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Deputados discutem verbas para
área de saúde no Orçamento 98

maior produtividade e ava-
liação permanente. Ele apre-
sentou o Programa de Saú-
de da Família (PSF),o Con-
sórcio Intermunicipal de
Saúde, o programa Farmá-
cia Essencial e vários indi-
cadores da Fhemig, da
Fundação Ezequiel Dias
(Funed) e do Hemominas.

O Programa de Saúde da

Família, iniciado em 1995,
com o atendimento de 22
municípios por 42 equipes,
atua hoje em 259 municípios,
com 466 equipes. Cada equi-
pe atende 800 famílias. O
programa, segundo Marcus
Pestana, tem a função estra-
tégica de inverter o mode-
lo de atendimento, que an-
tes era feito nos hospitais.

Crescimento dos consórcios
1 
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Curso de Formação
Política
A palestra do Curso de
Formação Política "Missões
do Poder Legislativo
Contemporâneo", com Luís
Aureliano Gama de
Andrade marcada para a
Próxi ma segunda-feira,
devido à antecipação do
feriado do Dia do
Funcionário Público, foi
transferida para o dia
seguinte,terça-feira. A
Palestro será às 19 horas, no
Auditório.
Caminhos da
Democracia
Alunos da Escola EstadualMor de Espanha, de Bicas,vi	 Assitam hoje a sembléia.
Eles vão Participar do Projeto
Caminhos da Democracia eserão recebidos no Hall das
Bandeiras visitando depois oCentro de Atendimento ao
Cidadão o Tribuna Popular,O Plenário e as Comissões.

A Comissão de Saúde e
Ação Social realizou ontem
reunião com a presença do
secretário adjunto de Plane-
jamento e Coordenação Ge-
ral, Marcus Pestana, e de re-
presentantes de setores do
governo ligados à saúde,
para discutir aspectos do
Orçamento do Estado para
o exercício de 1998. A reu-
nião foi solicitada pelo de-
putado Carlos Pimenta
(PSDB).

Carlos Pimenta justificou
a realização da reunião pela
dificuldade de se entender
o Orçamento para 1998.
"Com a diluição dos temas,
fica difícil ter uma idéia glo-
bal de quanto será aplicado
em cada área", disse.

O secretário adjunto
Marcus Pestana fez uma ex-
posição sobre as realizações
do governo na área de saú-
de, que forma um dos pro-
gramas estruturantes do
Plano Mineiro de Desenvol-
vimento Integrado (PMDI).
Ele disse que o problema da
falta de recursos vem sen-
do minimizado com geren-
ciamento eficaz, busca de

Os Consórcios Intermuni-
cipais de Saúde têm o objetivo
de racionalizar os gastos com
saúde nos municípios. Em
1995, eram apenas 32 consór-
cios, que envolviam 371 muni-
cípios, atendendo cerca de 6,5
milhões de pessoas. Em 1997,
já são, segundo o secretário
adjunto, 63 consórcios, envol-
vendo 725 municípios para
atender uma população deceita
de 10, 6 milhões den-uneiros.

Na rede da Fhemig, foram
realizadas, em 1994, 38.379
intemações. Em 1996, foram
53277.0 número de leitos de
CII subiu de 14, em 94, para
60, em outubro deste ano. O
número de consultas na
Fhemig também cresceu, de 774
mil, em 95, para 1.043530, em 97.

O crescimento da produ-
ção, na Fundação Ezequiel
Dias (Funed), de medicamen-
tos líquidos, de 59 mil, em 95,
para 418 mil, em setembro de
97,ede sólidos, delO,6 milhões
para 35,5 milhões, no mesmo
período, permitiu ao governo
iniciar o Programa Farmácia
Essencial.0 programa, que pre-
vêa distribuição gratuita de me-
dicamento, vai ser implantado,
até o final do ano, nos 250 mu-

nicípios ~carentes, com p0-
pulação de até 20 mil habitan-
tes, e pretende alcançar, em
1999,705 municípios, nas mes-
mas condições, e atender 6 mi-
lhões de pessoas.

O Hemominas, que, entre
1994 e 1997, ampliou a atuação
de 80 para 160 municípios, ve-
rificou o crescimento do mime-
rode doadores, de 200 mil, em
1994, para 700 mil, em 1997.0
secretário Marcus Pestana con-
siderou os números "eloqüen-
tes" e disse que, comoOrçamen-
to para 1998,0 governo atinge
a meta prevista de investimen-
tos de 10,3% das receitas cor-
rentes liquidas em saúde.

OOiçamantodoEstadopam
opn5ximoanopmvê a destinação
de R$ 919.643337,00 para a área
de saúde, repartidos da seguinte
forma: Secretaria de Estado da
Saúde-R$ 139,6 milhões; Funed
-R$41 milhões; Fhemig-R$ 193
milhões; Hemominas R$ 35,8
milhões; Fundo Estadual de Saú-
de - R$ 509,9 milhões.

Marcus Pestana anunciou
também que deverão ser incor-
porados ao Orçamento R$ 37
milhões, através do programa
Reforsus, com dinheiro do Ban-
co Mundial.
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O deputado Adelmo
Carneiro Leão (PT) ques-
tionou o índice de 10,3%
de investimentos na saú-
de, afirmando que houve
redução de mais de 10%
no Orçamento da área
para o ano que vem, em
relação ao Orçamento des-
te ano. "O Orçamento de
98 passa a idéia de que os
gastos de saúde serão
maiores do que em 97, e
isto não é verdade", disse.
Ele acrescentou que os
programas mostrados
pelo secretário apresen-
tam problemas.

E preciso discutir, se-
gundo o parlamentar,
como as equipes do Progra-
ma de Saúde na Família
estão sendo formadas e o
princípio que determina
que uma equipe possa aten-
der 800 famílias. O modelo
cubano, em que se baseou
o programa, prevê o aten-
dimento de 600 pessoas
por equipe, informou o de-
putado. Ele disse ainda que
é preciso discutir também a
participação do Conselho
Estadual de Saúde e dos
conselhos municipais. "A
lógica dos consórcios
interinunicipais fere a lógica
da participação", criticou.
Cortes federais - O depu-
tado Carlos Pimenta
(PSDB) disse que a redu-
ção no Orçamento do Esta-
do é reflexo da redução da
ordem de R$ 2 bilhões no
Orçamento da União. "Os
problemas no Orçamento
de Minas vêm lá de cima",
disse o parlamentar, acres-
centando que prefere ver o
Orçamento realista, que
possa ser executado.

O deputado Wilson Pi-
res (PFL) fez uma análise
das falhas do SUS e criti-
cou a "esquerda florida"
que defende sua manuten-
ção. Disse que "não existe
na cabeça dos economistas
e planejadores projeto de
se fazer profilaxia e sane-
amento" para resolver o
problema de saúde das po-
pulações carentes.

O deputado Jorge
Hannas (PFL) indagou do
secretário sobre a relação
entre os investimentos em
transportes e saúde, vincu-
lados pela Constituição do

O secretário Marcus Pesta-
na retirou-se antes do final da
reunião, e os esclarecimentos
passaram a ser prestados pela
superintendente de Planeja-
mento e Coordenação da Se-
cretaria de Estado da Saúde,
Patricia Carvalho Ataíde. Asu-
perintendente discordou do
deputado Adelino Carneiro
Leão sobre o número de famí-
lias atendidas por equipe do
PSF. Disseque, além do mode-
lo cubano, o governo tomou
como base o modelo do Cana-
dá, onde urna equipe atende
800 famílias. "Desde que o
programa começou no Cana-
dá, a internação hospitalar de-
cresceu em 50%".

Ela afirmou que a redução
do Orçamento da saúde é de
R$ 138 milhões e que a dife-
rença verificada no Orçamen-
to vai refletir nos municípios,
pois houve corte de recursos
do Ministério da Saúde. As
diferenças poderão ser com-
pensadas com recursos do
Reforsus e de certo modo, pela

Estado. Marcus Pestana
informou que o Orçarn
to destina R$ 589,6 n,j.
lhões para transportes e
sistema viário, quase R
300 milhões a menos qu€
o valor destinado à saúcj
Respondendo ao deputa.
do Adelmo Carneiro Leão,
Marcus Pestana explicou
que a aplicação de 10,30/,
na saúde corresponde ao
cálculo sobre R$ 8 bilhões,
resultantes das receitas
correntes líquidas. O de-
putado Jorge Hannas da-
se que não estava conven-
cido com os dados.

Lei Robin Hood, que compen-
sa investimentos do munid-
pio na saúde.

O presidente da Co~ 
1deputado Jorge Eduardo de

Oliveira (PMDB), disse que
prefeitos do interior reclamam
que, em relação ao repasse de
ICMS determinado pela Lei
Robin Hood, eles recebem
"mais noticias que recurso?.

Adelmo Carneiro Leão dis
se que pedirá à Assessoria da
Assembléia que confronte
dados sobre o Programa de
Saúde da Família de Cuba edo
Canadá com os da Secretaria
da Saúde. Ele apresentou taln- -
bém um requerimento à co~
são, pedindo que sejam
reincorporados ao OrçamentO
da área de saúde os R$ 218,9
milhões de redução em relaçãO
ao ano passado, apurados
pela sua assessoria. O reque-
rimento foi aprovado.

Participaram também da
reunião representantes do
Hemominas, da Funed e da
Fhemig.
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O secretário José Carlos de
Carvalho disse que o projeto não
fere o autonomia dos municípios

Gestão Pública
Deputados, prefeitos, ve-

readores e representantes de
associações microrregionais
participaram ontem, no anfi-
teatro da Faculdade de Odon-
tologia de Diamantina, do
curso "Projeto Nova Gestão
Pública Regionalizada" -
uma iniciativa da Escola do
Legislativo em parceria com
a Secretaria de Estado da
Casa Civil, com a Una Ciên-
cias Gerenciais e a UEMG. O
evento termina hoje. O presi-
dente Romeu Queiroz (PSDB)
também participou dos traba-
lhos, que foram coordenados
inicialmente pelo 1°vice-pre--
Sidente da Assembléia, depu-
tado Cleuber Carneiro (PFL).
Carneiro destacou a impor-
tãflcia da iniciativa para for-
talecer o projeto de interio-
rização do Legislativo. Foiassinado, ainda, convênioentre a Assembléia e a Prefei-tura de Diamantina, atravésda Secretaria de Cultura eTu-rismo, para implementar oProjeto Circuito Seresteiro!Vesperata	 -

Polêmica. Esta foi a mar-
ca ontem da discussão na
Comissão de Constituição e
Justiça do Projeto de Lei
1293/97, do Poder Execu-
tivo, que disciplina as ativi-
dades desenvolvidas em
áreas de risco em Minas. O
secretário de Estado de
Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável, José
Carlos de Carvalho, afir-
mou que o projeto tem
como objetivo estabelecer
parâmetros para os muni-
cípios garantirem a segu-
rança de seus cidadãos e
evitarem catástrofes, como
as registradas no verão des-
te ano. Mas para o deputa-
do Antônio Julio (PMDB),
há uma dúvida quanto a
constitucionalidade do pro-
jeto, que, em sua avaliação,

A Comissão de Assuntos
Municipais e Regionalização
aprovou ontem requerimento
em que a deputada Maria José
Haueisen (PT) solicita a reali-
zação de audiência pública

interfere na autonomia dos
municípios.

Para o deputado, cada
município deve decidir
qual é a sua postura dian-
te da questão da regula-
mentação do uso do solo.
Ele acrescentou ainda que
projetos dessa natureza
devem levar em considera-
ção as diferenças regionais
do Estado, e que generali-
zações podem vir a provo-
car equívocos na aplicação
da legislação. O secretário

Para o representante da
Fundação Estadual do Meio
Ambiente (Feam), José Cláudio
Junqueira Ribeiro, a impor-
tância do projeto está no
balizamento dos assentamen-
tos e na definição dos concei-
tos de risco e das áreas que
assim possam ser qualifica-
das. Para ele, a contribuição
dessa lei para os municípios é
definir os parâmetros de ação
para garantir a segurança da
população.

O secretário de Meio Am-
biente disse que o PL garanti-
rá a recuperação das áreas de-
predadas. Ele explicou que, no
processo de obtenção da licen-
ça de exploração, a empresa
deverá comprovar possuir
condições financeiras para re-
cuperar a área após a explora-

para discutir as perspectivas de
desenvolvimento dos Vales do
Mucuri, Jequitinhonha e Doce,
devido à implantação da Zona
de Exportação (ZPE),emTeófflo
Otoni. Participaram da reunião

explicou que a legislação
não fere dispositivos cons-
titucionais que se referem à
autonomia dos municípios.
"A intervenção do Estado
no parcelamento do solo,
para fins de preservação
ambiental, está prevista nas
Constituições Estadual e
Federal", ressaltou. Ele
acrescentou que o projeto
nada mais quer do que dar
subsídios para os municí-
pios evitarem a proliferação
de ocupações irregulares.

ção. Para o presidente do Ins-
tituto Brasileiro de Mineração
(Ibram), esse "excesso de zelo"
por parte do projeto poderá
afastar investimentos do setor
de Mineração. Mas, para o se-
cretário, isso não deverá acon-
tecer, pois a medida não vem
para restringir, mas para dis-
ciplinar.

O projeto será ainda anali-
sado pelas Comissões de Meio
Ambiente, de Assuntos Muni-
cipais e Regionalização, de
Administração Pública e de
Fiscalização Financeira e Or-
çamentária. Participaram da
reunião os deputados Hely
Tarqüinío (PSDB), que a presi-
diu; Antônio Júlio (PMDB),
José Braga (PDT), Péricles
Ferreira (PSDB) e Ronaldo
Vasconceilos (PL).

os deputados Ronaldo
Vasconceilos (PL), que a presi-
diu; Dimas Rodrigues (PPB),
José Braga (PDT), Baldonedo
Napoleão (PSDB), José Henrique
(PMDB)ePérides Ferreira (FSDB).

Superintendente explica
programa

Feam destaca parâmetros

Comissão vai debater ZPE

-

-
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8 horas
• Projeto Nova Gestão Pública em Diamantino (Facul-

dade de Odontologia, Rua da Glória, 187, Centro)
8h3Omin
• Alunos do Colégio Loyola participam do Projeto Ca-

minhos da Democracia (Hall das Bandeiras)
9 horas
• Reunião Ordinária de Debates
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12 horas
• Projeto Zás apresenta dança de solão (Teatro)
14 horas
• Alunos da Escola Estadual Mar de Espanha, de Bic

participam do Projeto Caminhos da Democracia (lj
das Bandeiras)

Duplicação da BR 262/381 é
discutida com vice-governador

CAPITAL E EMISSORAS
GLOBO NO INTERIOR
FÓRUM ENSINO FUNDA-
MENTAL
Resumo: A Assembléia
Legislativa promoveu um Fórum
Técnico para discutira
municipolizaçõo do ensino,
prevista na nova lei de Diretrizes
e Bases da Educação.
Entrevistas: Deputado Gilmar
Machado (PT); deputado
Baldonedo Napoleão (PSDB);
João Latalisa, representante de
Pitongui; Jesus Consolação
Andrade, prefeito de Rio
Vermelho; deputado Paulo Piau
(PFL); Heitor Mesquita de Freitas,
prefeito de Conceição das
Alagoas; Sônia Leite, secretária
de Educação de Boependi;
deputada Maria José Haueisen
(P1).

OUTRAS EMISSORAS NO
INTERIOR
TRÊS PROJETOS
Resumo: O projeto que cria a
Ouvidoria de Polícia do Estado,
do deputado Durval Angelo, e
o que reconhece a jurisdição
da Corte Interamericana de
Direitos Humanos, do deputa-
do João Batista de Oliveira,
são algumas iniciativas da
Assembléia na garantia dos
direitos humanos.
Entrevistas: Deputado João
Batista de Oliveira (PDT);
deputado Ronaldo
Vasconcellos (PL).

TV Assembléia
12 horas - Comissão de
Educação discute a Lei Pelé,
que está tramitando no
Câmara Federal
14 horas - Repórter
Assembléia
A seguir o trabalho das
comissões
16 horas - O professor
Paulo Haddad fala no curso de
Formação Política sobre "Os
impactos do Reforma do
Estado em Minas".

Deputados estaduais e pre-
feitos do Leste de Minas reuni-
ram-se ontem à tarde, no
BDMG, como vice-governador
Walfrido dos Mares Guia, para
discutir a duplicação da BR
262/381 e o Programa Estadu-
al de Concessão de Rodovias.
A principal reivindicação é de
que seja estendida a duplica-
ção da rodovia, prevista atual-
mente apenas nos 100 quilô-

Nenhuma das matérias
constantes na pauta de ontem
do Plenário foi apreciada, por
falta de quórum. Os deputados
Gilmar Machado e Marcos
Helênio, do PT, apresentaram
requerimentos à Mesa em que
solicitam, respectivamente, a
apreciação do PL n° 1300/97
pelo Plenário e audiência da

Estranheza
O deputado João Leite (PSDB) falou
sobre a estranheza que lhe causam a
promoção do delegado André Luiz da
Rocha e a condecoração, com o me-
dalha Santos Dumont, do diretor do
Instituto de Criminalística'delegado
Ronaldo Joques Comorgos do Cunho.
Os nomes de ambos constam do rela-
tório final do CPI do Sistema Peniten-
ciário, que propôs o afastamento do
delegado e o exoneração do diretor
do Instituto. Ambos já tiveram seu com-
portamento profissional sob suspeita:
o delegado André Luiz foi condenado

metros de Belo Horizonte a
João Monlevade, até Governa-
dor Valadares. O projeto do
Governo é de construir tercei-
ras faixas nos 75 quilômetros
de João Monlevade a Ipatinga.

Segundo o deputado Ivo
José (PT),o Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado
(PMDI), já em 1995, previa a
obra. Ele observou, ainda,
que o governo não informou

Comissão de Direitos e Ga-
rantias Fundamentais, para
emissão de parecer sobre a re-
ferida matéria.

A Mesa, inicialmente, dei-
xou de receber ambos os re-
querimentos, tendo em vista
que a matéria já foi rejeitada
nas duas comissões de méri-
to pelas quais foi analisada—

por torturar o bancário Sidney
Congussu, em 1995, tendo sido pro-
cessado outros vezes por crimes de
maus -tratos, lesões corporais e abuso
de autoridade; o delégodo Ronaldo
dificultou o trabalho da CPI. João
Leite foi aparteado pelos deputados
João Batista de Oliveira (PDT) e
Durval Angelo (P1), que endossaram
suas palavras.

Liberdade
O deputado Raul Lima Neto (PDT)
mais uma vez falou sobre o impor-
tância da atuação das rádios comu-

os custos da duplicação. Na
reunião, o vice-governador
disse que estudos de tráfego
indicaram que não há viabi-
lidade econômica para a
reformula-ção do trecho.
Também participaram da
reunião o secretário de Esta-
do da Casa Civil, Agostinho
Patrús; o diretor do DER,
Mauro Vasconceilos, entre
outras autoridades.

de Defesa Social e de Adminis-
tração Pública - e, conse-
qüentemente, deve ser arquiva-
da (art. 199 do Regimento In-
terno). Os dois deputados, no
entando, levantaram questões
de ordem quanto à interpreta-
ção do Regimento, e a Mesa
decidiu que, oportuna e futu-
ramente, responderá.

nitárias, que, segundo ele, dôo 00

cidadão a oportunidade de se con'0
ficar e de contribuir com o suo C0

munidade. Ele disse que fechar essaS
emissoras fechar as portos paro O

progresso e ressaltou que "o pala°
tem o poder de destruir e de COfl5

fruir" e que, por isso mesmo, deve
ser livre, como o direito à express°°
deve ser soberano. Ele afirmou qUO

seu pronunciamento de quarta-fe°
sobre o assunto não teve nenhuffl°
relação com suo destituição do pre
sidência do Comissão de Meio AI1'

biente.

Requerimentos são apresentados


