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Já está na Internet a relação
completa dos prefeitos
eleitos nos municípios
mineiros. O endereço é
hfip//www.almg.gov.br . A
lista também estará à
disposição no hall da
Assembléia e pode ser
adquirida no Centro de
Atendimento ao Cidadão
(CAC), ao custo das cópias
xerox.
O trabalho foi realizado
pela área de informática,
que montou uma central de
apuração que funcionou
desde a abertura das urnas
e, já na sexta-feira, com
70% dos votos apurados na
capital, projetou a
composição partidária na
Câmara Municipal. O setor,
agora, está sistematizando
os dados para levantar o
mapa partidário no Estado.

O 22 vice-presidente da
Assembléia, deputado Se-
bastião Navarro Vieira (PFL),
registrou ontem, em pro-
nunciamento feito no Ple-
nário, a produção do milé-
simo programa "Assembléia
Informa na W. O deputa-
do, que presidiu a reunião
ordinária, observou que a
presença diária do "Assem-
bléia Informa" nas redes de
televisão "teve, e tem, papel
destacado na evolução da
imagem que os mineiros
têm do Legislativo estadu-
al". Lembrou, ainda, que
pesquisa recente encomen-
dada ao instituto Vox Populi
mostra que, quanto maior o
grau de informação do ci-
dadão a respeito da ativida-
de parlamentar, melhor é o
conceito da Assembléia e
dos deputados, de forma
geral.

02° vice-presidente res-
saltou que colocar o pro-
grama no ar exige esforço
de toda a Casa, dos setores
que geram a informação até
a produção final, e,
notadamente, dos deputa-
dos, que assumem as atri-
buições e submetem-se ao
julgamento da opinião pú-
blica. "0 êxito do Assem-
bléia Informa deve, assim,
ser compartilhado entre to-
dos os deputados e servido-
res, ressaltando-se o esfor-
ço e a dedicação da Secreta-
ria de Comunicação
Institucional, responsável
direta pelo programa", lem-
brou.

Sebastião Navarro Vieira
falou, ainda, dos outros pro-
jetos de comunicação, como
o recém-criado «Assembléia
em Debate", programa se-
manal na TV Minas, e a TV

O deputado Sebastião Navarro
Vieira analisou o papel dos canais

de comunicação entre o Legislativo e
a sociedade

do Legislativo (canal 40 de
TV a cabo), além de canais
próprios de diálogo com o
cidadão e as entidades or-
ganizadas da sociedade ci-
vil, destacando o Assem-
bléia On Line, o Centro de
Atendimento ao Cidadão e
a presença da Casa na
Internet.

Milésimo programa é lembrado
em pronunciamento

Alunos do Curso Superior de Administração
Pública da Fundação João Pinheiro

participaram ontem de mais uma edição da
Jornada Universitária na Assembléia, uma

iniciativa da Escola do Legislativo. A
programação inclui palestras e visitas às

dependências onde se desenvolve o processo
legislativo. Os alunos foram recepcionados

pela diretora da Escola, Sueli Barbosa, e
pelo professor e consultor Sabino Fortes, da

Gerência-Geral de Consultoria e Pesquisa.
Houve a participação ainda do deputado

Arnaldo Penna, do PSDB, que respondeu a
questionomentos sobre o trabalho das

Comissões.



Carta de Minas pelas Águas
encerra Ciclo de Debates

Coordenação de planos
diretores é questionada

Seminário
Começam hoje e vão até o
dia 16 as inscrições para os
interessados em participar
do 50 Seminário de
Reflexões sobre a
Aposentadoria. As inscrições
podem ser feitas no 180
andar do Edifício Tiradentes
ou pelos ramais 7870 e
7871. O Seminário,
promovido pela Gerência-
Geral de Saúde e
Assistência, contará com
palestras e dinâmicas de
grupo e será realizado no
final de outubro

A importância dos re-
cursos hídricos e os planos
executados no Estado vi-
sando à melhoria das bacias
hidrográficas foram ressal-
tados, ontem, no Ciclo de
Debates "Minas das Águas"
- que integra as atividades
dali Semana Interamericana
da Água no Estado. No final
do evento, foi entregue a
"Carta de Minas pelas Águas"
ao deputado Marco Régis
(PPS), que a encaminhará à
Comissão de Política
Energética, Hídrica e
Minerária da Casa para futu-
ras ações legislativas. A Car-
ta, que propõe medidas para
garantir o uso adequado da
água, foi assinada por re-
presentantes de órgãos go-
vernamentais, entidades li-
gadas ao assunto e por mem-
bros da sociedade civil que
participaram do evento.
Ação legislativa - O pre-
sidente em exercício da
Assembléia, deputado
Wanderley Ávila (PSDB),
ressaltou a importância dos
recursos hídricos na defi-
nição do destino das na-
ções e para a sobrevivên-
cia das culturas, num futu-
ro próximo. Ele também
lembrou que a solução para
os problemas pertinentes
tem de ser encontrada atra-
vés da parceria da União
com os Estados e municí-
pios. Enfatizou, ainda, a
atuação do Legislativo -
de onde se originou a nor-
ma jurídica que contém a
política estuadual de re-
cursos hídricos - e iniciati-
vas como Seminário Águas
de Minas, que permitiu a
participação da sociedade
no processo.

A coordenação execu-
tiva dos planos diretores
de bacias hidrográficas
pela Secretaria de Agri-
cultura foi questionada
pela presidente da Asso-
ciação Brasileira de En-
genharia Sanitária e
Ambiental (ABES), Cas-
silda Teixeira de Carva-
lho. Aluízio Fantini, presi-
dente da Ruralminas (su-
bordinada à Secretaria),
ressaltou, no entanto, que
a presença da fundação se
resume à competência téc-
nica e que o objetivo é

A prioridade que o go-
verno vem dando à políti-
ca de recursos hídricos foi
lembrada pelo secretário
de Estado do Meio Ambi-
ente e Desenvolvimento
Sustentável, José Carlos
Cai-valho, O secretário
lembrou várias ações es-
taduais que visam a esse
objetivo. Entre elas, o
acordo com a Fundação
Estadual do Meio Ambi-
ente (Feam) para
disponibilizar informa-
ções sobre as condições
das bacias para as enti-
dades envolvidas.
Planos diretores -
Aluízio Fantini falou, ain-
da, sobre os planos dire-
tores das principais bacias
hidrográficas do Estado.
Incluídos nos projetos
estruturantes do governo,
os planos definem o apro-

tornar o plano integrado
sem a submissão a qual-
quer órgão.

A gerente da Divisão de
Estudos, Pesquisa e Plane-
jamento da Feam, Elizete
Gomide Dutra, expôs as
ações que vêm sendo
implementadas nas bacias
hidrográficas, visando ao
enquadramento dos cursos
d.água. O trabalho consiste
em definir, avaliar e propor
ações que melhorem a qua-
lidade da água nos rios
Piracicaba, Paraopeba e Rio
das Velhas.

veitamento múltiplo, a
gestão e a conservação
dos recursos hídricos
compatibilizados com o
desenvolvimento regional.
Atualmente há sete gran-
des planos executados por
terceiros com a supervi-
são dos órgãos estaduais.
A organização executiva
está sob a responsabilida-
de da Ruralminas e do
Departamento de Recur-
sos Hídricos.

O manejo integrado
das sub-bacias foi objeto
de exposição do coorde-
nador do Programa de
Bacias Hidrográficas da
Emater, Maurício Roberto
Femandes. Estavam pre-
sentes ainda os deputa-
dos Álvaro Antônio (PDT),
coordenador dos traba-
lhos, e Raul Lima Neto
(PPR).
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Representante da Secretario disse que denúncias publicados pela
imprensa são infundadas

O chefe do Departamen-
to de Assuntos Prisionais da
Secretaria de Estado da Segu-
rança Pública, Eduardo
Ângelo Tavares, negou
ontem, na Assembléia
Legislativa, que medicamen-
tos controlados estejam
sendo ministrados indis-
criminadamente aos presos
sob guarda do Departamen-
to de Investigações, em Belo
Horizonte, conhecido como
"Depósito de Presos da
Lagoinha". Ele compareceu à
Comissão de Direitos e Ga-
rantias Fundamentais, aten-
dendo a requerimento do seu
presidente, deputado João
Leite (PSDB), para tratar da
denúncia, feita pelo jornal
"Hoje em Dia", de que os
medicamentos estariam sen-
do utilizados para acalmar os
presos.

Eduardo Ângelo disse que
a denúncia é infundada e a
atribuiu a uma "maldade ou
ignorância" do repórter que
ouviu um delegado do Cen-
tro de Triagem do DI. Segun-
do Ângelo, o delegado afir-
mou que, apesar da difícil
situação enfrentada pelo Es-
tado, e particularmente pela
Secretaria de Segurança Pú-
blica, os presos têm recebido

atendimento especializado,
sendo que somente têm re-
cebido medicamento con-
trolado os que dele necessi-
tam por ordem médica.

O chefe do Departa-
mento de Assuntos Pri-
sionais afirmou ainda que o
Centro de Triagem tem ca-
pacidade para 68 presos e
que chega a receber até 230

Também participou da
reunião da Comissão o su-
perintendente de Organi-
zação Penitenciária da Se-
cretaria de Estado dajusti-
ça, Ediraldo Brandão. Ele
disse que atualmente, em
Minas, como em todo o
País, há carência de vagas
e de pessoal no sistema
penitenciário.

Brandão afirmou que,
devido à falta de concur-
sos públicos, está sendo

O superintendente dis-
se que algumas medidas têm
sido tomadas para melhorar
• situação dos presos, como
• construção de um hospi-
tal para presos aidéticos,
com 26 leitos, e de um hos-
pital de custódia e trata-
mento em Ribeirão das Ne-
ves, com recursos do Fundo
Penitenciário Estadual. Além
disso, afirmou, com recur-
sos do Fundo Penitenciário
Nacional está sendo
construída uma penitenciá-
ria em Governador
Valadares, o que criará 496

presos, devido à falta de
vagas nos estabelecimentos
penitenciários de Minas. Ele
defendeu a construção de
cadeias públicas padrão no
interior como forma de di-
minuir o problema, mas res-
saltou que a solução defini-
tiva é a construção de
minipenitenciárias em todo
o Estado.

admitido pessoal para
trabalhar em penitenci-
árias através de contra-
tos provisórios. Ele sali-
entou que esse tipo de
contratação piora o aten-
dimento aos presos, já
que os contratados pro-
visoriamente não rece-
bem treinamento ade-
quado, que é necessário
para o desempenho da
atividade de guarda pe-
nitenciário.

novas vagas. Ele destacou
queaPenitenciáriade Con-
tagem não pode receber
novos presos no momen-
to, pois seus seis pavilhões
estão em reforma.
Presenças—Participaram
da reunião da Comissão
de Direitos e Garantias
Fundamentais o deputa-
do João Leite (PSDB) -
presidente, Antônio
Roberto (PMDB), Carlos
Pimenta (PL), Jorge
Eduardo de Oliveira
(PMDB) e Dimas
Rodrigues (PPB).

Direitos e Garantias Fundamentais

Secretaria de Segurança nega uso de
medicamento para acalmar presos

Governo dá prioridade
a recursos hídricos

Contratados não têm
treinamento

Fundo Penitenciário
viabiliza melhorias
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Reunião conjunta

PL cria "Centro de Recursos
Humanos João Pinheiro"

As Comissões de Consti-
tuição e Justiça, de Adminis-
tração Pública e de Fiscali-
zação Financeira e Orçamen-
tária aprovaram, ontem, em
reunião conjunta, pareceres
favoráveis de 19 turno ao PL
965/96. De autoria do go-
vernador, a proposição, que
tramita em regime de urgên-
cia, cria o Centro de Recur-
sos Humanos "João Pinhei-
ro" na estrutura da Secreta-
ria da Educação.

O objetivo do Centro -
que representa a esta-
dualização do instituto fe-
deral que leva o mesmo
nome - será gerir as ativida-
des de desenvolvimento de
recursos humanos voltados
para a educação do Estado.
Os pareceres dos deputa-
dos Simão Pedro Toledo
(PSDB), pela Comissão de
Justiça; Elbe Brandão
(PSDB), pela Comissão de
Administração; e Marcos
Helênio (P1), pela Comis-
são de Fiscalização Finan-
ceira; opinaram pela apro-
vação do projeto.

Convênio - A proposta de
criação do Centro resulta
do Termo de Convênio fir-
mado com a FAE, que trans-
fere para a Pasta da Educa-
ção mineira a administra-
ção das dependências do
Instituto de Recursos Hu-
manos "João Pinheiro". O
Centro deverá ser utilizado
para treinamento dos pro-
fissionais da educação.

O projeto prevê que, a
partir da criação do Centro,
será extinto o Centro de

Proj etc
Ainda durante

conjunta, foram
pareceres favorá
turno das coiniss
ministração e de E

Formação de Professores
(Cefot), criado no ano pas-
sado. Serão criados dois car-
gos de assessor II e relotados
no Centro um cargo de dire-
tor II e um de assessor II. O
aproveitamento total das
dependências eliminará cus-
tos referentes a pagamentos
de diárias de viagem aos
participantes de cursos e
encontros, aluguel de salas
e equipamentos. A medida
resultará em economia anu-
al de R$ 5 milhões.
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Comissão Especial

Deputados começam a estudar
situação real do 1psemg

Os deputados Miguel prestação de serviços na
Martini (PSDB) e Geraldo capital e no interior. O
Santanna (sem partido) fo- deputado Gilmar Macha-
ram eleitos, ontem, presi- do (PT) foi designado
dente e vice-presidente da relator da matéria.
Comissão Especial criada A Comissão aprovou,
para estudar a real situação ainda, requerimento do de-
financeira do Ipsemg, in- putado Gilmar Machado so-
cluindo a falta de repasses licitando a vinda do presi-
de recursos pelo Tesouro dente do Ipsemg, José Ma-
do Estado e a situação da ria Borges, à Assembléia,

para prestar esclarecime
tos sobre o assunto. Fio
definido, também, que
Comissão se reunirá to(
as terças-feiras, às 15h30n1

Compareceram à r
nião os deputados Jol
Hannas (PFL), Gilmar I\
chado (PT), Alberto Pn
Coelho (PPB) e Migi
Martini (PSDB).

Reunião conjunta

Aprovado parecer favorável a
fundo de apoio a cinema

Foram aprovados ontem tir que os produtores cinema- podem ser fixados por meio de
os pareceres favoráveis de 1° tográficos obtenham financia- decreto, que é ato administrati-
turno sobre o PI. 948/96, do mentos em condições especi- vo normativo hierarquicamen -
governador, que cria o Fundo ais, não apenas para o capital te inferior à lei. Participaram da
Estadual de Apoio à Indústria de giro, como também para as reunião os deputados Miguel
Cinematográfica - Feaic, du- inversões fixas.	 Martini (PSDB), que a presidiu,
rante reunião conjunta das O projeto recebeu parecer Arnaldo Perna (PSDB), João
Comissões de Constituição e favorável com a emenda n Q 1, Leite (PSDB), Elbe Brandão
Justiça, de Educação e de Fis- da Comissão de Justiça. A (PSDB), Geraldo Rezende
calização Financeira e Orça- emenda estabelece que os cri- (PMDB), Simão Pedro Toledo
rnentária. O projeto vai permi- térios de financiamento não (PSDB) e Aliton Vilela (PSDB).

Saúde e Ação Social

Declarações de utilida
Em reunião realizada na deputado José Bonifácio

manhã de ontem, a Comis- (PSDB), refere-se ao Sindica-
são de Saúde e Ação Social to Rural de Miraí, com sede
aprovou, em 211 turno, dois no município de Miraí. O
projetos que tratam de de- segundo, do deputado
clarações de utilidade públi- Wanderley Ávila (PSDB), diz
ca. O primeiro, de autoria do respeito à Associação Comu-

k.

Universidade
O deputado Aliton Vilela (PSDB)
criticou a demora da assinatura da
porcaria de criação e implantação
da Universidade do Vale do Rio
Verde, em Três Corações. O
deputado mostrou-se preocupado
com a qualidade da educação
oferecida aos jovens e disse que a
educação não tem recebido a
atenção que merece. Depois de
acusar o "desprestígio do Estado
junto ao Ministério da Educação",
Ailton Vilela responsabilizou o
"emperramento burocrático do
MEC" pela demora na implantação
da Universidade e fez um apelo ao
ministro Paulo Renato de Souza,
para que agilize a assinatura da
portaria.

Eleições
O deputado Carlos Pimenta (PI.)
cumprimentou os deputados que
concorreram e venceram as últimas
eleições municipais. Ele contou,
ainda, da apreensão dos prefeitos
eleitos com as condições
financeiras para o início das novas
administrações, lembrando que, em
Minas Gerais, quase 100 distritos
foram emancipados. O deputado
conclamou a Assembléia, os
governos federal e estadual e a
Câmara dos Deputados a

auxiliarem os novos municípios na
busca de recursos.

Subvenção
O deputado Raul Lima Neto (PPB)
disse que tem apoiado projetos do
governador com liberdade de
consciência, por considerar que o
contrário seria "uma ação
castradora dos ideais que a
população escolheu". No entanto,
protestou contra as promessas não
cumpridas, segundo ele, os
deputados receberam promessas de
verbas para secretarias para a
execução de obras, o que não
ocorreu.
Raul Lima Neto foi aparteado pela
deputada Maria José Haueisen (P1'),
que afirmou a necessidade de que
a Assembléia seja independente.
"Vemos que há deputados que
passam o mandato dizendo amém'
ao governador", afirmou.

Violência
As violências durante o processo
eleitoral foram terna do
pronunciamento do deputado Ivo
José (PT). Ele relatou o assassinato
do presidente do PSD do distrito de
Cachoeira Escura, município de
Belo Oriente, professor Ronaldo
Santana Leite. Segundo o deputado,
as evidências demonstram que o

le pública
nitária dos Quartéis, com sede
no município de Inhaúma.

Compareceram à reunião
os deputados Carlos Pimenta
(PO, que a presidiu, Jorge
Eduardo de Oliveira (PMDB)
e Jorge Hannas (PFL).

crime tem conotações políticas, uma
vez que a vítima apoiou a
candidato a prefeito do PT. Santana
teria feito denúncias durante
comícios e recebeu várias ameaças.
Ivo José denunciou, também, as
ameaças de morte contra o prefeito
eleito da cidade do Naque, no vale
do Aço, Salvador Gomes Dutra, e as
agressões que sofreu a vereadora
Zélia Curi, do P1' de Muriaé.
Ivo José foi aparteado pelo
deputado Marco Régis (PPS), que
prestou solidariedade à família do
professor assassinado e relatou
violências ocorridas em Juruaia,
comarca de Muzambinho.

Democracia
O deputado Cleuber Carneiro (PFL)
exaltou a democracia. 'Nada substitui
a forma de governo que tem por
fundamento a lei, a liberdade de
opinião e o direito da livre escolha
dos governantes", afirmou. Segundo
ele, 'são necessários múltiplos ajustes
para que a transparência, a seriedade
e a competência sejam pilares de
sustentação sólidos como rocha".
Cleuber Carneiro ressaltou que a
democracia é urna dádiva de Deus e
que 'resta aos homens de bem, aos
de coragem, aos de vergonha,
sobretudo, defendê-la em todas as
instâncias'.



AGENDA
14 horas

• Reunião Ordinária Deliberativa (Plenário)

l4h3Omin
• Entrevista coletiva do deputado Pérides Ferreiro

(PSDB) e do vereador José Lincoln Magalhães

(PSDB). Assunto: Sucessão Municipal em Belo
Horizonte (Sala de Imprensa)

1 5h30min
• Entrevista coletiva do 1 --Secretário Rêmolo Aloise

e dos deputados Geraldo Santanna, Torcísic
Henriques e Toninha Zeitune. Assunto: Desligo.
mento do PMDB
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N. Imesa do assejl!bléia

Aprovada doação de imóvel
Presidente
Agostinho Patrús
12VicePresidente
Wanderley Ávila
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Sebastião Navarro Vieira
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Paulo Pettersen
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22-Secretário
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39-5ecretário
lbrahim Jacob
42-SecretáriO
Ermano Batista
52-SecretáriO
Antônio Júlio
SECRETARIA
Diretor-Geral
Dalmir de Jesus
Secretário-Geral da Mesa
Paulo Rubens Navarro Vieira

Foi aprovado ontem, pelo
Plenário, em turno único, o
PL 897/96, do governador,
que autoriza o Poder Execu-
tivo a doar imóvel ao municí-
pio de juiz de Fora. O projeto
foi aprovado com a emenda
n° 1, apresentada pela Co-
missão de justiça-

o imóvel é um terreno,
com 5.220 metros quadrados,

na Vila Esperança II, bairro
Benfica, em Juiz de Fora, e
havia sido doado ao Estado
pela CDI/MG para a constru-
ção de escola pública. Como
o terreno tem sido sistemati-
camente invadido por famíli-
as de baixa renda, o Executi-
vo encaminhou à Assembléia
o projeto que prevê a doação
com o objetivo de urbaniza-

ção e construção de casas
pulares. A emenda aprovada
estabelece o prazo de 10 anos
para que o município cumpra a
destinação do terreno. Caso
contrário, o imóvel reverterá ao
patrimônio do Estado. Ainda na
reunião de ontem, o deputado
Miguel Martirti (PSDB) comuni-
cou que estará ausente do país
de 10 a 23 de outubro.

Assembléia na Internet:
http:1/wwW.almg.9OV.br

Reunião Ordinária (14 horas)
PL 895/96

Do governador do Estado, que altero a Lei 11.394,
de 6/1/94, que crio o Fundo de Desenvolvimento
Regional do Jaíba. Votação em turno único

PI. 896/96
Do governador do Estado, que dá nova redação ao
'caput" do art. 30 da Lei 12.082, de 12/1/96, que
obriga ouso do cinto de segurança nos veículos que
menciona, no território do Estado de Minas Gerais.
(O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará
o proprietário do veículo à multa de 60 Unidades
Fiscais de Referência - Ufirs - por infração). Vota-
ção em 2° turno

PL 920/96
Do governador do Estado, que altera a denomina-
ção e reorganização da Secretaria de Estado de
Esportes, Lazer e Turismo, extingue cargos. Prosse-
guimento da discussão em turno único

PI. 921/96
Do governador do Estado, que altera a denomina-
ção da Secretaria de Estado da Indústria e Comér-
cio, de que trata a Lei 12.160, de 27110/96, para
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Turis-
mo. Discussão em turno único

PL 922/96
Do governador do Estado, que autoriza o Poder

CAPITAL

ASSEMBLÉLk LEGISLATIVA E AS ELEIÇÕES 96
Resumo: O resultado das eleições 96 vai
modificar a composição da Assembléia
Legislativa. Dos nove deputados estaduais que
disputaram as eleições de prefeito, seis saíram
vencedores. O programa veiculado nas emissoras
da Capital mostro os dados.

Executivo a reveterà Mitra Diocesana de Diamantino
o imóvel que especifica. Discussão em turno único

PL 923/96
Do governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a reverter imóvel ao Município de Santo
Antônio do Aventureiro. Discussão em turno
único

Veto Parcial
À Proposição de Lei 13.043. que autoriza o Po
Executivo a delegar, por meio de concessão ou
permissão, os serviços públicos que mencio
Votação em turno único

Veto Parcial
A Proposição de Lei 13.100, que institui oPrograTfl
de Desligamento Voluntário (PDV) no âmbito
Administração Direta do Poder Executivo e de s
autarquias e fundações públicas. Votação em tu
único

Veto Parcial
À Proposição de Lei 13.101, que autoriza a alie
ção das ações da Companhia de Gás de Mi
Gerais (Gasmig). Votação em turno único

Veto Parcial
A Proposição de Lei 13.103, que institui contrib
ção previdenciária para custeio parcial de apoSe
tadoria de servidores públicos. Votação em tu
único

INTERIOR
PAUL SINGER
Resumo: O agrupamento de países em blocos
econômicos foi discutido em palestro sabre
'Globalização e Neoliberalismo", dentro do curso de
formação política da Escola do Legislativo.
Entrevistas: Paul Singer, professor da USP; Ricardo LuCOt,
professor do UNA; dep. José Maria Barros (PSDB); dep
Maria José Haueisen (PT); dep. Ajalmar Silva (PSDB).
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