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AGENDA

7 horas - Reunião da Mesa Diretora (Salão Nobre)

9 horas - Reunião Ordinária de Debates (Plenário)

11 horas - Reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fisca-

lização Financeira e Orçamentária (Plenarinho 1) - apreciar os pareceres sobre o Projeto de Lei
n 2 651/91, do Tribunal de Contas, que dispõe sobre o plano de carreira dos servidores do Tribu-
nal de Contas do Estado de Minas Gerais

14h30min - Reunião Extraordinária Deliberativa (Plenário)

18 horas - Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho 1) - designar o Relator do processo de prestação

de contas do Governador do Estado, para os fins do art. 231 do Regimento Interno, e programar
os trabalhos

19 horas - O Presidente recebe a Medalha do "Mérito Ecd ógico" - COMAMAS

20h3omin - Reunião Extraordinária Deliberativa (Plenário)

COMEMORAÇÕES DO DIA

Dia do Marinheiro

Dia do Cego

Dia do Avaliador

Dia do Ótico

Aniversário dos Municícios de Passa Quatro, Pequeri e Santa Luzia.
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são de Fiscalização Financeira e Orçamentária, devido à emenda apresentada pelo Deputado Clêuber Carnei-
ro (PFL), em Plenário.PLENÁRIO

O Plenário aprovou ontem, durante a Reunião Extraordinária da manhã, o Projeto de Lei n 9 489191, do Go-

vernador do Estado, que dispõe sobre o Plano P urianual de Ação Governamental para o quadriênio

1992-1995. Foram acatadas 75 emendas pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, 60 rejeita.

das e 15 consideradas prejudicadas. Ao todo, o projeto recebeu 150 emendas.

Na mesma reunião, foram aprovados os Projetos de Lei n 2 414 91, da Deputada Maria José Haueisen, que

dispõe sobre a obrigatoriedade de adaptações nos coletivos intermunicipais para o acesso e permanência de

portadores de deficiência, com as emendas 2 e 3; o de n 9 527/91, do Governador do Estado, que transforma

em Secretaria de Recursos Minerais, Hídricos e Energéticos a Secretaria de Minas e Energia e dispõe sobre

sua organização, altera a denominação da Scretaria da Indústria, Mineração e Comércio para Secretaria de

Indústria e Comércio, com as emendas 1 e 2. Também foi aprovado o Projeto de Resolução n 9 638/91, da Me-

sa da Assembléia, que dispõe sobre o Conselho Administrativo da Secretaria da Assembléia Legislativa do

Estado de Minas Gerais.

Durante a Reunião Ordinária de ontem, o Plenário aprovou as seguintes matérias: o Projeto de Lei n 2 610191,

do Governador do Estado, que dispõe sobre a estrutura básica das autarquias e fundações públicas do Poder

Executivo, com a emenda n 9 1; o Projeto de Lei n 2 611/91, do Governador do Estado, que autoriza o Poder

Executivo a contratar financiamento com a Caixa Econômica Federal e a oferecer garantia, com a emenda n2

1; o Projeto de Lei n 9 612/91, do Governador do Estado, que altera dispositivos da Lei n 9 9.427, de 2117187,

que dá denominação de Secretaria de Estado de Assuntos Municipais à Secretaria de Estado de Assuntos

Especiais, com a emenda n 9 1; o Projeto de Lei n 9 614/91, do Governador do Estado, que altera dispositivo

da Lei Delegada 27, de 28/8/85, que dispõe sobre o Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas

Gerais, com a emenda n 2 1; o Projeto de Lei n 2 615191, do Governador do Estado, que altera dispositivos da

Lei n 9 9.518, de 29/7/j87, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Planejamento, reestrutura a Secretaria de

Estado do Planejamento e Coordenação-Geral, com as emendas n 9 s 1, 2 e 3; o Projeto de Lei n 9 616191, do

Governador do Estado, que cria unidades administrativas na estrutura básica da Secretaria de Estado da Ca-

sa Civil do Governo, de que trata a Lei n 9 9.533, de 30/12/87, que dispõe sobre os Escritórios de Representa-

ção do Governo do Estado de Minas Gerais, com as emendas n 9 s 1,3 e 4; Projeto de lle 617191, do Gover-

nador do Estado, que dispõe sobre a reestruturação da Assessoria de Imprensa e Relações Públicas, comas

emendas n 9 s 1,2 e 3; e o Projeto de Lei n 9 626/91, do Governador do Estado, que reorganiza a Secretaria de

Estado da Saúde.

Ontem, o Plenário elegeu a Comissão R e p esentativa da Assembléia, que ficará responsável por possíveis
trabalhos legislativos durante o recesso parlamentar. São eles: pelo PMDB - Deputado Bernardo Rubinger,

Elmo Braz, Geraldo Rezende, José Laviola e Paulo Pettersen; pelo PT - Adelmo Carriro Leão e Ivo José;

pelo PSDB - Custódio Mattos e Francisco Ramalho; pelo PFL - Jorge Hannas e Jaime Martins; pelo PRS -

Ambrósio Pinto; pelo PI- - Ermano Batista; pd o PTB - Bené Guedes e pelo PDC e PTR - Al ton Vilela.

ORADORES

Homenagens

O Deputado Marcos Helênio (PT) ocupou a tribuna para prestar homenagens aos 94 anos de Belo Horizonte,

comemorados ontem, e pela conquista do Campeonato Mineiro pelo Atlético, na última quarta-feira. Elogiou

a atuação do Legislativo no processo de rejeição das contas do ex-Governador Newton Cardoso. Propôs que

a Casa cancele as concessões irregulares, sem licitação pública, de 200 linhas de transporte coletivo intermu-
nicipal que operam no Estado.

Sobral Pinto

O Depu 'do Amílcar Padovani (PTR) disse que entrará com requerimento solicitando a realização de reunião

especial em homenagem ao Jurista Sobral Pinto, falecido no princípio do mês. Segundo ele, o Legislativo es-
taria homenageando uma grande figura humana.

Cata g u a ses

O descaso com a saúde foi comentado pelo Deputado Tarcísio Henriques (PMDB). Comunicou que o Hospital

de Cataguases está fechando suas portas porque o INSS não repassou a verba do hospital. Segundo o Depu-

tado, só estão sendo atendidos os casos cO emergência.

O Projeto de Lei n 9 625, do Governador do Estado, que estabelece a organização e o funcionamento do Con-

selho de Desenvolvimento Econômico e Social, instituído no art. 231 da Constituição do Estado, voltou

Comissão de Administração Pública, em função de emenda apresentada pelo Deputado José Bonifácio (PDS)

durante a discussão da matéria no Plenário. O mesmo ocorreu como Projeto de Lei n 2 637/91, do Governa-

dor do Estado, que dispõe sobre ao icação do art. 49 da Lei n 2 10.276, de 19/9/90. O projeto voltou à Comis
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Saúde II

O Deputado Wih on Pires (PRN) também criticou a situação difícil vivida pela saúde pública em Minas. Culpou
O Governo do Estado de não dar a devida atenção ao setor.
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panifb ador (27 de novembro), sugeridos pelo	 putado Roberto Amara! (PTB); com o empresário Eduardo

Silveira de Noronha Filho, agraciado com o prêmio Lojista do Ano de 1991, e com os empresários e persona-

lidades agraciadas com a Medalha do Grande l'vrrito Comercial, sugeridos pelo Deputado Geraldo da Costa
Pereira.

Crédito Rural

O Deputado Roberto Amaral (PTB) red amou da falta de incentivos do Governo para a agricultura. Defencb u

a criação urgente de uma política de crédito agrícola, favorecendo os pequenos produtores.

Reitor

O Deputado Gilmar Machado (PT) comentou a eleição direta do novo Reitor da UFU. O nome de Nestor Bar-

bosa, de acordo com Machado, foi saudado pela comunidade acadêmica.

COMISSÕES

HINO DE MINAS

Deve ser prorrogado até 1992 o prazo para a realização do concurs destinado a escolher o Hino de Minas

Gerais, que deveria ter sido realizado até 360 dias após a promulgação da Constituição Estadual, o que acon-

teceu em 21 de setembro de 1989. A mudança foi sugerida pelo Deputado Dilzon Mello (PTB), através da
proposta de emenda n 2 14, que começou a ser examinada ontem pela Comissão Especial designada para

analisá-la. A primeira reunião, preparatória, d egeu como Presidente o Deputado Paulo Carvalho (PMDB) e

como Vice o Deputado Jorge Hannas (PFL), e designou como Relator o LI putado Ermano Batista (PL).

PROJETOS DO GOVERNO
REQUERIMENTOS

A Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer aprovou ontem 27 requerimentos de vários

Deputados solicitando obras e serviços no interior do Estado e dirigindo votos de congratulações a autori-

dades, entidades culturais e desportivas e veículos de comunicação. Foi aprovado também, em 2 2 turno, o Pi-

n 2 330/91, do Deputado Antônio Genaro (PRN), que garante acesso de pastores a hospitais e presídios para

prestar assistência religiosa, e, em 1 2 turno, foi aprovado o PI- n 2 460/91, do Deputado Homero Duarte

(PRN), com substitutivo do Relator, Deputado Francisco Ramalho (PSDB), que transforma a Escola Superior

de Educação Física de Muzambinho em unidade da Universidade Estadual de Minas Gerais.

CONSUMIDOR

A Comissão d Defesa do Consumidor fez ontem um balanço das atividades desenvolvidas durante o ano. O

Presidente Marcos Helênio (PT) destacou o sucesso da Cartilha do Consumidor, proposta pela Comissão, e

anunciou que irá pedir ao Presidente Romeu Queiroz que autorize a impressão de 100 mil cartilhas, para se-

rem distribuídas às entidades mineiras e também de outros Estados que querem receber a publicação. A De-

putada Maria Elvira pediu à Comissão que continue a examinar os problemas dos co nsorciados no Estado,

fa ndo um acompanhamento das medidas do Governo Federal. Ela pediu também que a Comissão fique

atenta à programação do Ano Estadual cV Mulher, que será comemorado em 1992. Foi aprovado ainda um

voto de congratulações, proposto pelo Deputado Marcos Helênio, com Maria Elvira, pela sua eleição para O

"board" - mesa diretora - da Associação Internacional de Relações Públicas, entidade que congrega profis-

sionais de 64 países. Foram aprovados ainda votos de congratulações com o Sindicato das Indústrias de Pa-

nificação de Minas Gerais e com a Associação Mineira da Indústria de Panificação, pá a passagem do Dia do
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Com a I:r esença do Secretário-Adjunto da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação-Geral, An-

tônio Augusto Anastasia, as Comissões de Administração Pública, de Constituição e Justiça e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária "limparam" a pauta durante a ri união conjunta realizada na noite de anteontem,

quarta-feira. Foram aprovados 33 pareceres sobre 11 projetos de autoria do Governador do Estado, entre

eles o que autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto à Caixa Econômica Federal para ga-

rantir recursos para a área habitacional. Os outros projetos dispõem sobre mudanças na estrutura adminis-

trai va do Estado. São eles: 610191, que dispõe sobre a estrutura básica das autarquias e fundações públicas

do Poder Executivo; 612191, dando a denominação de Secretaria de Estado de Assuntos Municipais à Secre-

taria de Estado de Assuntos Especiais; 613191, dispondo sobre a reorganização d 1 Secretaria de Estado de
Ciência, Tecnd ogia e Meio Ambiente; 614191, alterando a Lei Delegada n 2 27, que dispõe sobre o Departa-
mento Estadual de Telecomunicações; 615/91, reestruturando a Secretaria cb Estado do Planejamento e Co-

ordenaç50-Ger; 616/91, criando unidades administrativas na estrutura básica da Secretaria de Estado da

Casa Civil e dispondo sobre os escritório de representação do Governo do Estado; 617191, que reestrutura a

Assessoria de Imprensa e Relações Públicas - AIRP; 625/91, estabelecendo a organização e o funcionamento

do ConsIho de Desenvolvimento Econômico e Social; 626/91, que reorganiza a Secretaria cb Estado da Saú-

de; e 637191, que estabelece critérios para a gratificação do pessoal da Secretaria de Estado da Fazenda. To-

das as matérias foram apreciadas em Plenário, ontem.

EMANCIPAÇÃO DE DISTRITOS

A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização decidiu ontem rejeitar, após reek 	 das matérias, os
Processos de emancipação dos distritos de São Benedito, pertencente à Santa Luzia, e de São Joaquim de
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Bicas, pertencente a Igarapé. A reunião foi presidida pelo Deputado Bernardo Rubinger (PMDB), que substi-

tui o Presidente da Comissão, Deputado Eduardo Brás (PSDB), ele viajou ontem a Brasília, acompanhado de

procuradores da Assembléia, para impetrar um mandado de segurança junto ao Tribunal Superior Eleitoral

contra a decisão do TRE mineiro de não realizar plebiscito em 17 dos 27 distritos que tiveram seus processos

de emancipação aprovados pela Assembléia. Segundo Rubinger, o TRE não tem competência para descumpir

decisão do Legislativo. A alegação do Tribunal é a de que não há número de eleitores suficiente nos distritos

em questão mas, para Rubinger, o Tribunal está deixando de considerar os eleitores dos povoados situdos

nas áreas dos distritos. O Deputado Anderson Adauto, que votou a favor da emancipação de São Joaquim

das Bicas, pediu providências à Comissão no sentido de solicitar ao TRE a remessa do resultado do Ø biscI..

to de 15 de novembro último. A Comissão aprovou ainda voto de congratulações, proposto pelo Deputado

Dilzon Mello (PTB), com o Município de Monsenhor Paulo, pela passagem do 432 aniversário de sua emanci-

pação.

PAINEL

VOTO DE FATO

Horários: TV Globo (7h27min) TV Alterosa (12h55min) TV Record (118h25min) TV Manchete (19h05min)

TV Bandeirantes (19h15min) TV Minas (22h45min)

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

Resumo: O Plenário é o loca 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.

Entrevistas: Deputado Raul Messias - 2 9 -Secretário da Assembléia

Maria das Dores Abreu Amorim - Diretora do Departamento de Comissões
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