipou, ontem, da reunião da

Comissão de Ciência e
Tecnologia, a convite do pre-
sidente da comissão, deputa-
do Gil Pereira (PPB), para fa-
lar sobre os projetos de sua
Secretaria para Minas Gerais.

Romano apresentou o
vídeo "Cidadania e Água", pro-
duzido pela Secretaria; o Pro-
grama Nacional de Combate
ao Desperdício de Água, em
preparo, e o Programa "Brasil
em Ação", por meio do qual
estão sendo destinados quase
R$ 15 milhões para investimen-
tos nas bacias dos rios
Jequitinhonha e Pardo. Os re-
cursos, segundo o secretário,
estão no Orçamento da União
e foram negociados pela ban-

cada federal mineira. O s~
tário respondeu a ques,
tionamentos dos deputados
Péricles Ferreira (PSDB) e
Dimas Rodrigues (PPB) sobe
questões que envolvem a seca
no Norte de Minas.
Verde Grande - A Comissão
aprovou, ainda, requerimento
do deputado Gil Pereira, con-
vidando o secretário Paulo
Romano e outras autoridades
para um seminário a ser reali-
zado em Montes Claros sobre
a bacia do Rio Verde Grande.
Participaram da reunião os
deputados Sebastião Costa
(PFL), Aliton Vilela (PSDB) e
Luiz Fernando Ramos Faria
(PPB).

Homenagem
Ocupando a presidência, o
3'- vice-presidente,
deputado Geraldo Rezende
(PMDB), leu discurso do
deputado Romeu Queiroz
(PSDB) sobre o falecimento
de Manuel Nardy, o
Manuelzão. "Manuelzão é
testemunho eloqüente da
genial criação literária de
Guimarães Rosa", leu
Rezende. A homenagem se
estendeu à esposa do
vaqueiro, sra. Diralva Alves,
aos seis filhos, netos e
bisnetos. As palavras do
presidente da Assembléia
foram registradas nos Anais
da Casa.

Foram designados, duran-
te a Reunião Ordinária
Deliberativa da tarde de on-
tem, os integrantes de duas
Comissões Especiais que vão
analisar Propostas de Emen-
da à Constituição (PECs) e de
uma Comissão Especial que
vai apreciar um veto do go-
vernador. Designados, ainda,
os integrantes da Comissão
de Representação da Assem-
bléia no processo de nego-
ciação das reivindicações das
lideranças do funcionalismo
junto ao Poder Executivo.
São eles: deputados Arnaldo
Penna (PSDB), Leonídio
Bouças (PFL), Alberto Pinto
Coelho (PPB), Gilmar Macha-
do (PT) e Alencar da Silveira
Júnior (PDT).

Uma das Comissões Espe-
ciais vai emitir parecer sobre
a PEC 37/97, do deputado
Miguel Martini (PSDB) e ou-
tros, que dá nova redação ao
caput do art.54 da Constitui-

ção do Estado (trata da con-
vocação de autoridade, sob
pena de responsabilidade no
caso de ausência injus-
tificada). Os integrantes são
os seguintes deputados: pelo
PSDB, Afiton Vilela, João Lei-
te, Arnaldo Penna e Hely
Tarquínio; pelo PFL, Wilson
Pires e Sebastião Costa; pelo
PPB, Luiz Fernando Faria e
Dimas Rodrigues; pelo
PMDB, José Henrique e
Anderson Adauto; pelo PT,
Maria José Haueisen e Gihnar
Machado; pelo PDT, José
Braga; pelo PL, Ermano Ba-
tista; pelo PTB, Ambrósio
Pinto.

A outra Comissão Espe-
cial vai analisar a PEC 38/97,
do deputado Miguel Martini
(PSDB) e outros, que acres-
centa inciso ao parágrafo 3°
do art. 77 da Constituição do
Estado (trata das férias cole-
tivas do Tribunal de Contas).
Os deputados designados

são os seguintes: pelo PSDB,
Hely Tarquínio, Elbe
Brandão, Ajalmar Silva e José
Miitão; pelo PFL, Leonídio
Bouças e Jorge Hannas; pelo
PPB, Se! tstião Helvécio e Gil
Pereira; pelo tônio
Júlio e Geraldo ai Losta Pe-
reira; pelo PT, Gilmar Macha-
do e Maria José Haueisen;
pelo PDT, Ibrahim Jacob;
pelo PI., Ermano Batista; pelo
PSD, Irani Barbosa.
Pró-Consumidor - O veto
que será analisado é o total
à Proposição de Lei 13.321
(ex-PL 668/96, do deputado
Dinis Pinheiro), que institui
o Programa Mineiro de Infor-
mação e Apoio ao Consumi-
dor (Pró-Consumidor). Os
integrantes da Comissão Es-
pecial 5O: pelo PSDB, João
Leite; pelo PMDB, José
Henrique; pelo PT, Durval
Ângelo; pelo PPB, Luiz
Fernando Faria; pelo PFL,
Jorge Hannas.

CPI do Sistema Penitenciário

Menores, sentenciados, superlotação e
tortura no DP de Betim

Os deputados João Leite
(PSDB), Durva! Angelo (P1,
lva,r Nogueira (PDT) e João

Batista de Oliveira (sem
partido) estiveram no local,

ontem

Superlotação, denúncias de
tortura e maus-tratos, presença
de menores e de sentenciados
Todas essas irregularidades fo-
ram comprovadas, ontem, pe-
los integrantes da CPI do Siste-
ma Penitenciário durante visita
ao 411 Distrito Policial de Betim.

Cento e sete presos se amon-
toam em nove celas, sendo
que, desse total, 56 sentencia-
dos já deveriam ter sido trans-
feridos para as penitenciárias
do Estado. Três menores, com
marcas de tortura pelo corpo,
estariam no distrito há um ano
- o que fere o Estatuto da Cri-
ança e do Adolescente.

Os deputados João Leite
(PSDB), presidente; Durval
Ângelo (PT), vice; e Ivair No-
gueira (PDT), relator; e João
Batista de Oliveira (sem parti-
do) colheram depoimentos dos
presos e também de Marilene
Leandro de Araújo - uma das
duas mulheres que estão no
local -, que denunciou ter sido
torturada. Os presos criticaram,
ainda, a atuação do Ministério
Público, alegando falta de
apoio. Entre os 107 presos do
distrito, 11 são albergados. O
delegado Segismundo Kerth,

que assumiu há 40 dias, não
soube prestar informações so-
bre a situação legal dos
detentos.
Doação - O deputado Ivair
Nogueira informou, também,
que, ainda ontem, iria se en-
contrar com o secretário do
Interior e Justiça, Tarcísio
Henriques, e o prefeito de
Betim, Jesus Lima (VI). Na pau-
ta do encontro, a possibilidade
de doação de um terreno para
construir uma cadeia em BetiUl.
Hoje a CPI do Sistema Peniten-
ciário vai ouvir os seguintes
convidados, a partir das 14 ho-
ras: o chefe do Departamento
de Assuntos Prisionais da Se-
cretaria de Segurança Pública,
Eduardo Ângelo CamPOS
Tavares; o representante da
Comissão de Direitos Humanos
da OAB/MG, Carlos ViCtOl'
Muzzi; e o advogado Din
Henrique Soares-

Águ
Um projeto de lei sobre política e
gerenciamento da questão hídrica
no Estado foi apresentado pelo
deputado Gil Pereira (PPB). Ele
pediu apoio dos colegas parlamen-
tares ao projeto que, segundo disse,
praticamente cria e instala o Plano
Estadual de Recursos Hídricos.

Honra
O Deputado João Leite (PSDB)
afirmou ter se sentido com a honra
abalada pela questão de ordem
levantada pelo deputado Durval
Ângelo (P1), durante os trabalhos
da CPI do Sistema Penitenciário. No
requerimento que fez, o deputado
petista criticou o encontro entre o
deputado João Leite, presidente da
CPI, e o governador Eduardo
Azeredo, afirmando que ele poderia
colocar sob suspeição os trabalhos
da Comissão. João Leite disse
confiar na rejeição,pela presidência
da Assembléia, dos argumentos da
questão de ordem. Em aparte, o
deputado Arnaldo Penna (PSDB)
afirmou que a CPI investiga as

penitenciárias e não o governa-
dor.

Polêmica
O deputado Marcos Helênio (PT)
prestou homenagem ao professor
Paulo Freire e ao sertanejo
Manuelzão, ambos falecidos
recentemente. Helênio ainda
mencionou a polêmica entre os
deputados João Leite e Durval
Angelo, dizendo que o problema
deve ser discutido em outra
ocasião. Já o deputado Miguel
Martini (PSDB), aparteando,
disse que Durval Ângelo foi
precipitado ao levantar suspeitas
sobre o comportamento do
presidente da CPI do Sistema
Penitenciário.

Explicações
Em defesa das atitudes que
tomou, o deputado Durval Ângelo
(PT) explicou que a visita do
deputado João Leite ao governa-
dor foi feita sem o conhecimento
dos integrantes da Comissão, o
que, segundo ele, não é correto.
"Quem fala pela CPI são os

-

requerimentos", justificou. O
parlamentar acrescentou que suas
críticas não foram pessoais, mas
políticas e institucionais. Em
aparte, o deputado João Leite
discordou: "o sr. coloca na
questão de ordem o meu procedi-
mento como uma atitude indivi-
dual'.

Ensinamentos
O deputado Geraldo Na
(PT) usou a Tribuna para
nagear Paulo Freire. O depu,
destacou vários trabalhos do
professor e suas influências.
"Quero lembrar que, na condição
de prefeito de Timóteo, busquei,
nos ensinamentos do educador,
um aperfeiçoamento para nossa
miitância", afirmou.

Policia
"Preservemos a polícia", pediu o
deputado Paulo Schettino (PTB) em
seu discurso de ontem na Tribuna.
Ele disse que, apesar dos episódios
ocorridos recentemente, o policial
não pode ser visto como um inimigo
da sociedade.

r,
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7h3Omin
• Jornada Universitária no Assembléia Legislativo - visita de

137 alunos do Curso de direito do UFMG (teatro)
9h3Omin
• Cessão da Tribuno Popular para o Federação dos Traba-

lhadores em Agricultura do Estado de Minas Gerais
(Fetaemg) - na pauta do encontro, o movimento Grito da
Terra - Brasil

• Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
(Plenarinho III) - ouvir representantes de entidades públi-
cas com o objetivo de discutir as modificações que ocorre-
rão no ensino profissionalizante, em particular nas escolas
técnicas federais, com a vigência da Lei de Diretrizes e Ba-
ses. Os convidados são: o coordenador da reforma do
ensina médio, Joaquim Antônio Gonçalves, representan-
doo secretário adjunto de Educação, João Sofista dos Mares
Guia; o secretário de Educação Superior do MEC, Abílio
Afonso Boeto Neves; o diretor de ensino do 2° grau, Ge-
roído Lino Soares, representando Carlos Alexandrino dos
Santos; o presidente do Associação dos Docentes do Cefet,
Elcio Queiroz Braga; e os membros do Grêmio do Cefet
Maurício de Moura Marques Júnior e Gustavo Alves Fon-
seca

• Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais (Plenarinho
II) - ouvir o menor R.S.A., que irá prestar esclarecimentos
sobre a entrevista dada ao jornal "1-laje em Dia" em que
alega estar correndo risco de vida. Discussão e votação de
parecer sobre o PI. 1.114/97, do deputado Raul Lima Neto
(PPB), que toma obrigatória a existência de instalações
sanitárias de uso gratuito para os passageiros em termi-
nais rodoviárias e pontos de parada de ônibus
intermunicipais

• Comissão de Meio Ambiente (Plenorinho 1) - discussão e
votação de proposição do Comissão

• Comissão de Agropecuária e Política Rural (Plenarinho IV) -
discussão de mensagens do governador que encaminham
processos de legitimação de terras devolutas rurais e ur-
banos e discussão e votação de parecer sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário

10 horas
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho 1) - Dis-

cussão e votação de parecer sobre o Pi-1.091/97, da de-
putada Maria José Haueisen, que disciplina o publicação
dos atas administrativos que menciono

• Comissão de Agropecuária e Política Rural (Plenarinho IV) -
obter esclarecimentos sobre o Mercovole, seminário e
"workshops" que ocorrerão no cidade de Montes Claros,
entre 27 e 31 de maio, bem como sabre a união do Norte

Reunião Ordinária (14 horas)
PI. 1.105197

Do governador, que autoriza o Poder Executivo a doar a
Formiga imóvel que menciona. Discussão em turno único

PI. 1.106/97
Da governador, que autoriza o Departamento de Es-
trados de Rodagem de Minas Gerais a doar imóvel a
Serra do Salitre. Discussão em turno único

PL 1.107197
Do governador do Estado, que autoriza o Poder Exe-
cutivo o doar imóvel a Cachoeira de Pajeú. Discussão
em turno único

PL 1.108197
Do governador do Estado, que autoriza o Poder Exe-
cutivo a fazer revertera lpuiuna o imóvel que especifi-
ca. Discussão em turno único

PI. 1.111197
Do governador do Estado, que modifico e acrescenta
dispositivos à Lei n° 11.397, de 6/1/94, que crio o
Fundo poro a Infância e a Adolescência e dá outras
providências. Discussão em turno único

Veto parcial
A Proposição de Lei 13.284, que estima as receitas e

de Minas com o Vale do Jequitinhonha. Ouvir os seg
convidados: superintendente e supervisar da CadevW
Ciríaco Cerpa de Menezes e Luiz Antônio de Passos C5
do; prefeito e secretário da Indústria e Comércio de
Claros, Jairo Ataíde e Carlos Eduardo Antunes Pereira e
diretor da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária 5
Abastecimento, Marcos Jansen Garcio	 e

• Funcionários da Fhemig entregam ao presidente Roreu
Queiroz (PSDB) manifesto solicitando a nomeação
concursados

lOh3Omin
• Assinatura de convênios, para acesso ao sistema Asse

bléia On Line", pela Prefeitura e Câmara de Caeté e
mora de Santo Luzia (Solão Oficial)

11 horas
Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) - discui-
são e votação de parecer sobre proposições sujeitas à apre.
ciação do Plenário

14 horas
• Reunião Ordinária Deliberativa (Plenário)
• CRI do Sistema Penitenciário (Pleriannho II) - ouvir a cjr

do Departamento de Assuntos Prisionais da Secretaria
Segurança Público, Eduardo Angelo Campos Tavaren; o
representante da Comissão de Direitos Humanos da OAB,'
MG, Carlos Victor Mussi; e o advogado Dimas Henrique
Soares

1 4h30min
• Reunião conjunto das Comissões de Constituição e Justiço e

de Administração Público (Plenarinho IV) - ouvir os repre-
sentantes dos Secretarias de Estado do Educação e de Re-
cursos Humanos e Administração a fim de obter esdoreo.
mentos sabre o PI. 1.156/97, de autoria do governador do
Estado (trato de exercício de cargo de provimento efetivs
no quadro de pessoal do Secretaria da Educação)

• Comissão Especial para emitir parecer sobre a PEC 34/97,
do governador, que altero o redação do inciso Vlli do or1.10
do Constituição do Estado (adequa esta á Constituição Fe-
deral no que diz respeito à exploração de serviços locais de
gás canalizado) )Plenorinho III) - ouvir o superintendente
de Gás da Cemig, António Otávio Campos Ferraz, sobres
atual situação dos serviços e da distribuição de gás canali-
zado no Estado. Discutir e votar parecer do deputado Roberto
Amara!

20 horas
Reunião Especial comemorativo dos 30 anos do Grupo
Pitágoras, o requerimento do deputado Cleuber Cor-
neiro

fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado de Mi-
nas Gerais e do orçamento de investimento das em-

presas controladas pelo Estado para o exercício de
1997. Prosseguimento do votação em turno único

Veto total
À Proposição de Lei 13261, que dispõe sobre a Co-

brança de multa por infração dos normas de transito.
Votaçãoem turno único

Veto total
A Proposição de Lei 13.276, que crio o Programa Esta-
dual de Conservação de Agua. Votação em turno úfliC0

Veto total
À 151-oposição de Lei 13281, que assegura o oferedmist0
gratuito, pelo Estado, do exame poro diagnóstico de de4la-
êncio de alfa-1 -antitripsina. Votação em turno único

Veto parcial
À Proposição de Lei 13.289, que autoriza o Poder Exe-

cutivo o realizar operação de crédito como União poro
o fim que menciona. Votação em turno único

PL 741/96
Do deputado Durval Ângelo, que crio o Ouvidoria do
Polícia do Estado de Minas Gerais. Discussão em 1
turno
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