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para 2003 aumentou menos
comparação com 2002

Alair Vieira
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.\ Alem ,, recebeu ontem a
proposta orçamentaria do Es-
tado para 2003. A mensagem
contendo o orçamento foi en-
tregue pelo secretario do Pla-
nejamento e Coordenação
Gera!, Frederico Penido, ao
secretario-gera! da Mesa,
Eduardo Nlorei ra. O orçarnen-

Iii

to aumentou apenas R5 7.o42.039
(menos de lo), passando de R
19.506.12.896, em 2002, para RS
19513.794.935, no próximo ano.
O secretário estava com seu ad-
junto, Paulo Roberto Araujo.

Segundo Penido, a propos-
ta tem um caráter mais conser-
vador, pois "o governo que
propõe o orçamento não e o
que ira executa-lo". Por esse
motivo, a proposta mostra-se
mais genérica, sem cunho ide-
ológico marcante e sem espe-
cificar muito ações e gastos. Os
traços tundamentais são as des-
pesas enxutas e com destino
obrigatório, como verbas para
educação e saúde, com poucos
investimentos e previsão con-
servadora de receitas.

Os gastos com pessoal su-
biram pouco mais de 1,, de
RS 5.566.240.333. para R5
8.961.992.990., o que se deve
principalmente ao aumento da

folha de inativo,,. lambem as
despesas com o serviço da divi-
da aumentaram - mais de 7' -
passando de RS 1.627.779.436.,

em 2002, para RS 1.73.856.496.
Cresceram mais de 6 as des-
pesas com custeio, saindo de RS
6502.927.068., em 2002, para RS
6.925.232.667., em 2003, bem
corno a reserva de conOngência,
que passou de R$ 119k09246.,
em 2002, para RS 122.720.279.
no atual exercício, subindo
mais de 2,5o. Somente as
despesas de capital caíram,
cerca de 26, passando de
R5 2,389.596,713. para RS
1.749.992.503.

O valor das receitas de ca-
pital caiu mais de 15, passan-
do de R5 3.720.696.740., em
2002, para R53.157,957.418.,em
2003. A receita corrente aumen-
tou de R8 15,785.456.454., em
2002, para RS 16.355.837517.
(mais de

o	\'esci Eduardo	euo suc;etario de Estado da
Plariejcimento e Coordenação Geral, Frederico Penido; e o secretario adjunto,

Paulo Roberto Araujo durante o entrega do Orcarnento de 2003 a ,Alemg

Corregedoria-Geral de Justiça hornenageia deputados
O presidente da Assem-

bleia, deputado Antonio Jú-
lio (PMDB), e o deputado

Miguel Martini (PSB) foram
agraciados ontem com a Me-
dalha "Desembargador Ruv
Gouthier de Vilhena". A me-
dalha foi entregue a persona-
lidades, magistrados e funci-
onários públicos pelos servi-
ços que prestaram à Cor-
regedoria-Geral de Justiça do
Estado de Minas Gerais. O
presidente Antônio Júlio des-
tacou a importância de rece-
ber a homenagem e lembrou
a aprovação, pela Alemg, do
projeto de organi7ação e di-
visão judiciárias - conquista
relevante para aquele Poder.

Além dos deputados, fo-
ram homenageados o gover-

nador Itamar Franco e o pre-
sidente do Tribunal de lusti-
ça, desembargador Gudes-
teu Sampaio. A oradora ofi-
cial, Márcia Balbino, desta-
cou a atuação de Antonio
Júlio para a aprovação de
projetos que garantem a efi-
ciência jurísdicional. O
corregedor-geral de justiça,
desembargador Murilo lose
Pereira, que presidiu a sole-
nidade, destacou o compro-
metimento dos agraciados
com a magistratura mineira.
Também falou o presidente
do Tribunal de 1 usti ça
desembargador Gudesteu
Biber Sampaio.

Homenagem no
Tribunal de Justiça

Marcelo Metzkr'r



Servidores das 26 Secreta-
rias de Controle Externo do
País participam hoje (1") da
videoconferéncia sobre o
Controle Externo nos Esta-
dos da Federação Brasileira,
na Escola do Legislativo,
que cederá seu espaço para
o evento. A Escola fica na
avenida Olegário Maciel, n"

'?.161. À videoconferéncia
será promovida pelo Tribu-
nal de Contas da União, das
10 às 18 horas, com o objeti-
vo de lançar uma nova estra-
tégia na condução dos traba-
lhos de fiscalização.
Relato de experiências - A
programação da videoconfe-
rência sobre o Controle Ex-

terno nos Estados da Fede-
ração Brasileira inclui apre-
sentação de auditorias-piloto
que são realizadas no Acor-
do de Cooperação Técnica
Tribunal de Contas da União
(TCU)-Reino Unido, além de
debate sobre a metodologia e
as ações que serão adotadas nos
trabalhos dessas auditorias,
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Escola sedia hoje videoconferência
sobre controle externo nos Estados
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Reunião Ordinária (14 horas)
E o regimental.

9 horas
• Videoconferência 'Auditorias de avaliação de progra-

mas governamentais" (Auditório da Escola da
Legislativo) - promoção do Tribunal de Contas da União

10 horas
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV)

- discutir e votar parecer sobre proposições sujei-
tas a apreciação do Plenário, entre elas os seguin-
tes Projetos de Lei (PLs(: 2.115/2002, do deputa-
doAlencarda Silveira Jr., que proíbe a venda e o
consumo de bebida alcoólica nas dependênci-
as de estádios de futebol das administrações
públicas direta e indireta do Estado e disciplina
o transporte de passageiros nos dias de jogos;
2.240/2002, da Comissão Parlamentar de In-
quérito (CPI) da Preço do Leite, que dispõe so-
bre a divulgação de planilhas de custos da pro-
dução de leite e derivados; 2.258/2002, do
deputado João Leite, que disciplina a atuação

7h - Repórter Assembléia (reprise)	 19h30 - Repórter Assembléia (ao vivo) - O que
7h30 - Horário reservado a Câmara Municipal de 8H	acontece na Assembleia e repercussão dos principais
8h30 - Panorama (ao vivo) - Destaque para o	fatos politico no Estado
mercado de trabalho	 20h —Vídeo (reprise)— Região Norte de Minas
9h15— Ciclo de Debates (reprise) - Surdos no	20h30 - Horario reservado ao TRE
Trabalho: Dê Ouvidos a essa Idéia	 21h30 - Panorama (reprise)
12h - Mídia no Espelho (reprise) - Histórias	22h - Repórter Assembléia (reprise)
folclóricas da política	 22h30 - Eleições 2002 (inédito) - Entrevistas, comen-
13h - Horário reservado ao TRE	 tários e notas sobre a movimentação política no País
13h50 - Repórter Assembléia (reprise)	23h30 - Assembléia Debate (inédito) - Balanço das
14h20 - Plenário (ao vivo) - Reunião Ordinã-	campanhas eleitorais
ria, com os pronunciamentos, discussão e votação	0h30 - Mídia e Poder (reprise) - Participação do
de proposições	 artista plástico Alvaro Apocalipse
16h30 - Eleições 2002 (reprise)	 1h20 - Repórter Assembléia (reprise)
17h30 - Programa da Assoc. Mineira do	 2h - Encerramento
Ministério Público
18h30 - Horário reservado à Câmara Municipal de B H	• Esta grade está sujeita a alterações.

das comissões parlamentares de inquérito; 2.279/2002,
do governador, que dispõe sobre o sistema estadual de fi-
nanças, a reestruturação da Secretaria de Estado da Fazenda

• Comissão de Redação (Plenarinho 1) -discutir e votar pare-
ceres sobre proposições em fase de redação final

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
15 horas
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

(Plenarinho II) - discutir e votar proposições que dispen-
sam a apreciação do Plenário

16 horas
• Comissão de Redação (Plenarinho 1)— discutir e votar pare-

ceres sobre proposições em fase de redação final
20 horas
• Lançamento do livro "O Jovem e a Cidadania", de Sandro

Lima (Galeria de Arfe da Espaço Político-Cultural
Gustavo Capanema(




