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AGENDA

9h30min - Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer (Plenarinho 1) - discutir e votar pa-

recer sobre os seguintes projetos: n 9 330191, do Deputado Antônio Genaro, que dispõe sobre a

prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação cd etiva da rede
pública estadual; n 2 460191, do Deputado Homero Duarte, que autoriza o Poder Executivo a criar

unidade da Universidade do Estado de Minas Gerais no Município de Muzambinho e mais 21 pro-

posições que dispensam a apreciação do Plenário

9h30min - Reunião Extraordinária Dd iberativa (Plenário)

10 horas - Comissão Especial para emitir parecer sobre a proposta de emenda à Constituição n 2 14/91, dc
Deputado Dilzon Mello, que dá nova redação ao art. 52 do Ato das Disposiçõs Constitucionais

Transitórias da Constituição do Estado (Plenarinho II) - eleger o Presidente, o Vice-Presidente e
designar o Relator

10h30min - Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarjnho 1) - votar os pareceres desta-

cados sobre as emendas apresentadas ao Projeto de Lei n 2 488/91, que estima as receitas e fixa

as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimentos

das empresas controladas pelo Estado, para o exercício de 1992

10h30mjn - Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho 1) - discutir e votar requerimen-

to do Deputado Dilzon Mello, que requer a inserção nos anais de voto de congratulações com

Comunidade de Monsenhor Paulo, pelo quadragésimo terceiro aniversário de emancipação polí-
tica

11 horas - Comissão Especial para emitir parecer sobre os nomes indicados pelo Governador para cumpri-

rem mandato no Conselho Estadual de Educação, no período de 12 de janeiro a 31 de dezembro
de 1995 (Sala das Comissões) - eleger Presidente, o Vice-Presidente e designar o Relator

11
h30min - Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho II) - discutir e votar os requerimentos de n2s

2.931 e 2.934/91

1 14 horas - Reunião Ordinária Dai berativa (Plenário)

17h
30mjn - Comissão Especial para emitir parecer sobre os nomes indicados pelo Governador para cumpri-

rem mandato no Conselho Estadual de Educação, no período de 12 de janero de 1992 a 31 de
dezembro de 1995 (Sala das Comissões) - argüição Púbica dos candidatos: Layrton Borges de

Miranda, Padre Lázaro de Assis Pinto, José Januzzj de Souza Reis, Adalberto Maia Barbosa,
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Ca 1 bs Abdaila, Gerson de Brito Mello Boson, Íris Barbosa Goulart, José Martins de Godoy,

Ríuiti Kanadani, Carlos Roberto Jamil Cury, José Eustáquio Romão e José Eustáquio Machado

Coelho

19h30min - O Presidente Romeu Queiroz participa da solenidade de entrega das obras de restauração da

Praça da Liberdade

20h30mjn - Reunião Extraordinária Deliberativa (Plenário)

COMEMORAÇÕES DO DIA

Fazem aniversário hoje os seguintes Municípios mineiros: Barroso, Belo Horizonte, Bocaina de Minas, Bom Repouso,

Braúnas, Chiador, Claraval, Colur, Congonhal, Coronel Murta, Córrego do Bom Jesus, Dom Viçoso, Faria Lemos,

Gouveia, llicínea, lpuiuna, Jaguaraçu, Jeceaba, Joanésia, Juramento, Lassance, Madre de Deus de Minas, Maravilhas;

Minduri, Moeda, Moerna, Morro do Pilar, Munhoz, Nazareno, Oliveira Fortes, Ouro Branco, Passa Vinte, Paulistas, Per-

digão, Pirajuba, Quartel Geral, Ressaquinha, Ribeirão das Neves, Rio do Prado, Santana do Deserto, Santo Antônio

do Grama, São Braz do Suaçu!, São José do Alegre, São José do Goiabal, São Miguel do Anta, Senhora dos Remé-

dios, Serranos, Tabuleiro, Taiobeiras, Vargem Bonita, Vazante, Vieiras

tarja de Estado de Assuntos Especiais e dá outras providências;

- discussão, em 12 turno, do Projeto de Lei n 2 613191, do Governador do Estado, que dispõe sobre a reor-
ganização da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente;

- discussão, em 12 turno, do Projeto de Lei n 2 614/91, do Governador do Estado, que altera dispositivos da
Lei Delegada n 9 27, de 28/8/85, que dispõe sobre o Departamento Estadual de Telecomunicações de Mi-
nas Gerais;

- discussão, em 12 turno, do Projeto de Lei n 9 615191, do Governador do Estado, que altera dispositivos da
Lei n 2 9.518, de 29/7/87, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Planejamento, reestrutura a Secretaria
de Estado do Planejamento e Coordenação Gera!;

Até o fechamento dessa edição, o restante da pauta não havia sido definido.

PLENÁRIO

ORDEM DO DIA

Pauta da Reunião Ordinária Deliberativa

1 fase:

- eleição da Comissão Representativa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

2 fase

- discussão, em turno único, do Projeto de Lei n 9 489191, do Governador do Estado, que dispõe sobre O

Plano P irianual de Ação Governamental para o quadriênio 199211995

- discussão, em 1 9 turno, do Projeto de Lei n 9 610191, do Governador do Estado, que dispõe sobre a estru-

tura básica das autarquias e fundações públicas do Poder Executivo;

- discussão, em 1 2 turno, do Projeto de Lei n 2 611191, do Governador do Estado, que autoriza o Poder

Executivo a contratar financiamento com a Caixa Econômica Federal e a oferecer garantia;

- discussão, em 1 2 turno, do Projeto de Lei n 2 612/91, do Governador do Estado, que altera dispositivos da

Lei n 2 9.427, de 2117187, que dá a denominação de Secretaria de Estado de Assuntos Municipais à Secre-
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Durante a Reunião Extraordinária da manhã de ontem foram aprovados os seguintes projetos: n 9 578/91, do
Governador do Estado, que dispõe sobre a série de Classes de Perito Criminal do Quadro de Cargos da Polí-
cia Civil, na forma do vencido em 1 2 turno, e o de n 9 568191, do-Tribunal de Justiça, que dispõe sobre os
Planos de Carreira dos servidores do Poder Judiciário, na forma do vencido em 12 turno.

Durante a Reunião Ordinária Deliberativa de ontem foram aprovados os pareceres cond uindo pela inconsti-
tucionalidade dos Projetos de Lei n 2 s 160, 161, 201, 205, 212 e 474/91.0 Plenário também aprovou o Projeto
de Resolução n 9 584/91, da Mesa da Assembléia, que dispõe sobre a realização de reunião especial da As-

sembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais na cidade de Tiradentes, em 2 2 turno.

o P enário rejeitou o projeto da Deputada Maria 12 vira n 9 162191, que estabelece a obrigatoriedade da ob-
servância de prazo mínimo para eliminação de gases e vapores de natureza tóxica em resíduos de indústrias

e demais setores que manipulam a denominada "cola de sapateiro", "thinners" ou produtos similares.

ORADORES

U ba

O Deputado José Braga (PDT) ocupou a tribuna para fazer a defesa dorefeito de Ubaí, que foi acusado de
"caloteiro", em recente nota publicada na impren a. Explicou que o termo é injusto e agressivo, já que exis-
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te inclusive uma pendência judicial por decisão da Câmara Municipal envolvendo questão orçamentária.

COMISSÕES

de que à interferência no trabalho da Comissão é ato administrativo de iniciativa exclusiva do Executivo. O
Relator da matéria, Deputado Roberto Carvalho (PT), não concordou com a 

arg umentação e alegou que o
acompanhamento dos trabalhos é pie rrogativa do Legislativo e não imo ca interferência. Já o veto ao art. 16

foi mantido porque o Relator concordou com os argumentos do Governo de que o artigo cria uma Comissão

já existente - a mesma de política de pessoal. m disso, Carvalho cnsidera que, nos termos do que está
disposto no artigo, a Comissão sequer terá representatividade da maioria do funcionalismo.

FISCALIZAÇÃO
PRÓ-HABITAÇÃO

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária aprovou uma série de Projetos de Lei em sua reunião

de ontem: 421191, do Deputado Gilmar Machado (PT), que dispõe sobre a realização de auditorias ambien-

tais; 455191, do Deputado Paulo Pettersen (PMDB), que dá ao servidor público o direito de converter em

abono pecuniário parte de suas férias; 48191, da Deputada Maria Elvira (PMDB), que institui 1992 como Ano

Estadual da Mulher; 55191, do Deputado José Militão (PSDB), que estipula o dia 20 de dezembro como data-

limite para pagamento do 13 2 salário ao funcionalismo estadual; 145191, do Deputado Geraldo da Costa Pe-

reira (PMDB), que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao município que menciona; 442191, do Gover-

nador do Estado, que autoriza o Executivo a doar imóvel ao município que menciona. Aprovado também um

requerimento do Deputado 1 .ãraldo da Costa Pereira que dirige voto de congratulações ao Presidente da

Fiemg, José Alencar Gomes da Silva.

Por sugestão do Relator José Renato, a Comissão decidiu retirar de pauta o PI- n 9 293191, do Deputado Raul

Messias (PT), que pretendia alterar a Lei do ICMS e extinguir a isenção do imposto para as emissoras de te-

levisão. O projeto já foi apreciado em Plenário na semana passada e emenda nesse sentido foi rejeitada.

ISENÇÃO DE ICMS

A Comissão de Agropecuária e Política Rural aprovou o PI- n 2 50/91, do Deputado Jorge Hannas (PFL), que

isenta do ICMS a comercialização, no Estado, de arroz, feijão, farinhas de milho e leite tipo C. Aprovados

também os PLs n 9 s 462 e 566191, dos Deputados José Bonifácio e Paulo Carvalho, respectivamente, que de-

claram de utilidade pública os Sindicatos Rurais de Barbacena e de Juiz de Fora. Os projetos serão aprecia-

dos ainda pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária antes cb irem a Plenário.

A CPI que apura denúncias de irregularidades e fraudes no Programa do Pró-Habitação ouviu ontem Maria

da Conceição Pinheiro Silva, Presidente da Associação dos Moradores do Conjunto Habitacional Minascaixa,

próximo a Venda Nova. Novas irregularidades foram constatadas, como o superfaturamento de compras de

sacos de cimento e a compra de fios e antenas de televisão que não existem no Conjunto, além de compras

excessivas de tubos de PVC - foram comprados 9 mil metros de tubos, que seriam utilizados na construção

de 83 casas no local, o que dá mais de 100 metros para cada casa de 30 metros quadrados. Tais fatos foram

observados através do confrontamento de o binilhas de custos e ch prestação de contas. A Pie sk nte da As-

sociação mostrou-se surpresa com as denúncias. Afirmou que não tinha feito comparações dos dados que ti-

nha em mãos e que, como todas as associações semelhantes, recebeu Cr$ 20,7 milhões no final do governo

Newton Cardoso para a construção de casas. Contratou, por convênio, uma empreiteira, assessorada por

técnicos do Programa, mas não tomou conhecimento da prestação das contas apresentada ao final das obras,
apesar de ter participado da tomada de preços.

A CPI aprovou requerimento do Deputado José Militão (PSDB) pedindo a convocação judicial dos ex-Geren-

tes do Programa, Mário Teixeira e Fernando Volpi, e solicitando à Receita Federd i as declarações do Imposto
de Renda dos últimos cinco anos de cinco empresas que estão envolvidas na irregularidades que a Comissão

já apurou até agora: Sagrotec Serviços Agrotécnicos e de Terraj anagem; Autovia Automóveis e as constru-

toras Palladium, Centro-Norte e Forplac. Os próximos depoimentos só deverão ser tomados no ano que vem,

Provavelmente em 19 de fevereiro, quando a Comissão reinicia seus trabalhos, uma vez que o recesso parla-
mentar inicia-se no próximo dia 16.

TRIBUNAL DE CONTAS

VETOS

A Comissão Especial formada para emitir parecer sobre o veto do Governador do Estado à Proposição de Lei

n 9 11.245, que reajusta símbolos e níveis de vencimento do funcionalismo, decidiu ontem rejeitar O veto ao

artigo 15 e manter o ao icado ao artigo 16. O artigo 15 prevê o acompanhamento, pela Assembléia, dos tra-

balhos da Comissão de Política Pessoal instituída pelo Estado e foi vetado pelo Governador sob o argumento
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A Comissão Especid que está analisando o desempenho recente do Tribunal de Contas aprovou ontem re-
qu

erimento do Deputado Wilson Pires (PRN), pedindo à Assembléia a requisição de três contadores do pró-
p
rio Tribunal ou contratações de especialistas para ajudrem nos trabalhos da Comissão, que tem prazo de 60

dias para apresentar o parecer conclusivo dos trabalhos. Entre as principais tarefas da Comissão, a serem

Cumpridas em curto prazo, está o de analisar as cercas de 70 mil páginas dos processos de auditoria encami-
nhados pelo Tribunal de Contas à Assembléia há duas semanas.
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CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

O Projeto de Lei n 2 272/91, do Deputado Sebastião Costa (PFL), que dispõe sobie a apuração e distribuição

das parcelas, pertencentes ao município, do produto da arrecadação do ICMS, recebeu ontem parecer contrá-

rio do Relator da Comissão de Constituição e Justiça, Deputado Bonifácio Mourão (PMDB). O Projeto dispõe

ainda sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, valores

recebidos da União e recebidos a título de compe nsação financeira pelo resultado da exo oração cb recursos

hídricos para fins de geração de energia elétrica e da exi oração de recursos minerais.

A Comissão aprovou ainda parecer favorável ao Projeto de Lei Como ementar n 2 15/91, do Deputado Raul

Messias (PT), que dispõe sobre a elaboração e organização da Lei de Diretrizes Orçamentárias, com emendas

propostas pelo Relator, Deputado Ermano Batista (PL). Foram aprovados também paieceres favoráveis aos

seguintes projetos: do Deputado Glycon Terra Pinto (PST), que dispõe sobre o atendirre nto prioritário aos

idosos, deficientes físicos e grávidas, nas agências bancárias; do Deputado José Militão (PSDB), que dispõe

sobre a criação da Comissab Permanente de Fiscalização das Licitações realizadas no âmbito do Estado; do

Deputado Gilmar Machado (1 T), que proíbe o uso de anabolizantes em animais de abate, no Estado; do De-

putado Cóssimo Freitas (PMDB), que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Guapé; do

Deputado Raul Messias, que veda aos juízes, promotores e delegados o recebimento de moradia, alimenta-

ção, transporte ou qualquer outro recurso das prefeituras municipais; do Tribunal de Contas, que dispõe so-

bre o reajuste dos símbolos de vencimentos de cargos do quadro de pessoal dos serviços auxiliares do Tri-

bunal de Contas do Estado; do Deputado Cóssimo Freitas, Projeto de Lei Complementar que acrescenta arti-

go à Lei Complementar n 2 19/91. Receberam parecer favorável ainda 18 projetos declarando de utilidade pú-

blica diversas entidades e instituições do interior do Estado.

ORÇAMENTO

E reunião extraordinária na tarde cb ontem a Comissão de Fisd lização Financeira e Orçamentária aprovou o

parecer destacado sobre as emendas apresentadas ao PI- n g 488/91, do Governador do Estado, que dispõe

sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental para o quadriênio 1992/1995. 1. Comissão volta a se reunir

hoje, a partir das 10h30min, para apreciar o parecer destacado sobre as emendas apresentadas ao Projeto

que estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado e do Orçamento de Investimentos

das empresas controladas pelo Estado.

PAINEL

sil, Gazi' Chidiac, que estava acompanhado do Cônsul do Líbano em Minas Gerais, Chafic Kassjl 
1. Gazi Chidiac

está no Brasil há um ano e já ocupou outros imporantes cargos diplomáticos, 
re p resentando seu país em di-

versas partes do mundo e instituiçqès como a ONU. Participaram da visita ainda os Deputados Ronaldo Vas-

concellos (PL), José Militão e Péricles Ferre ira (PSDB) e a Deputada Maria Elvira (PMDB). Ao final do encon-

tro, o Embaixador recebeu um livro sobre o barroco mineiro, presente do Presidente Romeu Queiroz.

CONVOCAÇÃO

A AssemU éia Legislativa irá funcionar extraordinariamente nos dias 14 e 15, sábado e domingo, a partir das
oito horas, para que o1

 Deputados passam votar todas as matérias constantes da pauta neste final de Sessão
Legislativa.

VOTO DE FATO

Horários: 
TV Globo (7h27min) TV Alterosa (112h55min) TV Record (18h25min) TV Manchete (19h05min)
TV Bandeirantes (19h15min) TV Minas (22h45min)

Quinta-feira (12/12): TRIBUNAL DE CONTAS

Resumo: O Tribunal de Contas é um órgão capacitado tecnicamenle para examinar as contas de prefeituras,

secretarias, autarquias e fundações. A Assembléia quer retomar a capacidade plena de fiscalização
sobre os demais Poderes.

Entrevistas: Bonifácio Andrada (PDS)

José Luiz Baccarini - Presidente do Tribunal de Contas

Deputado Roberto Carvalho (PT) - autor do requerimento

Sexta-feira (13/12): TRABALHO NAS COMISSÕES

R
esumo: O Plenário é o local solene onde o processo legislativo desemboca e se define, mas é nas comis-

sões que se desenvolve o trabalho mais duro e mais sério da Assembléia. Só este ano, 700 projetos
foram examinados nas 14 comissões permanentes.

flt revistas : c putado Raul Messias - 2 2 -Secretário da Assembléia

Maria das Doe s Abre u Amorim - Diretora do Departamento de Comissões

VISITA

O Presidente Romeu Queiroz recebeu na tarde de ontem visita de cortesia do Embaixador do Líbano no Bra-
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