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Projeto ZÁS

Hoje, às 12 horas, a,
atração do Projeto ZÁS, no
Teatro da Assembléia, é o
show de dança de salão da
Escola "Passo Básico", que
apresentará números de
tango, bolero e rock. Todos
os meses, o Projeto ZÁS faz
uma comemoração
específica. Hoje, a
apresentação festeja o "Dia
dos Namorados"

Audiência de Cataguases divide
recursos entre municipios

Os 46 municípios que
participaram ontem, em
Cataguases, da Audiência
Pública Regional da Zona da
Mata 1 decidiram dividir, de

forma igualitária, os R$ 3 mi-
lhões destinados para a
macrorregião, no Orçamen-
to estadual de 98. Cada um
receberá R$ 65 mil, para

aplicar em obras priorizadas
nas audiências municipais. A
reunião foi coordenada pelo
deputado Wilson Pires (PFL).
(Páginas 10 e 11)

CPI vai pedir interdição de
delegacia em BH
Depois de constatarem a superlotação das
celas do Delegacia de Furto de Veículos, na
Capital, com presos vivendo em condições
subumanas, os deputados do CPI que
investiga a situação do sistema penitenciária
estadual decidiram que vão pedir a
interdição daquela cadeia. Outra
irregularidade verificada foi a existência de
muitos presos já condenados pela Justiça,
que deveriam estar cumprindo penas em
penitenciárias, em condições de se
recuperarem para o convívio social.
(Página 2)
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Presidente recebe sindicalistas

O deputado Romeu Queiroz disse
que vai buscar, junto ao governo,
abertura de negociações com
funcionalismo

O presidente da Assem-
bléia, deputado Romeu
Queiroz, reuniu-se no final da
tarde de ontem, com lideranças
do funcionalismo, no Salão No-
bre. Os sindicalistas solicitaram

a intermedia-
ção do Legis-
lativo para
abrir negocia-
ções com o
governo.

O presi-
dente da Coor-
denação Sindi-
cal, Renato
Barros, apre-
sentou as rei-

vindicações dos funcionários:
reajuste de 39% (perdas do go-
verno Eduardo Azeredo), defi-
nição da data-base e escala de
pagamento vencendo até o
quinto dia útil do mês.

O presidente Romeu
Queiroz disse que vai buscar
junto ao governo a abertura das
negociações com o funcionalis-
mo e afirmou que existe uma
defasagem salarial nos salários
dos servidores públicos estadu-
ais. Ele ainda explicou sua pro-
posta, feita na última quarta-fei-
ra, de criação do Fundo de Apo-
sentadoria do Servidor Público
de Minas Gerais (Fasmig). O

Fasmig seria responsável pelo
pagamento das aposentadorias
dos servidores e constituído de
ativos do Estado de Minas Ge-
rais - propriedades, direitos,
royalties e ações -, além de re-
ceber contribuições mensais dos
servidores, a serem descontadas
em folha.

O presidente Romeu
Queiroz ainda disse que o Fun-
do cuidaria das aposentadorias
dos atuais servidores, pois os
que vierem a ser contratados no
futuro poderão ou deverão in-
tegrar um novo sistema que se
basearia em contribuições mais
realistas.



CPI do Sistema Penitenciário
	 Fiscalização Financeira e Orçamentária

CPI Carcerária vai solicitar	1.
	 Requerimento pede parcelamento

interdição da Furto de Veículos
	 de dívidas de prefeituras

Projetos sobre agricultura

Superlotação e presos em
situação jurídica irregular
foram os principais
problemas constatados
pelos integrantes da CPI

A CPI do Sistema
Carcerário e o Ministério
Público Estadual vão pedir
a interdição das celas da
Delegacia de Furto de Veí-
culos. A decisão foi toma-
da ontem, após visita sur-
presa realizada pelos inte-
grantes da CPI, acompanha-
dos do promotor Gilvan
Alves Franco, da Vara de
Execuções Criminais, às ce-
las das delegacias de Furto
de Veículos e de Furtos e
Roubos. Nos dois locais, os
principais problemas cons-
tatados foram a superlotação
das celas e a existência de
muitos presos condenados
pela Justiça, que deveriam
estar cumprindo penas em
presídios.

A visita foi iniciada na
Furto de Veículos e parti-
ciparam o presidente, o
vice e o relator da Comis-
são, deputados João Leite
(PSDB), Durval Ângelo (PT)
e Ivair Nogueira (PDT), res-
pectivamente. Os integran-
tes da CPI foram levados
até as celas pelo delegado
titular Anderson Pires
Bahia. Ele disse que nas,
três celas, deveriam estar,

no máximo, 20 presos, mas
a lotação era de 51, entre
condenados ou não. Bahia
afirmou que existe apenas
um carcereiro que trabalha
durante os dias úteis. Nos
finais de semana, a tarefa
fica por conta de policiais
de plantão.
Condições precárias - O
delegado afirmou, ainda,
que as celas não deveriam

Na Delegacia de Furtos
e Roubos, a CPI encontrou
dificuldades para visitar as
celas e ouvir os presos.
Delegados dessa unidade
da Secretaria de Seguran-
ça Pública queriam impe-
dir que a equipe de vídeo
da Assembléia pudesse fil-
mar visita. Após solução
desse problema, os depu-
tados constataram que as
condições dos presos me-
lhoraram, depois da visita
feita por integrantes da CPI

O número de presos
por cela na Furtos e Rou-
bos diminuiu, mas o pro-
blema da superlotação
continua. Foram constata-
dos vários casos de pre-
sos doentes e em recupe-
ração após cirurgias, além
de muitos com situação ju-
rídica irregular: deveriam
estar cumprindo penas em
penitenciárias, comanda-
das pela Secretaria de Es-
tado da Justiça, e não na

estar superlotadas e com
presos já condenados, e
que as condições são mui-
to ruins. Há pouca ventila.
ção e o calor é grande. Essa
situação foi constatada pe-
los deputados, pelo promo-
tor e pelos representantes
das pastorais carcerárias
Católica e Evangélica, le-
vando à decisão de se pe-
dir a interdição das celas.

anteriormente às celas, mas
ainda estão longe do ideal.

A Furtos e Roubos tinha
ontem 207 presos e 31 pre-
sas. Do total, cerca de 150
já estão condenados e de-
veriam cumprir penas em
penitenciárias. O delegado
Marcos Aurélio Assun-ção
disse que as 23 celas da
Furtos e Roubos já tiveram
304 presos, quando sua ca-
pacidade, segundo o Insti-
tuto de Criminalística, é de
60 presos.

cadeia, sob comando da
Secretaria de Estado da Se-
gurança Pública.

Segundo o deputado
João Leite, o pedido de
interdição das celas à Se-
cretaria de Segurança Pú-
blica será oficializado na
reunião da CPI da próxi-
ma quarta-feira. Já o pro-
motor Gilvan Alves Fran-
co solicitará a interdição
ao juiz da Vara de Execu-
ções Criminais.

A Comissão de Fiscali-
zação Financeira e Orça-
mentária da Assembléia
aprovou ontem pareceres
favoráveis à aprovação de
diversos projetos sujeitos à
apreciação do Plenário.
Também foi aprovado o Re-
querimento 2.078/97, do
deputado Anderson Adauto
(PMDB), no qual ele soli-
cita à direção do Ipsemg o
parcelamento, em cem ve-
zes, dos débitos das pre-
feituras junto àquele Insti-
tuto, cujo valor nominal é
de cerca de R$ 40 milhões.
De acordo com o parecer,
a chefia do Ipsemg tem atri-
buição para decidir sobre
o parcelamento, uma vez
que não se trata de débito
de origem tributária.

Os integrantes da Co-
missão aprovaram parecer
de 12 turno, do deputado
Sebastião Navarro Vieira
(PFL), ao PI, 717/96, do de-
putado Mauri Torres
(PSDB), que autoriza o Po-
der Executivo a doar imó-
vel ao município de Catas
Altas. O imóvel será desti-
nado à construção de um
posto de saúde.

O deputado Anderson Adauto
(PMDB) quer que o Ipsemg parcele

dívidas de prefeituras em cem vezes

Também em 12 turno, foi
aprovado parecer do deputa-
do Durval Ângelo (PT) favorá-
vel ao PL 1.066/96, do deputa-
do Gil Pereira (PPB), que cria o
Programa Mineiro de Incentivo
à Cultura do Alho. O projeto tra-
mita na forma do substitutivo
n°1, da Comissão de Agro-pe-
cuária e Política Rural, que es-
tabelece, além dos objetivos de
aumento de produção e oferta
do produto, o estímulo à pes-
quisa neste setor.

Bananicultura - Projeto
da mesma natureza e objetivos
semelhantes, que cria o Progra-
ma Mineiro de Incentivo à
Barianicultura (PL 1.067/96), re-
cebeu parecer favorável do de-
putado José Braga (PDT). O
parecer foi aprovado pela Co-
missão, ainda que os deputados
tenham considerado que a ma-
téria teve parecer pela rejeição
aprovado pela Comissão de
Agropecuária e Política Rural,

por já estar inserida no projeto
que dispõe sobre a fruticultura.

Quanto ao PI. 1.068/96,
também do deputado Gil Perei-
ra (PPB), relatado pelo deputa-
do Antônio Roberto (PMDB), foi
aprovado pedido de vistas, após
uma discussão sobre a origem
dos recursos a serem destinados
para a sua execução. Isso por-
que a emenda nQ 2, proposta
pelo relator, autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito espe-
cial de R$ 3 milhões para a exe-
cução do programa, que prevê,
entre outras coisas, ações para
a pesquisa, exportação, divulga-
ção, criação de empregos,
zoneamento do Estado e con-
trole fitossanitário.
Presenças -Participaram da reu-
nião os deputados Miguel Martini
(PSDB), presidente da Comissão;
Roberto Amaral (PSDB), Antônio
Roberto (PMDB), Sebastião
Navarro Vieira (PFL) e Mauri Tor-
res (PSDB).

Delegados dificultam visita

Superlotação na Furtos e Roubos

Defesa Social

PL obriga identificação
de veículos

A Comissão de Defe- veículos de transporte de
sa Social, em reunião pre- sua propriedade. O pa-
sidida pelo deputado recer mantém a forma do
Roberto Amaral (PSDB), substitutivo aprovado
aprovou ontem parecer pela Comissão de Cons-
favorável do deputado tituicão e Justiça
Sebastião Navarro Vieira A Comissão aprovou.
(PFL). em 1 9 turno, ao P1, ainda, duas proposições
1.07896, da deputada que dispensam a apreci-
Maria Olívia (PSDB), que ação do Plenário. Parti-
institui a obrigatoriedade cipou também da reu-
da identificação da em- niao o deputado Antônio
presa na parte visível dos Roberto (PMDB).



poderiam atuar com mais ri- os motoristas de bebe
gor na prevenção, inibindo enquanto dirigem.

Deputados debateram, com especialistas, os programas de assistência ao
alcoólatra e de combate ao alcoolismo

Indústria de bebidas
tem lobby forte

Saúde e Ação Social
	 Saúde e Ação Social (continuação)

Comissão discute problemas do	 Proposta de ciclo de debates sobre
alcoolismo e do tabagismo	 consumo de drogas

A fiscalização mais rigo-
rosa da aplicação das leis
que restringem a divulgação
e a venda de bebidas alcoó-
licas e cigarros a crianças e
adolescentes e o estímulo a
parcerias entre o poder pú-
blico e entidades da socieda-
de civil, principalmente em
projetos de assistência aos
dependentes de drogas, fo-
ram as duas principais con-
clusões do debate realizado
ontem, na Comissão de Saú-
de e Ação Social, sobre pro-
gramas de assistência ao al-
coólatra e de combate ao al-
coolismo.

O presidente do Conse-
lho Estadual de Entorpecen-
tes, Aloísio Andrade de
Freitas, concordou que a
atuação do Estado ainda é
muito tímida, se comparada
com a dimensão do proble-
ma do alcoolismo no País.
"Temos dados comprovando
que de 60% a 75% dos aci-
dentes automobilísticos que
ocorrem no País são provo-
cados pelo alcoolismo; e per-
demos quase 4% do PIB se
computarmos apenas as fal-
tas ao serviço e os acidentes
de trabalho provocados pela
bebida" - disse.
Vício traz perdas - A repre-
sentante da Casa Civil no
Conselho Estadual de Entor-
pecentes, June Hardy Sabino,
define o alcoolismo exata-
mente como urna sucessão de
perdas: "perdas na família,
das amizades, da saúde, per-
das econômicas, financeiras
e assim por diante. O depen-
dente não ganha nada com
o vício" - resumiu. O presi-
dente do Conselho defendeu
que as empresas de transpor-
te e as polícias rodoviárias

Aloísio de Freitas defendeu
também que a multa é a puni-
ção mais eficiente para impedir
que comerciantes vendam be-
bidas a crianças e adolescentes
por isso deveriam ser aplicadas
com rigor. Aloísio de Freiras co-
mentou a proposta de alguns
participantes de ampliar a legis-
lação que restringe a divulgação
e venda de bebidas para meno-
res de idade. "As leis já existem,
mas são também limitadas, pois
foram modificadas pela pressão,
da indústria de bebidas" - afir-
mou, citando o caso da Lei

Custos para
O coordenador distrital do Uni-

Cercas, Edgard Mendonça, tam-
bém criticou os que justificam a
omissão do Estado nas campanhas
contra a bebida e o tabagismo pela
fato de Os dois segmentos respon-
derem por um percentual signifi-
cativo da receita tributária do po-
der público. "Se o Estado arrecada
muito com esses setores - disse -
gasta muito mais para enfrentar as
conseqüências da dependência da
bebida e do fumo".
Atendimento ao dependente -
O presidente nacional da Uni-

Murad, que, no Senado, foi modifi
cada para permitir a veiculação de
anúncios em 1V das bebidas com
valor alcoólico até 13 graus, ou sep,
as cervejas e vinhos.
Revisão da legislação - Os re
presentantes da União Nacional do
Centro de Recuperação de AIcoó
latias (Uni-Cereas), que foram con-
viciados pela Comissão para apre-
sentar o trabalho que realizam no
interior do Estado, insistiram na re-
visão desta legislação, denuncian-
do que, hoje, [70% do horário no-
bre da TV brasileira é ocupado por
propaganda de bebida alcoólica

o Estado
Cercas, Ostemo Oliveira Brás, res
saltou ainda a importância do ateri-

 ao dependente, seja em
grupos de ajuda, seja em clínicas
especializadas. Ele explicou que
hoje o Uni-Cercas está presente
em 165 cidades brasileiras e agO5
começa a ampliar seu trabalho, im
plantando clínicas de atendimento
para o dependente em estágio
mais avançado da doença. "E é pai2
viabilizá-las - solicitou - que
estamos precisando de uma paP
cena mais intensa com o podes
público".

Reunião foi proposta pelo
deputado Gilmar Machado (PT)

-

Requerimento foi de autoria do
deputado Ronaldo Vasconcellos (PL)

O deputado Gilmar Ma-
chado (PT), autor do re-
querimento que deu origem
à reunião de ontem da Co-
missão de Saúde, ressaltou
a importância do trabalho
do Uni-Cercas e cobrou a
atuação mais eficiente do
poder público para resol-
ver o problema do alcoo-
lismo no País. O deputado
Adelmo Carneiro Leão (PT)
sugeriu que a Assembléia
realize um Ciclo de Deba-
tes sobre o consumo de dro-

Os deputados Ronaldo
Vasconcellos (PL), José
Henrique (PMDB) e Marco
Regis (PPS) visitaram, na
manhã de ontem, as insta-
lações da Escola Estadual
"Ordem e Progresso", na
Capital. A visita foi solici-

gas no Estado - os proble-
mas e possíveis soluções.

A reunião foi presidida
pelo deputado Jorge Eduar-
do de Oliveira (PMDB) e
teve ainda a participa-
ção dos deputados Jorge
Hannas (PFL), Carlos Pi-
menta (PO e Hely
Tarqüínio (PSDB).

Requerimentos apro-
vados - Foram aprovados
ontem, na reunião da Co-
missão de Saúde e Ação
Social, dois requerimentos.

tada pelo deputado Ro-
naldo Vasconcellos, por
ocasião da audiência públi-
ca realizada na Assembléia
para debater a mudança da
escola, que hoje funciona
na região central, próximo
à Praça da Liberdade, para

O primeiro, de autoria do
deputado Gilmar Machado,
propõe a realização de reu-
nião conjunta da Saúde e da
Educação, para discutir com
a sociedade a crise do Hos-
pital das Clínicas. O segun-
do, do deputado Adelmo
Carneiro Leão, convidando
Inês Borges Andrade para
debater os problemas que
ela tem enfrentado pela não-
aplicação da legislação que
garante direitos aos defici-
entes físicos.

sobre PEC
Walfndo dos Mares Guia; o
secretário de Estado de
Transportes e Obras Públi-
cas, Antônio Aureliano
Sanches de Mendonça, e li-
deranças políticas e empre-
sariais interessadas no pro-
jeto.

Presenças - Participa-
ram da reunião os deputa-
dos Ronaldo Vasconcellos
(PL), que a presidiu; José
Henrique (PMDB), Dimas
Rodrigues (PPB), Bal-
donedo Napoleão (PSDB) e
Olinto Godinho (PL).

o Bairro Gameleira. A es-
cola atende alunos filhos
de policiais civis. Após
conhecerem as atuais ins-
talações, os deputados vi-
sitaram também o novo
prédio, que se encontra
em construção.

Assuntos Municipais e Regionalização

Deputado propõe debate
A Comissão de Assun- sitórias; e prorroga a vigên-

tos Municipais e Regio- cia do Fundo de Estabiliza-
nalização aprovou, na reu- ção Fiscal, até 31 de de-
ruão da manhã de ontem, zembro de 1999.
dois requerimentos de au- O outro requerimento
tona do deputado Ronaldo aprovado solicita a realiza-
Vasconcellos (PL). No pci- ção de urna audiência pú-
meiro, ele solicita que seja blica para discussão do Pro-
convidado o presidente da grama Estadual de Conces-
Associação Mineira de Mu- são de Rodovia. Para discor-
nicípios para debater sobre rerem sobre o assunto, ele
a PEC 449/94, que altera propõe que sejam convida-
os dispositivos dos arts. 71 dos o vice-governador do
e 72 do Ato das Disposi- Estado e secretário de Esta-
ções Constitucionais Tran- do do Planejamento,

Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Comissão visita escola



Meio Ambiente

Visita a projeto ambiental que
atendeu 300 mil alunos

Constituição e Justiça
	 Constituição e Justiça (continuação)

Projetos propõem reestruturação de	 AMDA questiona participação
órgão s governamentais	 paritária no Copam

Representantes de sete
órgãos governamentais e de
entidades da sociedade civil
foram ouvidos, ontem, pela
Comissão de Constituição e
Justiça da Assembléia
Legislativa. Eles falaram so-
bre as principais mudanças
propostas pelo Executivo em
projetos de lei que propõem
a reestruturação do Departa-
mento de Recursos Hídricos
(DRH/MG), Instituto Estadu-
al de Florestas (IEF), Secre-
taria de Estado dO Meio Am-
biente, Conselho Estadual
de Política Ambiental
(Copam), Fundação Estadu-
al do Meio Ambiente (Feam);
Instituto de Geociências
Aplicadas (IGA) e Instituto
Mineiro de Agropecuária
(IMA). Os projetos estão tra-
mitando em regime de ur-
gência e deverão ser apreci-
ados, pelo Plenário, até o fi-
nal deste mês.
Outorga de água —0 depu-
tado Paulo Piau (PFL) de-
monstrou preocupação com
a mudança na competência
pela outorga de utilização da
água. Hoje, a outorga é dada
pelo Departamento de Re-
cursos Hídricos (DRH), que
será transformado em Insti-
tuto de Geografia Aplicada
(IGA). A proposta contida no
projeto de lei é de transferir
a competência para a Câma-
ra de Recursos Hídricos do
Copam. Segundo o secretá-
rio adjunto do Meio Ambien-
te, Paulo Teodoro de Carva-
lho, a autorização seria dada
pelos Comitês e Agências de
Bacias Hidrográficas, que te-
rão a participação da socie-
dade civil, usuários e órgãos
governamentais. A transfe-
rência pode provocar, no en-
tanto, o emperramento das

Em resposta a questio-
namentos do deputado Durval
Ângelo (PD, o diretor do IGA,
Paulo Rogério Junqueira Alvim,
explicou que o PI. 1.193/97, que
cria a autarquia Instituto de
Geografia Aplicada, pretende
desvincular o IGA do Cetec.
Essa vinculação, segundo ele,
foi feita em 1992, após mais de
dez anos de dificuldades que
dificultaram o funcionamento

contratos
O diretor-geral do IMA, An-

tônio Cândido Martins Borges,
explicou que o Instituto contra-
tou 277 técnicos de nível médio
e superior para atuar na fiscali-
zação da agroindústria de car-
ne, leite e derivados, tendo sido
gastos cerca de R$ 2 milhões
como treinamento. O PI, 1.185/
97 pede a prorrogação dos con-
tratos administrativos pelo pra-
zo de seis meses, a partir de 18
de maio de 1997, até a realiza-
ção de concurso público para

do Instituto. A alternativa, por-
tanto, foi ligar olGA a um siste-
ma ftindacional já existente, ape-
sar de as tarefas terem pouco a
ver com o Cetec. O diretor ex-
plicou, ainda, que as diretorias
de Cartografia, Geografia e
Geologia serão extintas e inclu-
ídas em apenas uma, a de
Geociências. A autarquia terá
apenas mais uma Diretoria, a de
Pesquisa e Desenvolvimento

preenchimento das vagas.
Segundo Antônio Cândido,

o principal impedimento para a
realização do concurso é a difi-
culdade em estabelecer o nú-
mero exato de cargos necessá-
rios para cobrir a atividade de
fiscalização. Ele afirmou, no en-
tanto, que o edital para o con-
curso deverá ser publicado até
o final do mês de agosto, colfl
as provas a serem realizadas elil
novembro ou dezembro
deste ano.

Ainda na reunião de
ontem da Comissão de
Constituição e Justiça, o re-
presentante da Associação
Mineira de Defesa do Meio
Ambiente (Amda), Afrânio
Nardy, reivindicou que fos-
se assegurado, no proje-
to de reestruturação do
Copam, o princípio da par-
ticipação paritária do po-
der público e pentidades
da sociedade civil. Para ele,
"é um absurdo que essa
questão seja definida atra-
vés de decreto".

Ele sugeriu, ainda, que
fosse incluída, entre as
competências do Copam, a
competência para regular
a qualidade do combustí-
vel comercializado no Es-
tado. Ele ressaltou que a
estrutura verticalizada de

Os deputados Ivo José
e Geraldo Nascimento,
do PT, visitaram ontem,
em nome da Comissão do
Meio Ambiente, o proje-
to Xerimbabo, de educa-
ção ambiental, mantido
pela Usipa, uma subsidi-
ária da Lsiniinas no Vale
do aço. O projeto é de-
senvolvido há 13 anos
pela Associação Esporti-
va e Recreativa da Usipa
e já atendeu mais de 300
mil alunos das redes pú-

O deputado Sebastião
Navarro Vieira (PFL) protes-
tou contra a inclusão, pelo
Executivo, de artigo estranho
à matéria principal, no PI,
1.184/97, que trata da
reestruturação da Feam. "É
uma falta de respeito ao
povo mineiro e à própria
Feam", disse. Trata-se do ar-
tigo 24 do Capítulo 7, que,
segundo o deputado, dispõe
sobre a remuneração de bai-
larinos e coristas. Para
Navarro Vieira, essa foi uma
contradição do governador
que afirmou recentemente,

na imprensa, que é a própria
Assembléia que cria
"Frankensteins".

O deputado Hely Tar-
qüínio (PSDB), que presidiu
a reunião, informou que já
estava sendo elaborado pro-
jeto de lei para tratar especi-
ficamente da questão pro-
posta no artigo citado.
Presenças —Participaram ain-
da da reunião os deputados
Roberto Amaral (PSDB), Gilmar
Machado (PD, Ivair Nogueira
(PDT), Arnaldo Perna (PSDB),
Adelmo Carneiro Leão (PT) e
Miguel Martini (PSDB).

outorgas, uma vez que os re- o Conselho Estadual de Re-
cursos contra decisões dos cursos Hídricos, que está
Comitês e Agências serão de- mesmo nível hierárquico que
cididos por outro conselho, o Copam.

Representantes de órgãos governamentais e entidades participaram da
reunião e debateram com os deputados as mudanças propostas

IGA e Cetec desvinculados

-

distribuição de combustí- vel de combustível e a fis-
veis torna possível deter- calização nas próprias refi-
minar a qualidade desejá- narias.

Deputado protesta contra
artigo "Frankenstein"

prorrogação blica e particular de ensi- em preservaç.ào
no, do pré-escolar ao ensi- ambiental. São colocados
no médio, de 20 municípi- estandes com dicas eco-
os da região,	 lógicas e procedimentos

O projeto funciona comportamentais de pra-
como uma espécie de jor- teção ambiental na trilha
nada de conscientização de uma área onde a asso-
ecológica, com várias ati- ciação mantém ainda um
vidades durante mais de 30 clube zootécnico, com
dias a cada ano. Neste ano, 300 espécies de árvores
a jornada vai de 19 de maio nativas, para produção de
a 29 de junho, com o nome mudas destinadas a reflo-
de "14.001 atitudes ecoló- restamento, e um zooló-
gicas", numa referência ao gico com . 360 espécies
ISO 14.000, de excelência exóticas.



Os integrantes foram recebidos pelo 22-vice-presidente,
deputado Francisco Ram olho

Projeto altera "Lei CarIão"

As constantes rebeliões
de presos, cirandas da mor-
te e fugas em massa têm
origem na superlotação
carcerária, um dos proble-
mas mais preocupantes do
sistema prisional do Esta-
do, em quase todos os es-
tabelecimentos que alojam
presos, como penitenciá-
rias, presídios, casas de de-
tenção, cadeias públicas,
delegacias de polícia e dis-
tritos policiais. A par dessa
dura realidade, o deputado
Durval Ângelo (PT), vice-
presidente da CPI do sis-
tema carcerário, conseguiu
a aprovação, por unanimi-
dade, do projeto de lei de
sua autoria, número 740/
96, instituindo o Sistema de
Número Fechado para as
unidades prisionais do Es-
tado, subordinadas à Secre-
taria de Estado da Justiça e
à Secretaria de Segurança
Pública.

O projeto foi aprovado,
em 12 turno, na reunião ex-
traordinária noturna da úl-
tima quarta-feira. Ele esta-
belece o sistema de núme-
ro fechado destinado a aferir

O projeto que implanta o
sistema de número fechado
para prisões é de autoria do
deputado Durval Angelo (PT)

a real capacidade de ocu-
pação de cada estabeleci-
mento penal. Essa capaci-
dade será definida por de-
creto do Poder Executivo
nos meses de janeiro e ju-
lho de cada ano. Pelo pro-

recuperação
Durval Ângelo citou,

na justificativa de seu pro-
jeto, as críticas que têm
sido feitas em todos os
países à pena privativa de
liberdade, um tipo de tra-
tamento penal fre-
qüentemente inadequado
e quase sempre perni-
cioso. Ele lembrou a inu-
tilidade dos métodos até
agora empregados no tra-
tamento de delinqüentes
habituais e multir-
reincidentes; e as conse-
qüências maléficas para
os infratores primários,
ocasionais ou responsá-
veis por delitos de pe-

jeto, para receber novo pre.
so, a unidade prisional de.
verá transferir um preso
para outra unidade, de for.
ma a não ultrapassar a ca-
pacidade definida para
aquela unidade.

quena significação, sujei-
tos, na intimidade do cár-
cere, a sevícias, cor-
rupção e perda paulatina
da aptidão para o traba-
lho. Entende o deputado
petista que seu projeto
vem como um meio de
impedir a perpetuação
da prática de "amontoar
presos", como se fossem
objetos, transformando as
prisões em depósitos frá-
geis e inseguros.

O projeto deverá
retomar ao Plenário para
votação em segundo tur-
no, nas próximas reu-
niões.

Na Reunião Extraordinária de
quarta-feira foi aprovado também,
em 1 11 turno, oPL 576/95, do de-
putado Hely Tarqiiínio (PSDB),
que institui medidas para garantir
o tratamento, a reabilitação e a
reinserção social da pessoa porta-
dota de transtorno mental. A ma-
téria foi aprovada na forma do
substitutivo n2 1, da Comissão de
Saúde e Ação Social.

Foi aprovado ainda o PI, 718/

O presidente Romeu
Queiroz leu ontem, em Plená-
rio, a indicação feita, pelo Colé-
gio de Líderes, dos 24 deputa-
dos que integrarão a comissão
que vai apreciar o projeto da
Lei de Diretrizes Orçameritá-
rias, que deve começar a ser de-
batido na próxima semana. Res-
peitando a proporcionalidade
das bancadas e representando
todas as comissões técnicas da
Assembléia, os deputados serão
os seguintes: pelo PSDB,
Arnaldo Canarinho, João leite,

96, do ex-deputado Luiz Anto-
nio Zanto, que dispõe sobre
medidas a serem adotadas pelo
Estado para melhorar as condi-
ções nutricionais da população.
Também foi aprovado o PI, 774/
96, do mesmo autor, que disci-
plina a administração de medi-
camento a aluno nas escolas pú-
blicas estaduais.
Projetos rejeitados - Os de-
putados rejeitaram, por maioria

José Maria Barros, Kemil
Kumaira, Aílton Vilela e Ajalrnar
Silva; pelo PMDB, José
Henrique, Antônio Andrade e
Jorge Eduardo de Oliveira; pelo
PFL, Paulo Piau, Jorge Hannas,
Sebastião Costa e Leonídio
Bouças; pelo PPB, Gil Pereira,
Antônio Genaro, Glycon Terra
Pinto e Dimas Rodrigues; pelo
PT, Geraldo Nascimento e
Gilmar Machado; pelo PDT, Ál-
varo Antônio; pelo PL, Ronaldo
Vasconceilos; pelo PTB,
Ambrósio Pinto; pelo PSD,

Uma delegação do Esta-
do alemão de Baden
Wurtemberg visitou ontem a
Assembléia. Os integrantes
foram recebidos pelo 2 2-vice-
presidente, deputado Fran-
cisco Ramalho, e pela 5ise
cretária, Maria Olívia.

A delegação era compos-
ta pelo secretário de Estado
de Economia, Horst
Mehrlander; pela assessora
do secretário, Simone
Gohring; pelo cônsul da Ale-
manha em Minas Gerais e
diretor da Câmara Alemanha
- Brasil, Hans Kampik; pelo
líder empresarial da delega-

em Plenário, o PI. 838/96, do de-
putado José Bonifácio (PSDB),
que dispõe sobre leilão de veí-
culos usados do Estado, destinan-
do metade da frota às prefeitu-
rase associações filantrópicas. Foi
rejeitado, também, o PI, 297/95,
do deputado Jorge Eduardo de
Oliveira (PMDB), que propunha
a criação do Programa de Incen-
tivo à Produção do Novilho Pre-
coce no Estado.

Miguel Barbosa; e ainda o deputa-
do João Batista de Oliveira, sem
partido, mas representando a Co-
missão de Direitos e Garantias Fun-
danientais.

Ainda na reunião de ontem à
tarde foram aprovados pareceres
de redação final sobre os Projetos
de lei ns1.139/97, 1.142/97,
1.143/97 e 1.176/97. Foram defe-
ridos ainda requerimentos dos de-
putados Miguel Martini (PSDB) e
IvoJosé (PD, e aprovado o reque-
rimento ti 2.114/97, do deputado
Alencar da Silveira Júnior (PDT).

ção, Willi Armbruster, e pelo
assessor Juergen Oswald.
Acompanhando a delegação
estavam o secretário da In-
dústria e Comércio e superin-
tendente de Comércio e Ex-
portação, deputado federal
Maurício Campos, e a asses-
sora especial da Secretaria,
Maria Carmem Ribeiro Cas-
tro.

Eles debateram sobre
as atividades comerciais
entre os dois países, eco-
logia e também sobre a
viagem que a missão mi-
neira fará à Alemanha na
próxima semana.

Projeto quer impedir superlotaç
em presídios mineiros

Sistema atual dificulta

Incentivo fiscal
Na mesma reunião ex- rão certificados que pode'

traordinária, na noite de rão ser usados para paga-
quarta-feira, os deputados mento do ICMS e IPVA, ai
aprovaram, em 1 turno, o limite de 15% (quinze pol
outro projeto de lei de au- cento).
toria do deputado Durval O substitutivo aprovadí
Ângelo, de número 738/96, de autoria da Comissão d
na forma do substitutivo n2 Defesa Social, estabeleo
1, que dispõe sobre incen- em síntese, que o Pod
tivo fiscal para pessoas ju- Executivo fixará o limil
rídicas que empreguem tra- máximo do incentivo e dc
balhadores presos e egres- benefícios fiscais a serei
sos de prisões. As empre- utilizados pelo empregadc
sas que destinem ao me- resguardada a propor
nos 3% (três por cento) das cionalidade do número de
vagas para trabalhadores, trabalhadores aproveitado
presos e egressos recebe- pela empresa.

Indicada Comissão que vai
apreciar projeto da LDO

Delegação alemã visita Assembléia



46 municípios da Zona da Mata 1
	

Coordenador vê aperfeiçoamento
vão ratear recursos da Audiência

	 das Audiências Públicas

Dinheiro será aplicado
nas obras pnonzadas

Comissão de Representação
Foram eleitos, duran- fiscalizar se as prioridades Lima Duarte; Roberto

te o evento, os integran- serão incluídas no Orça- Marangon de Coronel
tes da Comissão de Re- mento de 1998 e im- Pacheco; Manoel José de
presentação da Mata I. plernentadas São eles: os Oliveira, de Pedro
Eles vão acompanhar os prefeito de São João Teixeira; e o prefeito de
desdobramentos da kudi- Nepomuceno, Célio Ferraz; Bias Fortes, José
ência e têm a função de Nei Carvalho de Paula, de Rosângelo de Oliveira.

L

Os R$ 3 milhões desti-
nados, no Orçamento para
1998, à macrorregião Mata
1 serão rateados entre as 46
cidades que promoveram a
etapa municipal das Audi-
ências Públicas e compa-
receram à Regional. Cada
município receberá R$ 65
mil. Essa foi a prioridade
eleita na reunião realizada
ontem (12/6) em
Cataguases - sexta das 14
cidades-sede das Audiên-
cias deste ano. A proposta,
defendida pela maioria dos
cerca de 180 participantes,
foi apresentada pelo pre-
sidente da Associação
Microrregional do Vale do
Paraibuna (Ampar), Célio
Ferraz, que também é pre-
feito de São João
Nepomuceno. Das 36 cida-
des que compõem a
Ampar, 25 promoveram
audiências municipais. Das
49 cidades da macrorregião
que realizaram a etapa
municipal, três não compa-
receram ao evento em
Cataguases: Senador Cortes,
Pedra Dourada e Faria Le-
mos. Além da Mata 1,
macrorregiões como o Alto
Paranaíba e o Noroeste de-
cidiram dividir os recursos
entre as cidades.

Segundo o prefeito
Célio Ferraz, a divisão
igualitária da verba entre
as cidades da Mata 1 é be-
néfica. "O dinheiro será
aplicado de acordo com
as prioridades eleitas na
etapa municipal", afir-
mou. Entre as propostas
dessas audiências, desta-
cam-se projetos de eletri-
ficação rural, pavimenta-
ção de rodovias, constru-
ção e reforma de mata-
douros, projetos habi-
tacionais, saneamento bá-
sico e construção de pos-
tos de saúde. Na opinião
do prefeito de Bias For-
tes, José Rosângelo, que
também defendeu a pro-
posta vencedora, esta é
uma forma democrática
de alocação dos recursos
orçamentários. O
secretánoadjunto de Esta-
do de Planejamento,
Marcus Pestana, ressaltou,
por outro lado, que a pro-
posta aprovada será
viabilizada por meio da
assinatura de convênios -

a maioria deles através da
Secretaria de Estado de
Assuntos Municipais e
Regionalização. "É preci-
so que os municípios es-
colham os objetivos espe-
cíficos desses convê-
nios, como saúde ou
transporte, para melhor
operacionalizar a aplica-
ção dos recursos", orien-
tou.

Wilson Acácio, repre-
sentante de Juiz de Fora
- a maior cidade da Mata
1 - também endossou a
proposta vencedora.
Lembrou, no entanto, que
nenhuma reivindicação
priorizada na Audiên-
cia de 1995 foi im-
plementada. "Não pode-
mos brincar de demo-
cracia", alertou, acres-
centando que foi nova-
mente prioritária em
1997 uma das propos-
tas eleitas naquele ano
e não viabilizada. O
início das obras do Hos-
pital Regional de Juiz
de Fora.

Presenças
Compuseram a Mesa,

pela manhã, o coordena-
dor Wilson Pires; o secre-
tário adjunto Marcus Pes-
tana; o juiz de Direito de
Cataguases, Jorge Druda,
representando o presi-
dente do Tribunal de Jus-
tiça; o representante do
Tribunal de Contas,
Gileno Novaes; o verea-
dor Edmar Vilela, repre-
sentando a Câmara de
Cataguases e o prefeito da
cidade Paulo Scheib. À
tarde, os secretários
Tarcísio Hem-iques, Bené
Guedes e Cristiano
Canedo e os deputados
José Maria Barros (PSDB),
Luiz Fernando Faria (PPB)
e Sebastião Helvécio
(PPB) participaram dos
trabalhos. O coordenador
da Região Administrativa
Mata 1, Ricardo Abreu,
também estava presente
a Audiência em Cata-
guases

O coordenador político
da Audiência, deputado
Wilson Pires (PFL), respon-
deu aos questionamentos
dos participantes, ressaltan-
do que é sinônimo do aper-
feiçoamento das Audiên-
cias a destinação de R$ 45
milhões no Orçamento para
1998, para implementação
das prioridades. "Há von-
tade do governo do Estado
de liberar os recursos. O
Orçamento não está mais
engessado", destacou.

O secretário adjunto de
Estado do Planejamento,
Marcus Pestana, lembrou
por outro lado, que é pre-
ciso trabalhar "em cima do
concreto" e não "lotear a
lua". "A soma das reivindi-
cações das Audiências de
1995 chegou a R$ 8 bi-
lhões. Entre as prioridades
daquele ano, estava a pa-
vimentação de uma estra-
da de 450 quilômetros",
ilustrou.

Prefeiturização - O re-

Alunos da 1 série do
ensino médio do Instituto
Nossa Senhora do Carmo
também participaram da
Audiência - que contou,
ainda, com a presença de
funcionários do TRE, que
fizeram demonstrações de
votação eletrônica.
Cataguases é uma das ci-
dades de mais de 17 mil
eleitores cujos habitantes

presentante de Além
Paraíba e ex-vereador pelo
PT, Sidilúcio Ribeiro Senra,
classificou de « pre-
feiturização das Audiênci-
as" a proposta vencedora.
«É preciso refletir sobre
esse assunto. Queremos
eleger prioridades regionais
e não simplesmente divi-
dir os recursos entre muni-
cípios com realidades tão
diferentes. Assim não há
debate e nem necessidade
de Audiência", opinou.

Outra proposta defendi-
da foi a divisão dos R$ 3
milhões, igualmente, entre
as cinco associações
microrregionais e os Oito
consórcios de saúde da
Mata 1. O defensor foi o
presidente da Câmara de
Muriaé, Antônio José
Rodrigues. O presidente da
Câmara de Rio Novo,
Rovam Januzzi, criticou ain-
da os critérios de agrupa-
mento dos municípios da
macrorregião, classificando-

poderão votar desta forma,
caso oTSE aprove orçamen-
to nesse sentido.

Cerca de 100 alunos de
escolas municipais e esta-
duais da cidade participa-
ram ainda, na sede da Pre-
feitura, do Projeto Cidadão
Mirim. Com cinco livros e
um jogo, o projeto mostra
como se dá a tramitação de
um projeto e como a soci-

os de incoerentes. «Muni-
cípios próximos e de ca-
racterísticas semelhantes
como Rio Novo e Astolfo
Dutra foram colocados em
macrorregiões distintas",
exemplificou.

Audiências integram os
municípios, diz o secretá-
rio

A Audiência de Cata-
guases contou, à tarde, com
a presença dos secretários
de Estado da Justiça,
Tarcísio Henriques, e de
Recursos Minerais e
Energéticos, Bené Guedes,
bem como do secretário
adjunto de Saúde, Cristiano
Canedo. O secretário Tar-
císio Henriques, que tam-
bém é deputado pela cida-
de, falou em nome do pre-
sidente Romeu Queiroz
(PSDB). "As Audiências são
sinônimo de integração de
todos os municípios e da
participação popular no
Orçamento do Estado",
destacou.

edade pode exercer seu
papel de cidadã, inter-
vindo no processo de
formulação das leis. Ao
final da Audiência, foi
sorteada uma ambulância
entre os municípios, ofe-
recida pelo Centro Inte-
grado de Desenvolvi-
mento Social (Cids). O
vencedor foi o município
Guaraná.

Estudantes participam do
projeto Cidadão Mirim

-
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Transporte na RMBH
O deputado Leonídio Bouças (PFL)
comentou a reunião realizada na
quarta-feira, na Comissão de
Administração Pública, que ele
preside, quando foram debatidos
problemas de transporte coletivo
na Região Metropolitana de Belo
Horizonte. Ele afirmou que foi um
debate bastante rico e referiu-se
ainda aos pronunciamentos sobre a
reunião feitos, em Plenário, pelos
deputados Irani Barbosa (PSD) e
Alencar da Silveira Jr.(PDT), e
também sobre a criação da Região
Metropolitana do Vale do Aço,
proposta defendida pelo deputado
Ivo José (PT). Bouças ressaltou a
importância da atuação da Assem-
bleia Metropolitana na busca de
solução para o problema do
transporte coletivo na RMBH e
disse que, apesar de ser votado
prioritariamente no Triângulo
Mineiro, tem votos e mora na
Capital e se interessa pelos
problemas de Belo Horizonte. Ele
foi aparteado pelos deputados
Alencar da Silveira (PDT) e
Arnaldo Penna (PSDB).

Salário e Decreto
Criticando projeto enviado pelo
governador à Assembléia, o
deputado Gilmar Machado (PT)
disse que, depois de dois anos para
corrigir distorções e estabelecer
uma política salarial e não tê-1a
feito, Eduardo Azeredo quer usar
dessa desculpa para pedir autoriza-
ção para legislar por decreto. Ele
lembrou que o presidente Romeu

Queiroz criou, há dois meses, uma
comissão para intermediar a
negociação de reajuste salarial com
o governador, mas que, até hoje, o
governador não se manifestou a
respeito. Machado comentou,
ainda, decreto publicado ontem, no
"Minas Gerais", que cria incentivos
para o pagamento antecipado do
ICMS, inclusive sobre o exercício
fiscal de 1999, no próximo
governo.

Transporte na RMBH II
O deputado Marcos Helênio (VI")
também comentou a reunião que
debateu o transporte coletivo na
Região Metropolitana de BH. Ele
concordou com a observação do
deputado Alencar da Silveira Júnior
(PDT) de que é preciso executar
obras na RMBH, para melhorar a
malha viária. Ele foi aparteado
pelos deputados Leonídio Bouças e
Alencar da Silveira Júnior. Marcos
Helênio comentou também o
projeto de lei do governador
Eduardo Azeredo, ressaltando que
ele não está concedendo aumento
algum e que autorizar que ele
legisle por decreto é assinar uma
folha em branco.

Regulamentação de leis
A deputada Maria José Haueisen
(PT) leu requerimento que está
apresentando à Mesa da Assem-
bléia em que solicita que a
Comissão Especial que vai
estudar a sistematização das leis
estaduais, coordenada pelo
deputado Sebastião Navarro Vieira

(PFL), tenha seu âmbito de
trabalho ampliado, a fim de
que seja feito um levantamento
de todas as leis estaduais em
vigor carentes de regulamenta-
ção. Ela elogiou a iniciativa do
presidente Romeu Queiroz de
estabelecer o trabalho de
sistematização e lembrou que
existem leis completamente
obsoletas ainda em vigor, e leis
importantes que não vigoram
exatamente por não estarem
regulamentadas.

Campanha Eleitoral
O deputado Durval Ângelo
(PT) informou que entrou com
urna representação contra o
governador Eduardo Azeredo
na Procuradoria-Geral de
Justiça de Minas Gerais e na
Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca, em Minas Gerais. A razão é
que, segundo Durval, Azeredo
já está em plena campanha
eleitoral, e suas viagens pelo
interior têm demonstrado isso.
O deputado lembrou que, no
último final de semana, o
governador esteve no Vale do
Jequitinhonha e que vários
pronunciamentos falaram sobre
a necessidade de Azeredo
pernanecer no governo por
mais quatro anos. Ele chamou a
viagem ao Jequitinhonha de
imoral e disse que a legislação
eleitoral está sendo violada e
que houve até mesmo sorteio
de eletrodomésticos entre a
população que compareceu aoS
comícios.

Rua Rodrigues Caldas, 30
cER 1190-1 -TelO-73
FAX 0-7811
B11/MG

Assembléia na Internet:

CAPITAL
AUDIÊNCIA MONTE CARMELO
Resumo: A quarta Audiência Pública Regional de 97
aconteceu em Monte Carme j o, no Alto Paranaíba. Os
participantes decidiram dividir os recursos entre os 31
municípios da região.
Entrevistas: Deputado Adelmo Carneiro Leão (PT);
deputado Anderson Adauto (PMDB); Marcos Pestana,
secretário adjunto do Planejamento; deputado Hely
Tarquuinio (PSDB); deputado Paulo Piau (PFL); deputa-
do Gilmar Machado (PT); deputado Ajolmar Silva
(PSDB); deputado Bilac Pinto (PFL); deputado Romeu
Queiroz, presidente da Assembléia.

INTERIOR

SERRA DO CIPÓ
Resumo: Deputados da Comissão do Meio
Ambiente foram ao Parque Nacional do Serra do
Cipó comprovar que não existe xistose nas ágUaSi

do região.
Entrevistas: Deputado Raul Lima Neto, presi-
dente do Comissão do Meio Ambiente; Anivaldo
Coelho (PT); José Eustáquio Miranda, dono de
pousada; Osvaldo Machado, dono de pousada;
deputado Ronaldo Vasconceilos (PL).


