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A iniciativa de cr:açoo das CPIs da Cemig,

das Carteiros e dos Fundos foi do
deputado Durval Angelo (PT) 22-vice-

presidente da Assembleia
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CPIs prosseguem investigações

As três Comissões Par-
lamentares de Inquérito
(CPI) em funcionamento
na Assembléia de Minas
têm reuniões agendadas
para esta semana, para
dar continuidade ao traba-
lho de investigação, ouvin-
do os depoimentos de no-
vas testemunhas. As três
CPIs, criadas por iniciati-
va do deputado Durval
Ângelo (PT), foram insta-
ladas no mês de março: a
da Cemig, dia 3; a da Car-
teira de Habilitação, dia 8;
e a dos Fundos do Poder
Executivo, dia 25.

A CPI da Cemig, presi-
dida pelo deputado

Adelmo Carneiro Leão Gerais, José Anchieta da
(P1) e relatada pelo depu- Silva; o vice-presidente da
tado An-tônio Andrade MGI, Antônio Carlos Pas-
(PMDB), reúne-se na sos de Carvalho; dirigen-
quarta-feira às 15h, para tes do Sindieletro e o ex-su-
tomar o depoimento do perintendente da Cemig
advogado Eduardo José Pedro Rodrigues de
Grebler. A Comissão está Oliveira também já presta-
investigando o processo de ram depoimentos. O térmi-
venda de 330 das ações no dos trabalhos está pre-
ordiná-rias da Cemig, fei- visto para o dia 30 de ju-
to no dia 28 de maio de nEo, podendo haver pror-
1997, à Southern Electric rogação de até 60 dias.
Participações Ltda, em so- Ainda serão ouvidos 14
ciedade com a AES e o convidados.
Banco Opportunity. A CPI O presidente da CPI,
já realizou nove reuniões deputado Adelmo Carnei-
e ouviu 11 convidados, ro Leão (P1), faz uma ava-
entre eles, o presidente da liação positiva dos traba-
empresa, Djalma Morais, lhos. "Já ouvimos uma sé~
que explicou que todas as rie de pessoas que têm
operações relativas à ali- uma visão crítica do pro-
enação das ações da em- cesso de venda das ações,
presa foram feitas pela com afirmações de irregu-
MGI - Minas Gerais Par- laridades tanto do ponto
ticipações - e pela Procu- de vista da legalidade
radoria-Geral do Estado. quanto do valor financei-

O ex-presidente da ro da transação. À exceção
Cemig Carlos Eloy tam- doexpresidentedaCemig
bém prestou depoimento e Carlos Eloy, todos fizeram
admitiu que não foi con- avaliações de que o Esta-
sultado nem teve qualquer do foi lesado", afirma. Se-
participação no processo gundo o deputado, a CPI
de venda das ações, inclu- vai começar agora a ouvir
sive na elaboração do os depoimentos daqueles
edital. De acordo com o que participaram do pro-
ex-presidente, a venda só cesso de privatiza-ção. Ele
aconteceu porque o Esta- acredita que os trabalhos
do estava em dificuldade poderão ser concluídos
financeira. O advogado da dentro do prazo previsto,
Bolsa de Valores de Minas que é de 120 dias.
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CPI da Carteira de Habilitação
reúne-se na quinta-feira

A CPI da Carteira de
Habilitação vai se reunir na
quinta-feira, às 10h. Não há
depoimento programado. A
Comissão está apurando ir-
regularidades na emissão de
carteiras de motoristas pelo
Detran/MG, bem como o
envolvimento de policiais ci-
vis. O presidente é o depu-
tado João Leite (PSDB), e o
deputado Ivo José (P1) é o
relator. Na segunda reunião
da CPI, Oracv Rodrigues,
autor das denúncias sobre
fraudes e irregularidades no
processo de habilitação, con-
fessou aos deputados que
participou do esquema como
agenciador e acusou, princi-
palmente, policiais de Santa
Luzia e donos de auto-esco-
la daquela cidade. Ele afir-
mou que mais de 40i dos
examinadores do Detran es-
tão envolvidos no esquema.

A Comissão realizou
nove reuniões até agora e
ouviu, além de Oracy, mais
10 convidados, entre eles o
ex-diretor do Detran/MG,
delegado Raimundo Inácio
de Oliveira; a chefe da Divi-
são de Habilitação do
Detran/MG, delegada Elai-
ne Lúcia Nogueira Cruz; o
proprietário Paulo Marcon-
des e o funcionário Elias
Vitorino, da Auto-Escola
Santa Luzia. Eles confirma-
ram a participação no esque-
ma de facilitação para obten-
ção de Carteira Nacional de
Habilitação. Na última reu-
nião da CPI, o diretor técni-
co do Detran do Rio Grande
do Sul, Carlos Eduardo
Campos Vieira, prestou de-
poimento. O deputado João
Leite disse que o Detran/
MG deveria adotar modelo
semelhante ao do Detran
gaúcho, que se transformou
em autarquia.O parlamentar
está convencido de que um

A CPI dos Fundos do
Poder Executivo também
se reúne na quinta, às
10h, para ouvir o presi-
dente da Loteria Mineira,
Márcio Tadeu Pereira. A
CPI, presidida pelo depu-
tado Dinis Pinheiro
(PSD), tem como relator
o deputado Rogério Cor-
reia (PT). Ela foi criada
para apurar possíveis
desvios de recursos per-
tencentes aos Fundos do
Poder Executivo e de re-
cursos vinculados pela
União ao Estado. A Co-
missão já realizou quatro
reuniões e ouviu dois
convidados: os secretá-
rios de Estado do Plane-
jamento e Coordenação
Geral, Manoel Costa, e da
Educação, Murílio Hin-
gel. Em seu depoimento,
Manoel Costa disse que é
de cerca de R$ 384 mi-
lhões o valor total dos re-
cursos desviados dos fun-
dos estaduais para o cai-
xa único do Estado. Já
Murílio Hingel disse que
a dívida deixada pela ad-
ministração anterior para

a Secretaria de Educação
é de RS 190 milhões. Ain-
da serão ouvidos seis
convidados, e o término
dos trabalhos está previs-
to para 23 de agosto.

Segundo o relator da
CPI, deputado Rogério
Correia, os próximos pas-
sos da Comissão serão in-
vestigar para onde foram
os recursos, quem se be-
neficiou com esse dinhei-
ro, e ouvir os exsecretá
rios da Fazenda João
Heraldo Lima e do Pla-
nejamento Marcus Pesta-
na, além do atual secre-
tário da Fazenda, Ale-
xandre Dupeyrat. Ele dis-
se que, além dos R$ 133,5
milhões desviados dos
fundos do Banco de De-
senvolvimento de Minas
Gerais (BDMG) e dos RS
77 milhões desviados do
Fundo de Desenv olvi-
mento do Ensino Fund a

-mental e Valorização do
Magistério (Fundef)i ha
suspeitas de desvio de
recursos do SUS, para pa-
gamentos de emPre
teiras e fornecedores.

projeto de lei tratando do as-
sunto deve ser apresentado
imediatamente, antes mesmo
da conclusão da CPI.

Ainda faltam 15 pesso-
as para serem ouvidas, e
os trabalhos devem ser fi-
nalizados dia 8 de agosto.
"Estamos juntando peça
por peça. Solicitamos tam-
bém a presença de técni-

cos do Departamento Na-
cional de Trânsito para dar
subsídios ao trabalho da
CPI", destacou o presiden-
te. Além disso, nos pró-
ximos 30 dias deverá es-
tar concluída uma audito-
ria contábil que o Tribu-
nal de Contas vai realizar
no Detran, a requerimen-
to da Comissão.

CPI dos Fundos do Poder
Executivo

Camata- Para o deputados o
governo prometeu muito, mas
agora a máscara está caindo.

Ações no mercado
o deputado Paulo Pettersefl
(PMDB) refutou as palavras do
deputado joão Leite. Em
relação à intenção de vender
ações da Copasa, disse que o
governo do Estado não abre
mão do controle acionário da
empresa, como aconteceu na

mvenda das ações da Ceig pelo
governo passado. Criticou o
entreguismo nacional, com a
privatização da Caixa
Econômica Federal. "Não
podemos nos curvar às
exigências e i mposições do
FM1", disse o deputado para
quem Minas está dando
exemplo ao se opor ao
governo federal. Ele criticou
também a proposta de entregar
o Banco do Brasil ao capital
privado.

r

ase governista
deputada Elhe Brandão	C

PSDB) retornou à tribuna para
omentar noticiário de orna1 de
dontes Claros, com relação aos
itaques que sofreu na emissora
de pr opr iedade do secretário de
Estado da justiça e Direitos
Humanos . E m resposta ao
deputado Marco Regis, a
deputada criticou a base do
governo, por fugir dos debates
na Assembléia, como aconteceu
quando esteve na Casa o ex-
secretário João Batista dos
Mares Guia. Ela disse que
espera que o diálogo entre
itamar Franco e o governo
federal seja retomado. Em
aparte o deputado João Leite
disse que o atual governo
completou cem dias sem nada.
"O que itamar Franco
prometeu na campanha está
desmoronando", comentou. "O
Pacto federativo pressupõe
uma Assembléia independente
e o que vemos é a Assembléia
submisSa ao Palácio da
Liberdade", assinalou. Houve,
segundo João Leite, incoerência
nas promessas, pois o governo
prometeu anistiar os militares
expulsos da IM e transferiu
uma decisão que é dele para a
Assembléia Legislativa. Oo
governo critica a pr ivatizaçã e
anuncia privatiZaçâo da
rodoviária, anúncio de cobrança
de pedágio e a ameaça aos
servidores de uma penada só
adequar o Estado à Lei Rita

:opasa
deputado Fábio Avelar

PSDB) criticou a intenção do
;overno de vender ações da
Iopasa. Assinalou que este é o
-aminho da privatiZaçâo Disse
que o governo crê que as ações
cão trazer recursos privados
para a empresa e não vão. Com
a venda, ninguém se interessará
pelo atendimento aos pequenos
municípios . Paulo Pettersen, em
aparte, voltou a insistir que não
haverá privatização da Copasa.
Fábio Avellar disse que a
preocupação não é só dos
deputados mas que o próprio
Sindicato dos Servidores da
Copasa (SindágUa) manifestou-
se contra a venda das ações,
porque seria pr ivatiZação O
deputado João Leite disse que a
proposta de venda das ações é
mais uma incoerência do
governo itamar. Ele polemizou
também CO- o deputado Paulo
Pettersen a respeito da indicação
do secretário de Estado da
Agricultura, Raul Belém, depois
de 100 dias de governo.
Pettersen disse que Minas não
tem secretário de Agricultura há
muitos anos, no que foi refutado
pelo deputado Márcio Kangussu
(PSDB), que lembrou da obra do
secretário Alyssofl Paulinelli, que
criou o instituto Mineiro de
Agropecuária (IMA). Pettersen
disse que nenhuma grande
marca foi deixada na agricultura
mineira.
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jaxakal	
mas que não há vontade do

o deputado João Leite (PSDB)	
secretário de que isso aconteça.

aflc50U na reunião de
debates de sexta	 o deputado Marco Regisfeira, que	

protesto
(PPS)

es	em Brasília, hoje, para	disse que o governo de Mina
i atar de questões da nação	

s

M	
abre uma nova perspectiva

paladas pela Ruralmifla s e	
para o País, ao aglutinar as maisaxal	que teve terras 

destinadas a 12 fazendeiros No	
diversas forças políticas em

dia  de maio, os fazendeiros
	confronto com o governo

federal
serão retirados da área e	

"E saudável para a

denizado5 pelas benfeitorias,	
unidade política do País, que

já que ocuparam as terras de	
não pode mais ficar sob a tutela

boa-fé, disse o deputado. O	
de organismos internacionais

deputado quer garantir junto	
que exploram o povo" disse

ministério da Justiça que não	
Ele lembrou que Itamar, como
presidente, já havia reunido no

faltarão recursos para 
desocupação das terras na data	

governo os vários setores

prevista . Outro assunto	
políticos que atuaram no

discutido por João Leite foi a	
afastamento do ex-presidente

intenção da Secretaria de	
Colior. Marco Regis protestou

Segurança Pública de construir	
contra a retirada de faixa sua,

um "cadeiãO" em Belo	
no município de Varginha pela

Hortronte o deputado disse	
prefeita em exercício no

que está lançando a campanha	
município, durante o ato

"Não ao cadeião". A proposta	
'Minas Unido Vence a Crise"

disse, fere a legislação aprovada
pelo Legislativo e Belo
Horizonte não tem local para
uma cadeia que possa receber
600 pessoas. Além disso, a lei	

c

limita a capacidade dos
estabelecimentos em 170
detentos.
A deputada Elbe Brandão
(PSDB), em apartes criticou o
secretário de Justiça e Direitos
Humanos, Luiz Tadeu Leite,
que quer implantar uma
penitenciária em Francisco Sá,
região em que, segundo ela,
não ocorre um homicídio há 60
anos. A deputada disse também
que está sendo agredida pelo
secretário, através do jornal e
de emissora de rádio dele, em
Montes Claros. Ela anunciou
que irá processar o j ornal. Elbe
Brandão afirmou que não teme
um jornal incoerente, que não
busca a verdade. A deputada
acrescentou que está solicitando
a realização de uma audiência
pública em Montes Claros, para
discutir com a população a
construção da penitenciária . Ela
defendeu que os recursos
seriam melhor empregados na
reforma das cadeias públicas de
Montes Claros, Francisco Sá e
anaúba, para que os presos

sejam tratados com uma visão
humanista.
João Leite concluiu dizendo que
a lei deu ano e meio para que se
realize a transferência dos

I	
presos para a Secretaria de
Justiça e Direitos Humanos,
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9 horas
• Abertura da "Feira Esotérica" (Galeria de Arte

do Espaço Político-Cultural)
14h30
• Projeto Cidadão Mirim - visita de 50 alunos

da E.M. Dulce Maria Homem
• Reunião preparatória para o Seminário

Legislativo sobre Desemprego (Plenarinho IV)

18 horas
• Comissão de Meio Ambiente e Recursos

Naturais - audiência pública no Centro de
Cultura Sesi de Mariana, para debater a
necessidade de criação de brigadas muni-
cipais de incêndio

20 horas
• Reunião de Debates (Plenário)

Programação traz reunião da CPI
dos Fundos e denúncias contra a Vale

A TV Assembléia transmite hoje a CPI dos Fundos, com depoimento do se-
cretário da Educação, Murílio Hingel, e audiência da Comissão do Traba-
lho em Mariana, para apurar denúncias contra a Cia. Vale do Rio Doce

7h30 -Repórter Assembléia Especial -
Compacto dos principais acontecimentos
da semana.
9h -Visão Parlamentar - Entrevistas
com deputados sobre assuntos da
conjuntura atual.
9h50 - Comissões - A Comissão do
Trabalho, Previdência e Ação Social foi
ouvir, em Mariana, denúncias de traba-
lhadores contra a Companhia Vale do
Rio Doce.
12h40 - Repórter Assembléia -
Reprise da 1° edição de sexta-feira.
Traz, entre outros assuntos, entrevista
com o professor Jorge Tapia, do
Unicamp, sobre a avaliação de Políticas
Públicas, e a cobertura do Encontro
Nacional de ONGs/AlDS.
13h20 - Procon Assembléia - O pro-
grama discute o Crédito Educativo.
14h20 - Pinga Fogo - Pronunciamentos
dos deputados na Tribuna do Plenário.
1 6h - CPI dos Fundos - Reunião que
colheu depoimento do secretário da
Educação, Murílio Hingel.

19h - Repórter Assembléia 10 edição -
Noticiário do que acontece na Assembléia
e a repercussão dos principais fatos
políticos do Estado. Traz, entre outros, a
polêmica do Disque-Amizade 145, que
estaria sendo explorado como tele-sexo.
19h30 - Mídia e Poder - Entrevista com
o fotógrafo Sidney Roberto Lopes.
20h - Visão Parlamentar - reprise 9h.
20h40 - Repórter Assembléia 1° edi-
ção - Noticiário do que acontece na
Assembléia e a repercussão dos princi-
pais fatos políticos do Estado.
21h15 - Pinga Fogo - reprise
23h - Repórter Assembléia 2 0 edição -.
Noticiário do que acontece na Assembléia
e o repercussão dos principais fatos
políticos do Estado.
23h30 - Assembléia Debate - Os
prefeitos de Ouro Branco e Congonhas,
Sílvio Mapa e Altari de Souza Ferreira
Junior, e o deputado Mauro Lobo (PSDB)
discutem a partilho do ICMS da
Açominas.
0h30 - Encerramento


