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Representante
O representante dos
servidores do Área
Administrativa da
Assembléia, Luiz de
Jesus, convida a todos
para uma reunião hoje,
às 10h, no Teatro, para
trator da prestação de
contos 96/98; das
eleições 1999; do
encaminhamento de
sugestões à Mesa da
Assembléia e de
assuntos gerais

Votação de requerimentos
provoca polêmica em Plenário

A reunião de Plenário
na tarde de ontem foi
marcada por discussões
entre deputados de situa-
ção e de oposição, que di-
vergiam sobre a votação de
requerimentos e sobre a
responsabilidade do gover-
no passado pela atual crise
econômica que afeta Minas
Gerais. Foram aprovadas
duas emendas ao requeri-
mento do deputado Márcio
Cunha (PMDB) que convo-

ca secretários a prestarem
informações sobre a situação
do Estado. A primeira
emenda, do deputado Se-
bastião Navarro Vieira
(PFL), convoca o comandan-
te-geral da PM e o chefe do
Estado Maior da corporação
a prestarem esclarecimentos
sobre a reunião da cúpula da
PM com o governador
Itamar Franco. A segunda,
do deputado Sebastião Cos-
ta (PFL), convida ex-secretá-

rios do governo Eduardo
Azeredo a também presta-
rem esclarecimentos.

O Plenário aprovou, ain-
da, requerimento da banca-
da do PSDB para que o se-
cretário de Transportes e
Obras Públicas e o diretor-
geral do DER/MG venham
à Assembléia prestarem es-
clarecimentos sobre contra-
tos firmados entre o
DER e a BR-Distribuidora.
(Páginas 3, 4 e 6)

Comissões elegem presidentes
Cinco das 14 Comissões

permanentes da Assembléia
reuniram-se ontem pela pri-
meira vez na atual Legisla-
tura para elegerem os presi-
dentes e definirem os dias e
horários das reuniões sema-
nais ordinárias. Os trabalhos
das Comissões prosseguem
hoje, pela manhã e à tarde,
quando estão previstas di-
versas reuniões. Também
ontem, durante a reunião de
Plenário, foram lidos os no-
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mes dos deputados indica-
dos pelos partidos para su-

plentes das comissões.
(Páginas 2 e 5)
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Arraes manifesta apoio a Itamar Franco
O presidente nacional do PSB
e ex-governador de Pernam-
buco, Miguel Arraes, concedeu
entrevisto ontem na Sala de
Imprensa da Assembléia para
falar sobre a reunião que teve
com o governador Itamar
Franco. Arraes, que estava
acompanhado de deputados
da bancada socialista,
solidarizou-se com o gover-

nador, defendeu um novo
pacto federativo e respon-
sabilizou o governo federal
pela situação de crise em que

vive o país, alertando para o
risco de convulsão social.
Segundo o presidente do PSB,
é preciso que o povo seja
esclarecido sobre a gravidade
da crise e a necessidade de
mudanças.



Comissões elegem presidentes
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O 2-vice-presidente da Assembléia, deputado Durval Ângelo (PT), o
1 5-vice, deputado José Braga (PDT), e a 2 2.secrelário, deputado Gil

Pereira (PPB), no mesa do reunião de ontem
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Cinco das 14 comissões
permanentes da Assembléia
reuniram-se ontem para ele-
ger o presidente e definir o
dia e horário das reuniões
semanais ordinárias. Foram

Administração Pública
Agostinho Patrús (PSDB)
Jorge Eduardo (PMDB)
Francisco Rafael (PSB)
Arlen Santiago (PTB)
Antônio Genaro (PSD)
José Alves Viana (PDT)
Sebastião Navarro (PFL)
Assuntos Municipais e Regionalização
Aílton Vilela (PSDB)
José Henrique (PMDB)
Eduardo Brandão (PL)
Irani Barbosa (PSD)
Ambrósjo Pinto (PTB)
Constituição e Justiça
Ennano Batista (PSDB)
Antônio Júlio (PMDB)
Agostinho Silveira (PL)
bani Barbosa (PSD)
Eduardo Daladier (PDT)
Paulo Piau (PFL)
Adelmo Carneiro Leão (PT)
Defesa do Consumidor
Maun Torres (PSDB)
Antônio Roberto (PMDB)
Elaine Matozirihos (PSB)
João Paulo (PSD)
Bené Guedes (PDT-)
Direitos Humanos
(Reuniões às quartas, às 9h30)
João Leite (PSDB) -Presidente
Washington Rodrigues (PL)
Glycon Terra Pinto (PPB)
Marcelo Gonçalves (PDT)
Maria Teresa Lara (PT)
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
(Reuniões às quartas, às 9h30)
Sebastião Costa (PFL) - Presidente
Antônio Carlos Andrada (PSDB) - Vice-presidente
José Milton (PL)
Dalmo Ribeiro Silva (PSD)
João Pinto Ribeiro (PTB)
Fiscalização Financeira e Orçamentária
Mauro Lobo (PSDB)
Márcio Cunha (PMDB)
Eduardo Hermeto (PSB)
Miguel Martini (PSN)
Olinto Godinho (PTB)
Rêmolo Aloise (PFL)
Rogério Correia (PT)

Social; e de Turismo, IndústrIz
e Comércio. Para hoje estãc,
agendadas reuniões de vá
comissões. A seguir, os r.
bros efetivos de cada urna d
comissões permanentes.

Meio Ambiente e Recursos Naturais
(Reuniões às quartas, às 15h)
Newton Morais (PL) - Presidente
Fábio Avelar (PSDB)
Antônio Andrade (PMDB)
Adelino de Carvalho (PMN)
Maria José Haueisen (PT)
Política Agropecuária e Agroindustrial
Márcio Kangussu (PSDB)
Dimas Rodrigues (PMDB)
Luiz Fernando (PPB)
João Batista de Oliveira (PDT)
Paulo Piau (FEL)
Redação
Maria Olívia (PSDB)
Paulo Pettersen (PMDB)
Djalma Diniz (PSD)
Elmo Braz (PPB)
Marco Regis (PPS)
Saúde
Carlos Pimenta (PSDB)
César Mesquita (PMDB)
Edson Rezende (PSB)
Christiano Canedo (PTB)
Adelmo Carneiro Leão (PT)
Trabalho, Previdência e Ação Social
(Reuniões às quartas, às 15h30)
Ivo José (PT) - Presidente
AmílcarMartjns (PSDB)
Luiz de Menezes (PPS)
Ronaldo Canabrava (PSC)
Christiano Canêdo (PTB)
Turismo, Indústria e Comércio
(Reuniões às terças, às 15h)
Elbe Brandão (PSDB) - Presidente
George Hilton (PL)
Alencar da Silveira Júnior (PDT)
Alberto Bejani (PFL)
Márcio Cunha (PMDB)
Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Wanderley Ãvila (PSDB)
Dinis Pinheiro (PSD)
Arlen Santiago (PTB)
Álvaro Antônio (PDT)
Bilac Pinto (PFL)

Secretários
sobre situa4

O Plenário aprovou, on-
tem, duas emendas a reque-
rimento do deputado Márcio
Cunha (PMDB), assinado
também pelos deputados
João Paulo (PSD) e José viiii-
ton (PL), convidando os se-
cretários da Fazenda, Plane-
jamento e Educação e a
procuradora-geral do Estado
a comparecerem ao Plenário,
para informarem sobre a si-
tuação financeira de Minas.
Na reunião ordinária de ter-
ça-feira (23/2), o requerimen-
to tinha sido aprovado com
a emenda n° 1, dos mesmos
parlamentares, que determi-
na que os secretários sejam
ouvidos em datas distintas e
oportunamente estabele-
cidas. As emendas n

o
s 2 e

3 foram votadas depois de
muita polêmica entre os
deputados nas duas últi-
mas reuniões ordinárias
deliberativas.

A emenda n° 2, do depu-
tado Sebastião Navarro
Vieira (PFL), convoca o co-
mandante-geral da PM, coro-
nel Mauro Gontijo, e o chefe
do Estado Maior da corpo-
ração, José Antoninho de Oli-
veira, a prestarem informa-
ções sobre a reunião realiza-
da entre a cúpula da PM e o
governador Itamar Franco,
sob a alegação de risco de
caos social. A emenda n° 3,
do deputado Sebastião Cos-
ta (PFL), convida também
ex- secretários de Planeja-
mento Walfrido dos Mares
Guia e Marcus Pestana; da
Fazenda João Heraldo Lima;
da Educação João Batista dos
Mares Guia; e o ex-procura-
dor geral do Estado Arésio
Damaso a prestarem informa-
'es. Os deputados Sebastião

Navarro Vieira (PFL) e
Hely Tarqüínio (PSDB)
fizeram declaração de
voto, elogiando a apro-
vação das emendas. Já o
deputado Márcio Cunha
(PMDB) questionou a
Presidência sobre o teor
da emenda n° 2, tendo
sido informado de que
o processo de votação
estava concluído e não
cabia mais nenhuma in-
tervenção.

O Plenário também
aprovou requerimento da
bancada do PSDB para que
sejam convidados o secre-
tário de Estado de Trans-
portes e Obras Públicas,
Maurício Guedes de Meio,
e o diretor-geral do De-
partamento de Estradas
de Rodagem (DER/MG),
Antônio Erdes Bortoletti,
a fim de prestarem escla-
recimentos, em Plenário,
sobre contrato firmado
entre o governo de Minas
e a BR Distribuidora. Na
justificativa para apresen-
tar o requerimento, a ban-
cada afirma que quer es-
clarecer dúvidas levanta-
das sobre possíveis irregu-
laridades na execução do
contrato. O requerimento
foi aprovado com a emen-
da n° 1, do deputado
Amílcar Martins (PSDB),
que inclui o nome do atual
presidente da Cemig e ex-
presidente da BR Distri-
buidora, Djalma Moraes,
no rol dos convidados.

as comissões de Direitos
Humanos; de Educação,
Cultura, Ciência e Tecno-
logia; de Meio Ambiente e
Recursos Naturais; de Tra-
balho, Previdência e Ação

Para encaminhar a vota-
ção, falaram os seguintes
deputados: Alberto Pinto
Coelho (PPB), líder do go-
verno na Assembléia; João
Leite (PSDB); Paulo
Pettersen (PMDB), líder da
Minoria; Mauro Lobo
(PSDB) e Amílcar Martins
(PSDB). O líder do governo
na Assembléia afirmou que
a iniciativa coincidia com o
pensamento do governador
Itamar Franco sobre a im-
portância da transparência
e da prestação de informa-
ções à sociedade. O reque-
rimento foi aprovado, mas
o deputado Alencar da
Silveira Júnior (PDT) pediu
verificação, e, não havendo
quórum para análise da ma-
téria, foi tornada sem efei-
to a votação. A partir de
questionamento do deputa-
do Sebastião Navarro
Vieira (PFL), houve nova
verificação, e, comprovado
quórum para análise do re-
querimento, ele foi aprova-
do com a emenda n° 1.

vão falar, em Plenário,
ão financeira do Estado

Deputados querem
esclarecimentos sobre contrato
com BR Distribuidora
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Recursos do Projeto Somma	Indicados suplentes das comissões
O Plenário aprovou

também, ontem, requeri-
mento do deputado Már-
cio Kangussu (PSDB) con-
vocando o secretário de
Planejamento, Manoel
Costa, e o presidente do
BDMG para prestarem es-
clarecimentos à Comissão
de Assuntos Municipais
sobre bloqueios de recur-
sos do Projeto Somma a
municípios devedores do
Estado, através de suas
contas de ICMS e FPM
(Fundo de Participação
dos Municípios). O proje-
to destina-se a financiar a
implementação do progra-
ma de saneamento am-
biental, organização e mo-

Ainda durante a reunião
em Plenário, o deputado Ro-
gério Correia (P1) fez críti-
cas ao PSDB, afirmando ain-
da que a culpa pelo atraso na
liberação do 13° salário do
funcionalismo público não é
do governador. Estendeu as
críticas ao governo federal e
ao ex-governador Eduardo
Azeredo, destacando tam-
bém a iniciativa de criação de
uma CPI sobre desvios de
fundos do Executivo e de
recursos vinculados transfe-
ridos pela União aos municí-
pios, O primeiro signatário
do requerimento é o depu-
tado Durval Angelo (P1). Se-
gundo o deputado Rogério
Correia (PT), somente no
caso do Projeto Somma, fo-
ram desviados R$ 38,161 mi-
lhões dos RS 52,277 milhões
de despesas programadas.
Em 1997, houve um desvio
de R$ 255,4 milhões refe-

dernização dos municí-
pios do Estado.

O requerimento também
foi objeto de polêmica em Ple-
nário, e sua votação foi en-
caminhada pelos deputados
Rogério Correia, líder do P1;
Márcio Kangussu (PSDB);
Elbe Brandão (PSDB);
Márcio Cunha (PMDB); João
Leite (PSDB); Marco Regis
(PPS) e Alencar da Silveira
Júnior, líder do PDT.
Comissões Especiais - Fo-
ram aprovados, ainda, re-
querimentos para consti-
tuição de duas comissões
especiais. O primeiro, do
deputado Carlos Pimenta
(PSDB), solicita uma co-
missão especial para pro-

rentes aos recursos vincula-
dos transferidos pela União
ao Estado.

O parlamentar foi apar-
teado pelos deputados
Amílcar Martins (PSDB);
Durval Angelo (P1) e Wa-
shington Rodrigues (PL). O
deputado Amilcar Martins
(PSDB) criticou o que consi-
derou uma mudança da pos-
tura do PT, ao assumir, se-
gundo Martins, uma postu-
ra adesista e neo-itamarista.
Também criticou demissões
recentes de funcionários pú-
blicos, que considera perse-
guições. O deputado Rogé-
rio Correia (PT) respondeu
dizendo que a defesa do fun-
cionalismo pelo PSDB é pura
demagogia, destacando que
o adesismo é visão política e
que a política de alianças do
P1 tem um único fim: derro-
tar o projeto neoliberal. O
deputado Durval Angelo

ceder levantamento no
Norte de Minas sobre os
efeitos da seca e as conse-
qüências para a vida públi-
ca, econômica e social da
região. O segundo reque-
rimento, do deputado
Alberto Bejani (PFL), soli-
cita a constituição de uma
comissão especial para es-
tudar e debater as condi-
ções oferecidas pelo Esta-
do à Mercedes-Benz para
instalação de sua fábrica
em Juiz de Fora, bem
como seus efeitos para o
Estado e a cidade, já que
as condições, segundo o
deputado, apontam para
graves prejuízos para o
município e Minas Gerais.

(P1) também respondeu ao
deputado Amilcar Martins,
criticando o PSDB e as me-
didas adotadas pelo gover-
no federal contra o funcio-
nalismo. O deputado Wa-
shington Rodrigues (PL) afir-
mou que o ex-governador
Eduardo Azeredo fez perse-
guições ao funcionalismo, ao
excluir da corporação poli-
ciais militares que participa-
ram de movimento rei-
vindicatório em 1997.

A deputada Maria Teresa
Lara (P1) fez também um pro-
nunciamento da Tribuna, atan-
do matérias publicadas nojor-
nal EstaclodeMjria,scom denún-
cias de tortura de garimpeiros
por seguranças da Companhia
Vale do Rio Doce, em Itabira.
Ela informou sobre audiên-
cia pública da Comissão de
Direitos Humanos que será
realizada naquela cidade,
para discutir o assunto.

Foi lida, ainda na reu-
nião de ontem, pela Presi-
dência, comunicação con-
junta dos lideres de banca-
das, indicando os membros
suplentes das comissões per-
manentes. São eles:

o Comissão de Admi-
nistração Pública: deputa-
dos Ermano Batista (PSDB),
Antônio Júlio (PMDB),
Eduardo Daladier (PDT),
Alberto Bejani (PFL), Ivo
José (PT), Dalmo Ribeiro
Silva (PSD), Elaine Ma-
tozinhos (PSB)

• Comissão de Assuntos
Municipais: deputados
Carlos Pimenta (PSDB),
César de Mesquita (PMDB),
Antônio Genaro (PSD),
Arlen Santiago (PTB), José
Milton (PL)

• Comissão de Consti-
tuição e Justiça: deputados
Hely Tarquimo (PSDB), Bené
Guedes (PDT), Sebastião
Costa (PFL), Rogério Cor-
reia (P1), Olinto Godinho
(PTB), José Milton (PL),
Ronaldo Canabrava (PSC)

• Comissão de Defesa do
Consumidor: deputados
Hely Tarqüínio (PSDB),
Alencar da Silveira Júnior
(PDT), Maria José Haueisen
(PT), Dalmo Ribeiro Silva
(PSD), Francisco Rafael (PSB)

Ainda na reunião ordi-
nária, foram deferidos os
seguintes requerimentos de
desarquiamento das pro-po

sições que se seguem:
• Do deputado Wan-

d erley Ávila (PSDB):
PLs 1.322/97, 1.829/98,
1.972/98 e 2.000/98

• Do deputado He-
1 Y Ta rqüínio (PSDB):
PL5 1.834/98, 1.975/98,

• Comissão de Direitos
Humanos: deputados Elbe
Brandão (PSDB), João Ba-
tista de Oliveira (PDT),
Dalmo Ribeiro Silva (PSD),
Newton de Morais (PL),
Edson Rezende (PSB)

• Comissão de Educa-
ção, Cultura, Ciência e
Tecnologia: deputados
Mauro Lobo (PSDB), Paulo
Piau (PFL), Maria Tereza
Lara (PT), Agostinho
Silveira (PL), Edson
Rezende (PSB)

• Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira e Orçamen-
tária: deputados Antônio
Carlos Andrada (PSDB),
Antônio Andrade (PMDB),
Marcelo Gonçalves (PDT),
Sebastião Navarro Vieira
(PFL), Adelmo Carneiro
Leão (P1), Dinis Pinheiro
(PSD), Arlen Santiago (PTB)

• Comissão de Meio
Ambiente: deputados
Wanderley Ávila (PSDB),
César de Mesquita (PMDB),
Maria Tereza Lara (P1),
Arlen Santiago (PTB),
Eduardo Brandão (PL)

• Comissão de Políti-
ca Agropecuária e Agro-
industrial: deputados Fá-
bio Avelar (PSDB), Paulo
Petterseri (PMDB), Sebas-
tião Costa (PFL), Maria

1.988/98 e 2.015/98
• Do deputado Paulo

Piau (PFL): PLs 2.018/98,
2.019/98, 2.020/98 e Re-
querimento 2.763/98

• Do deputado José
Henrique (PMDB): PLs
1.511/98 e 1.685/98

• Do deputado Carlos
Pimenta (PSDB): PI- 1.787/97

Correspondência
Foram lidas, ainda,

José Haueisen (P1), Dinis
Pinheiro (PSD)

Comissão de Redação:
deputados Aílton Vilela
(PSDB), Antônio Júlio
(PMDB), João Paulo (PSD),
Luiz Fernando (PPB),
Miguel Martini (PSN)

• Comissão de Saúde:
deputados Agostinho
Patrús (PSDB), Jorge Eduar-
do de Oliveira (PMDB),
Arlen Santiago (PTB), Fran-
cisco Rafael (PSB), Ronaldo
Canabrava (PSC)

• Comissão de Traba-
lho, Previdência e Ação
Social: deputados João
Leite (PSDB), Antônio
Andrade (PMDB), Rogé-
rio Correia (P1), Antônio
Genaro (PSD), Eduardo
Hermeto (PSB)

• Comissão de Transpor-
te, Comunicação e Obras
Públicas: deputados Antô-
nio Carlos Andrada (PSDB),
Antônio Andrade (PMDB),
Alencar da Silveira Júnior
(PDT), Alberto Bejani (PFL),
Olinto Godinho (PTB)

• Comissão de Turismo,
Indústria e Comércio: de-
putados Amílcar Martins
(PSDB), Dimas Rodrigues
(PMDB), Marcelo Gonçal-
ves (PDT), Bilac Pinto (PFL),
Dalmo Ribeiro Silva (PSD)

mensagens do governador
Itamar Franco, encami-
nhando veto total à Pro-
posição de Lei 14.068 e so-
licitando a devolução da
mensagem que contém o
PI- 2.021/98, do ex-gover-
nador Eduardo Azeredo,
que autoriza a contratação
de profissionais por tem-
po determinado para a
área da sáude.

CPI vai investigar desvio de
fundos do Executivo

Desarquivamento
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Réplica
O deputado Amilcar Martins
(PSDB) rebateu as críticas do
deputado Durval Angelo (PT),
dizendo que não vai aceitar
provocações de quem,
segundo ele, não tem
autoridade moral para fazer
acusações. Para Amilcar
Marfins, o deputado Durval
Ângelo (P1) consegue ser
petista e newtista ao mesmo
tempo. Acrescentou que não
aceita a maneira desrespeitosa
com que o parlamentar do PT
se referiu aos secretários de
Estado do governo anterior.
Terminou dizendo que quem
precisa de um camburão é
Durval Angelo (P1).

ERRATA
Na edição de ontem foi
publicada com incorreções a
nota sobre o pronunciamento
do deputado Dalmo Ribeiro
Silva (PSD) na reunião de
terça-feira. Na oportunidade,
o deputado homenageou sua
cidade natal, Ouro Fino, que
no próximo mês de março
completa 250 anos de
fundação. Há 40 anos Ouro
Fino, que hoje conta com uma
população de 30 mil
habitantes, não tinha um
representante na Assembléia
Legislativa. Em seu
pronunciamento o deputado
reverenciou, também, a
memória de seu pai,
Demétrio Ribeiro Silva Júnior,
e de seu tio, Francisco Ribeiro
Silva.

Emenda
O deputado Sebastião Costa
(PFL) defendeu emenda de sua
autoria ao requerimento do
deputado Márcio Cunha
(PMDB), assinado também
pelos deputados João Paulo
(PSD) e José Milton (PL),
convidando os secretários da
Fazenda, Planejamento e
Educação e a procuradoraa-geral
do Estado a comparecerem ao
Plenário, para informarem
sobre a situação financeira de
Minas. A emenda do deputado
convida também os ex-
secretários de Planejamento
Walfrido dos Mares Guia e
Marcus Pestana; da Fazenda
João Heraldo Lima; da
Educação João Batista dos
Mares Guia; e o ex-procurador-
geral do Estado Arésio Dâmaso
a prestarem informações. Ele
defendeu ainda emenda do
deputado Sebastião Navarro
Vieira (PFL), que convoca o
comandante-geral da PM e o
chefe do Estado Maior a
prestarem informações sobre
reunião da cúpula da
corporação com o governador,
sob a alegação de risco de caos
social. Sebastião Costa foi
aparteado pelos deputados
Sebastião Navarro Vieira (PFL),
que falou sobre a emenda de
sua autoria; Carlos Pimenta
(PSDB), que destacou a
necessidade de diálogo entre
oposição e situação; e Durval
Ângelo (PT), que questionou o
fato de os ex-secretários virem
à Assembléia somente agora,
quando não estão mais no
Poder. Ele citou requerimento
do ex-deputado Gilmar
Machado (P1), convidando os
ex-secretários a prestarem
informações.

Diálogo
O deputado Paulo Piau (PFL)
fez o seu primeiro discurso na
atual Legislatura e aproveitou
para agradecer os quase 50 mil
votos que recebeu. Segundo
ele, atualmente as dificuldades
são grandes, devido à crise que
o país atravessa. O deputado
acrescentou que vai trabalhar
para ajudar a colocar o Brasil
entre os países desenvolvidos.
Paulo Piau afirmou que o país

possui grandes riquezas e que a
crise não é u.rn problema; e sim
um desafio. O deputado falou,
também, sobre a crise política
entre o governo do Estado e o
governo federal. Na opinião
dele, o governador Itamar
Franco precisa buscar o
caminho do diálogo e, assim,
fazer a vontade da sociedade
mineira. Em aparte, o deputado
Amilcar Martins (PSDB) disse
que é preciso que o governador
tenha um momento de lucidez,
para que os interesses do
Estado não sejam prejudicados.
O deputado Paulo Pettersen
(PMDB) afirmou que o diálogo
tem que partir do presidente
Fernando Henrique Cardoso,
autoridade maior, e não do
governador Itamar Franco.
Ainda em aparte, o deputado
Hely Tarqüínio (PSDB) afirmou
que os ressentimentos pessoais
não podem ficar acima dos
interesses da nação.

Rádio Favela
O deputado Ivo José (P1)
homenageou a Rádio Favela
104,5 FM, localizada há 18 anos
no bairro Serra, em Belo
Horizonte. Segundo Ivo José, a
rádio é pioneira no universo
das emissoras comunitárias e
hoje é o maior fenômeno
radiofônico do país, com
serviços prestados a mais de
160 mil pessoas. O deputado
destacou que a Rádio Favela faz
um trabalho importante,
promovendo campanhas
educativas, Contra as drogas e o
tráfico, além da doação de
material escolar para as crianças
carentes. O deputado lembrou
que a Rádio Favela ganhou
duas vezes o Prémio Dia
Mundial sem Drogas, da
Organização das Nações Unidas
(ONU), e representou as rádios
comunitárias brasileiras no
Congresso Mundial de Rádios
Comunitárias em Milão, na
Itália. O deputado não deixou
de criticar o sistema de
concessão para o
funcionamento de rádios e
televisões no país. Na opinião
dele, esse sistema transformou-
se em moeda de troca do
governo, que sempre se
beneficiou dessa barganha
política. Em aparte, o deputado

Márcio Cunha (PMDB) elogiou
a Rádio Favela, dizendo que
tem orgulho de ter participado
de alguns programas no
veículo. O deputado João Leite
(PSDB), também em aparte,
disse que acompanha o
trabalho da Rádio Favela.
Comentou que esta é uma
maneira democrática de todos
terem acesso à comunicação.
Ainda em aparte, o deputado
Rogério Correia (PT) lembrou
que a emissora é a segunda
mais ouvida da Capital mineira.

Jequitinhonha
O deputado Márcio Kangussu
(PSDB) falou pela primeira vez
da Tribuna, agradecendo os
votos recebidos. Ele destacou
que os mineiros dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri fazem
um apelo aos deputados: o da
redução das distâncias que
separam as diferentes Minas
Gerais. O deputado lembrou
que o Nordeste do Estado,
formado pelo Norte,
Jequitinhonha e Mucuri, sofre
com a seca secular, cujos
estragos e sequelas repercutem
em Belo Horizonte, já que os
trabalhadores deixam suas
regiões de origem e engrossam
o montante de desempregados.
Ele se disse ainda assustado
com pronunciamentos feitos
nos primeiros dias da
Legislatura. Segundo o
deputado, há preocupações
maiores em fazer acusações do
que efetivamente propor
soluções para os problemas do
Estado. Márcio Kangussu
elogiou o ex-governador
Eduardo Azeredo, afirmando
que, se ele cometeu alguns
equívocos, ninguém pode
negar a competência e o mérito
de seu governo, citando
realizações que beneficiaram OS

Vales do Jequitinhonha e
Mucuri. Lembrou também
que a palavra desvio foi
utilizada, por parlamentares,
para insinuar irregularidades
do governo anterior; e
replicou afirmando que o
máximo que admite ter
havido foram eventuais
transferências de recursos de
uma conta para outra do
governo, para atender
prioridades emergenciais.

No segundo dia da sé-
rie de palestras destinadas
aos chefes de gabinete, os
participantes puderam co-
nhecer ontem o funciona-
mento de diversos setores
da Casa. O ciclo de pales-
tras que se encerrará ama-
nhã, tem o objetivo de
apresentar aos novos ser-
vidores de gabinete os
serviços que a Casa ofere-
ce. A diretora da Direto-
ria Legislativa, Maria das
Dores Abreu Amorim, a
Dorinha, fez uma apresen-
tação geral sobre o setor
que envolve as áreas de
Plenário, Comissões, Con-
sultoria e Taquigrafia e Pu-
blicação. A dinâmica do
processo legislativo e to-
dos os seus desdobramen-
tos foi o primeiro tema tra-
tado, com exposições so-
bre o funcionamento do
Plenário e das Comissões
(recebimento de proposi-
ções, editais de convoca-
ção, horários, pautas e de-
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O deputado Dimas Ro-
drigues (PMDB) e o prefeito
de Jaíba, Lonfroi Fernandes
d0 Cruz, concederam en-

senvolvimento das reuni-
ões), o trabalho da Con-
sultoria e da área de Ta-
quigrafia. A apresentação
foi feita pelos responsáveis
por cada setor, Eduardo
Moreira (área de Plená-
rio), Paulo Milani (Comis-
sões), Sabino Fortes Fleurv
(Consultoria) e Juliana Jeha
(Taquigrafia e Publicação).

O segundo tema trata-
do foi a comunicação
institucional e divulgação,
com palestras do respon-
sável pela Área de Comu-
nicação Social, Luiz Antô-
nio Ribeiro de Freitas, e o
responsável pela TV As-
sembléia, Ramiro Batista
de Abreu. Luiz de Freitas
falou sobre as publicações
da Casa, sobre o trabalho
desenvolvido junto à im-
prensa e os serviços como
o Centro de Atendimento
ao Cidadão (CAC), Fale
com as Comissões, Procon
Assembléia e Posto de
Identificação. Ramiro Ba-
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trevista ontem, na saia de
imprensa, para tratar da
situação do proj eto Jaíba.
Eles disseram que mais de mil

tista discorreu sobre a es-
trutura, o funcionamento,
os critérios de elaboração
de pautas e da programa-
ção da TV Assembléia. No
encerramento, o diretor da
Escola do Legislativo,
Theophilo Moreira Pinto
Neto, fez exposição sobre as
atividades de extensão e de
formação da cidadania e de
formação e aperfeiçoamen-
to profissional. O ciclo de
palestras continua hoje, das
9 às 12 horas, no auditório
da Escola do Legislativo.
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Paiesfros visam informar sobre o funcic amento de rodas os se-Dres da
Assembleia

e duzentos produtores as-
sentados no Jaíba estão
atualmente sem condições
básicas de trabalho, so-
frendo cortes de forne-
cimento de água e luz, e que
necessitam de assistência
médica e transporte escolar.
O deputado disse que está
trabalhando na Assembléia
e junto ao Poder Executivo
pela melhoria das condições
do Projeto Jaíba. As rei-
vindicações dos produtores
vão ser encaminhadas ao
governador ]tomar Franco.

Chefes de gabinetes têm mais
uma palestra

Deputado analisa situação do Jaíba
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9h30
• Comissão de Saúde (Plenarinho IV) - eleger

o presidente, o vice e fixar dia e horário das
reuniões ordinárias

• Comissão de Redação (Auditório) - eleger o
presidente, o vice e fixar dia e horário dos
reuniões ordinárias

• Comissão de Constituição e Justiça (Auditó-
rio) - eleger o presidente, o vice e fixar dia e
horário das reuniões ordinárias

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orça-

mentária (Plenarinho IV) - eleger a presiden-
te, o vice e fixar dia e horário das reuniões
ordinárias

• Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização (Auditório) - eleger o pre-
sidente, o vice e fixar dia e horário das
reuniões ordinárias

10h30
• Comissão de Defesa do Consumidor

(Plenarinho IV) - eleger o presidente, o vice e
fixar dia e horário das reuniões ordinárias

• Comissão de Meio Ambiente e Recursos
Naturais (Plenarinho IV) - eleger o vice-
presidente

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Direitos Humanos (Plenorinh0

IV) - eleger o vice-presidente
14h15
• Comissão de Direitos Humanos (Plenarjnh0

IV) - discutir assuntos de interesse d0
Comissão

14h30
• Comissão de Política Agropecuário e

Agroindustrial (Plenarinho IV) - eleger o pre-
sidente, o vice e fixar o dia e o horário dos
reuniões ordinárias

15 horas
• Comissão de Administração Pública

(Plenarinho IV) - eleger o presidente, o vice
e fixar dia e horário das reuniões ordinários

• Comissão de Trabalho, da Previdência e
da Ação Social (Auditório) - eleger o vice-
presidente

15h30
• Comissão de Transporte, Comunicação e

Obras Públicas (Auditório) - eleger o presi-
dente, o vice e fixar o dia e horário das reu-
niões ordinárias

Veja hoje no Repórter Assembléia: presidentes
e vice-presidentes das comissões são definidos.

12h - Assembléia Debate - A violência em Minas
Gerais e o tema do programa de hoje. Para debater
a questão da criminalidade no Estado foram
convidados os deputados João Leite (PSDB); cabo
Morais (PL) e Elaine Matozinhos (PSB); o superinten-
dente-geral da Polícia Civil, Nilton Ribeiro, e o
assessor de Comunicação da Polícia Militar,
tenente-coronel Geraldo Doro.
13h - Repórter Assembléia -Apresenta o

encontro do governador Itamar Franco como
presidente nacional do PSB, ex-governador de
Pernambuco, Miguel Arraes, no Palácio da Liberda-
de. O ciclo de palestras direcionados aos chefes de
gabinetes que está acontecendo na Escola do
Legislativo é outra matéria em destaque no jornal.
14h - Vídeo "Uma Década de Avanços" -
retrata o desenvolvimento institucional da Assem-
bléia Legislativo nos últimos dez anos.
14h20- PLENÁRIO AO VIVO _ Reunião Ordinária.
11h - Ciclo de História Política (A Descoristrução
dos Direitos no Brasil) - Reprise da aula do profes-

sor limar Mattos (PUC/RJ), sobre o tema "Justiça e
Exclusão no Brasil Oitocentista".
19h - Repórter Assembléia 1° edição - Traz os
acontecimentos no Palácio da Liberdade, uma
matéria sobre a definição dos presidentes e vice-
presidentes das comissões, entre outros assuntos
políticos do dia.
19h30 - Assembléia Debate AO VIVO - O
programa de hoje vai discutira problema da seca no
Norte de Minas.
20h30 - Plenário - reprise Reunião Ordinária.
22h - Repórter Assembléia 20 edição - Traz as
principais matérias do Repórter Assembléia
i° edição, com destaque para os noticiários políticos
de Brasília.
22h30 -Visão Parlamentar- Entrevista com a
deputada Maria Tereza Lara (PSB).
23h - Assembléia Debate - reprise
Oh - Repórter Assembléia - Reprise da i° edição
do jornal.
0h30 - Encerramento


