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9h30min - Reunião Extraordinária Deliberativa (Plenário)

9h30mim - Comissão Especial sobre Política Salarial (Plenarinho 1) - ouvir o convidado Dr. Maurício Caldas
Rodrigues, Diretor da Superintendência Central de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Esta-
do da Fazenda

9h30mifl - Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Lazer e Turismo (Plenarinho II) - discussão e vota-
ção de 37 proposições que dispensam a apreciação do Plenário

10 horas - Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública (Sala das
Comissões) - discutir e votar o parecer sobre o Projeto de Lei Complementar n 9 11/91, da Procu-
radoria-Geral de Justiça, que regulamenta os § 1 2 e 4 9 do art. 123 da Constituição do Estado

110h30min - Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho II) - discussão e votação de
proposições da Comissão

11 horas - Comissão de Política Energética, Hídrica e Minerária (Plenarinho II) - discussão e votação de
uma proposição que dispensa a apreciação do Plenário

11h30min - Comissão Especial (Plenarinho 1) - proposta de emenda à Constituição n 9 06/91, do Deputado
José Renato, que dá nova redação ao § 4 2 do art. 157 da Constituição Estadual - eleger o Presi-
dente, o Vice-Presidente e designar o Relator

14 horas - Reunião Ordinária Deliberativa (Plenário)

15 horas - Reunião os ueputados Estaduais da Zona da Mata com o Secretário de Estado de Minas e Ener-
gia, Luiz Alberto Rodrigues (Plenarinho 1) - Deputados Amílcar Padovani, Bené Guedes, Custó-
dio Mattos, Elmo Braz, lbrahim Jacob, Jorge Hannas, José Laviola, Paulo Carvalho, Paulo
Pettersen, Reinaldo Lima, Roberto Luís Soares, Ronaldo Vasconcelios, Sebastião Costa, Sebas-
tião Helvécio e Tarcísio Henriques

15 horas - Entrevista Coletiva (Sala de Imprensa) - Deputado Glycon Terra Pinto e Marcílio Duarte, Presi-
dente Nacional do PST (Partido Social Trabalhista) - assunto: filiação do Deputado ao PST e su-
cessão à Prefeitura de Belo Horizonte

16 horas - Entrevista Coletiva (Sala de Imprensa) - Deoutado Ivo José - assunto: Privatização da Usiminas

17 floras - Comissão de A g rooecuária e Política Rural (Pienarinho	- discussão. em l o turno, do Projeto
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Faculdade de Ciências Administrativas de Patos de Minas, Dirceu Diocleciano Pacheco, demitiu os professo-
de Lei n 9 93191, do Deputado Jorge Hannas, que revoga dispositivos da Lei n 9 6.763, de 26 de	res Romero Santos e Valério Nepomuceno, respectivamente Vereador e Sub-Delegado Regional do Trabalho
dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais— discussão e	naquela cidade. Segundo documento apresentado pelo Deputado, a demissão aconteceu por razões políticas
votação de duas proposições que dispensam a apreciação do Plenário	 e repercutiu muito mal entre alunos e professores do referido estabelecimento de ensino.

20h30mjn - Reunião Extraordinária Deliberativa (Plenário)

COMEMORAÇÃO DO DIA
Dia do Folclore

ORDEM DO DIA

A Reunião Extraordinária convocada para 9h30min destina-se à discussão, em 1 2 turno, dos Projetos

de Lei n 9 2.532/90, do Tribunal de Contas, que dispõe sobre a concessão de abono aos servidores do Tribu-

Salários

O Deputado Roberto Carvalho (PT) criticou o Governo do Estado por não ter realizado nenhuma reu-

nião de negociação de salários com o funcionalismo e o magistério, tendo decidido unilateralmente a implan-

tação da nova política salarial que vigora a partir de 1 2 de setembro. Carvalho informou ainda sobre a reu-

nião entre deputados e o Presidente do Supremo Tribunal Federal que acontece amanhã, quando serão exa-

minadas todas as argüições de inconstitucionalidade feitas pelo Governador do Estado para justificar os ve-

tos que apresentou a diversas proposições de lei aprovadas na Assembléia. Segundo Roberto Carvalho, o

Governador Hélio Garcia apresentou mais de 90 argüições de inconstitucionalidade sobre a Constituição Es-

tadual.

na] de Contas; 346/91, do Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a concessão de abono pecuniário a servidor Golpe na URSS
do Poder Judiciário e 352/91, da Mesa da Assembléia, que dispõe sobre a concessão de abono pecuniário ao

pessoal da Assembléia Legislativa. Já a Extraordinária da noite destina-se à apreciação da matéria constante O Deputado Homero Duarte (PRN) falou sobre a situação política internacional perante o golpe miii-
na reunião da manhã acrescida da discussão, em 1'turno, do Projeto de Lei n 2 351/91, do Tribunal de Con- tar que destituiu o Presidente da URSS, Mikhail Gorbachev, lamentando que o processo de democratização
tas, que dispõe sobre a concessão de abono pecuniário aos servidores do Tribunal de Contas do Estado de

das repúblicas soviéticas tenha sido interrompido. Ele afirmou que o que aconteceu significa um grave retro-
Minas Gerais.

cesso que está sendo condenado por todos os países desenvolvidos, e repudiado pela população brasileira,
Na Reunião Ordinária da tarde constam, na 1 fase da 2 Parte, para apreciação e votação, os parece-

solidária ao povo soviético.
res da Comissão de Justiça sobre os Projetos de Lei de n 9 s 229/91, 158/91 e 189/91. Todos receberam parecer
pela inconstitucionalidade. Já na 2 fase estão incluídos os Projetos de Lei n 9 s 2.532/90, 346/91 e 352/91 - os
mesmos da manhã. Evangélicos

PLENÁRIO
O Deputado Gilmar Machado (PT) falou sobre o encontro realizado pelos evangélicos dias atrás,

quando foi duramente condenada e repudiada a possibilidade de adoção da pena de morte no País. Ele leu

manifesto, nesse sentido assinado pela Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. Ainda na tribuna,o Deputado

Gilmar Machado apresentou projeto de lei dispondo sobre a realização de auditorias ambientais.

ORADORES

Perseguição

O Deputado Antônio Fuzatto (PT) apresentou denúncia de perseguição política que estaria sendo

praticada contra professores de Patos de Minas. Fuzatto afirmou que o Presidente do Conselho Curador da

Congratulações

O Deputado Ambrósio Pinto (PRS) propôs um voto de congratulações com a Escola Federal de Enge-

nharia de Itajubá, pela participação de seus professores no IX Congresso Chileno de Engenharia, que acon-

tece em outubro próximo. O Parlamentar mencionou também uma reportagem publicada no jornal Estado de
Minas, onde a atuação dos professores da Escola é elogiada.
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Usiminas

O Denutadr, P,iIr rrviihri 1PMIrn vol—	 .	___	,.. ....._ .....	 •uui	pIIVdLIZdÇaO ua usiminas, anunciando a
formação de uma Comissão Interpartidária de Defesa da Usiminas, integrada por deputados federais e sena-

dores, além de deputados estaduais, e que terá o Deputado ivo José (PT) como representante da Assembléia

de Minas. Paulo Carvalho leu ainda o pronunciamento do engenheiro Gabriel Janot Pacheco, onde é feito um

histórico da siderúrgica e que condena a campanha de privatização liderada pelo Presidente do Banco Na-
cional de Desenvolvimento Econômico e Social, Eduardo Modiano.

Carne

O Deputado ibrahim Jacob (PDT) criticou a iniciativa do Governo Federal de importar alimentos de

primeira necessidade, afirmando que o Governo deveria estimular a produção nacional. Ele comentou a po-
lêmica em torno da importação de carne, suspeita de contaminação, e comunicou que a juíza da 14 Vara da
Justiça Federal proibiu a distribuição da carne,européia.

COMISSÕES

OURO NO MINÉRIO

O projeto de lei que dispõe sobre as atividades mineradoras no Estado, de autoria do Deputado Jor-

ge Haflnas (PFL), recebeu ontem parecer favorável em forma de substitutivo apresentado pelo relator da ma-

téria na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, Deputado Mauri Torres (PMDB). Pelo substitu-

tivo, o Poder Executivo fica obrigado a enviar à Assembléia Legislativa até 15 de março de cada ano, relató-

rio anual sobre o teor de ouro encontrado no minério de ferro extraído no Estado de Minas Gerais.

A Comissão aprovou ainda, em 12 turno, o projeto de lei de autoria do Deputado Geraldo da Costa

Pereira (PMDB), que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de São Gonçalo do Pará.
O Deputado Carlão Pereira (PT) apresentou à Comissão requerimentos solicitando à Secretaria da

Fazenda o envio à Assembléia do demonstrativo mensal da Execução do Caixa do Tesouro e solicitando à

Mesa da Assembléia informações sobre a dotação orçamentária destinada a pagamento de abono aos funcio-

nários do Legislativo.

CONSELHO DA CRIANÇA

O Deputado Simão Toledo (PTB) foi eleito Presidente e o Deputado Márcio Miranda (PRN) Vice da

Comissão Especial designada para emitir parecer sobre a proposta de emenda à Constituição do Estado, de

autoria da Deputada Maria Elvira (PMDB), que muda redação do art. 89 do Ato das Disposições Transitórias.

Em essência, ela propõe desmembrar em dois o Conselho de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente,

dos Portadores de Deficiência e do Idoso, previsto para 90 dias após a promulgação da Constituição e até

hoje não instalado , decorridos quase dois anos. Pela proposta, um Conselho envolveria Criança e Adoles-

cente. A Deputada Maria José Haueisen (PT) foi designada Relatora.
LINHAS DE ÔNIBUS

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (PT) solicitou ontem à Comissão de Constituição e Justiça da As-

sembléia Legislativa que convide o Diretor-Geral do Departamento de Estradas e Rodagem (DER) para deba-

ter com os membros daquela comissão sobre a criação de linhas de transporte rodoviário coletivo intermuni-

cipal. Polêmica sobre o assunto foi levantada naquela comissão, semana passada, pelo Deputado Tarcísio

Henriques (PMDB), que discordou dos pareceres de inconstitucionalidade que a Comissão vem dando aos
projetos de lei que criam linhas de transporte coletivo no Estado.

A Comissão aprovou ontem parecer contrário ao projeto de lei do Deputado José Militão (PSDB), que
institui a carteira de identidade do servidor público estadual aposentado. Foi aprovado parecer, favorável
para votação em 1 9 turno em Plenário, ao projeto que dispõe sobre a cobrança de custas e emolumentos de
que trata a Lei n 2 7.399/78, do Deputado Anderson Adauto (PMDB).

Foram aprovados, em 19 turno, os projetos de lei, do Deputado Elmiro Nascimento (PFL), que dá à
escola estadual de Presidente Olegário o nome de Padre José André Caldeira Coimbra, e do Deputado José

Bonifácio (PDS), que declara de utilidade pública a Confraria das Mães Cristãs, com sede em Barbacena. Es-
tes oroetos não precisam ir a Plenário, oara votação.

CONSERVAÇÃO DA NATUREZA

A Comissão de Redação da Assembléia Legislativa aprovou ontem a redação final dos projetos de lei

que declaram de utilidade pública o Centro Mineiro de Conservação da Natureza, do Deputado Ronaldo Vas-
concellos (PL) e o Coral Monlevade, com sede naquela cidade, do Deputado Mauri Torres (PMDB). Foi apro-
vada, ainda, a redação final do projeto de lei que dá a denominação de Terêncio ]saías da Silva à escola es-

tadual localizada em Abacaxis, Município de Bambuí.

ESP ORTE E CULTURA

Reuniu-se ontem, para hierarquizar-se, a Comissão Especial para emitir parecer sobre a proposta de
E menda à Constituição ri 9 08/91, de autoria do Deputado Reinaldo Lima (PT), que altera a redação do "ca-

PLit" do art. 158 da Constituição do Estado. O parlamentar petista pretende acrescentar o esporte e a cultura

entre as atividades a merecer atenção prioritária no Orçamento do Estado. Foi eleito presidente o Deputado
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lbrahim Jacob (PDT), e vice o Deputado Jaime Martins (PFL). Jacob nomeou relator o Deputado Gilmar Ma presidente da Assembléia, Deputado Romeu Queiroz, o projeto que estrutura a Reitoria da Universidade,
Q ue, desde a fase de implantação, já conta com a adesão de 14 universidades de ensino superior no interior

chado (PT).	
do Estado.

De acordo com o prof. Aluísio Pimenta, a primeira etapa já foi vencida, devendo nos próximos dias

TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS
receber da Fundação João Pinheiro um estudo jurídico-institucional para amparar legalmente a Universida-

de. Segu ndo o Reitor, o convênio assinado com a entidade previa estudos para elaboração do plano de car-

g
os e salários dos seus servidores, além de material que organize a estrutura física da Universidade. Na ava-

A CPI que apura irregularidades nos transportes intermunicipais reuniu-se ontem para apreciar a do-	á do Presidente da Assembléia, é de valiosa importância a implantação da UEMG , pois visa, sobretudo,
cumentação levantada durante os trabalhos e marcar, para o dia 4 de outubro, a data para a apresentação do 1 intefl0riz o ensino de 39 grau no Estado.
relatório final, elaborado pelo Deputado Tarcísio Henriques (PMDB). O Deputado Marcos Helênio (PT) apre-
sentou novas informações, incluindo um estudo que detecta uma distorção que eleva em mais de 50% o pre-
ço das passagens. Para Helênio, no cálculo das tarifas, os itens "depreciação" e "remuneração de capital"
precisam ser revistos, pois são "imorais". Ele denunciou ainda a interferência do Sindicato das Empresas na
Diretoria de Transportes do DER e aconselhou o afastamento dos diretores ligados ao Governo anterior, que
Permanecem no DER. Afinal, pediu uma investigação da Receita Federal sobre o patrimônio de Henrique
Horta, ex-diretor de Transportes do DER e do presidente do Sindpas, Rubens Lessa de Carvalho.

PAINEL

CELINA ALBANO

Recuperação institucional das entidades estaduais responsáveis pela política cultural, maior clareza
na definição do papel do sistema estadual de cultura diante do universo dos produtores culturais e o esta-
belecimento de uma comunicação permanente com o universo dos produtores culturais, levando-se em conta
os aspectos particulares de cada região. Esta é a síntese da proposta de ação da Secretária de Estado da Cul-
tura, Celina Albano Franco, ponto principal do discurso de 13 páginas que ela fez ontem pela manhã no Ple-
nário da Assembléia Legislativa.

Ela foi convidada pelo Presidente Romeu Queiroz, por sugestão do Deputado Gualter Monteiro (PL),
para falar sobre seus planos e problemas à frente da Secretaria. Falou sobre suas dificuldades para definir o
papel do órgão em meio à complexidade do painel cultural de Minas e a desestruturação do Sistema Estadual
de Cultura depois de oito secretários num curto espaço de oito anos de existência. Com  a rotatividade, 'a
Secretaria vivenciou diferentes processos de mudança, dificultando-lhe, sobretudo, a elaboração de uma
proposta de trabalho consistente e duradoura que permitisse a estrutura do órgão e o estabelecimento de
uma política que norteasse a sua atuação", disse.

UNIVERSIDADE ESTADUAL

Foi dado ontem (21/8) o p rimeiro passo efetivo para a imolantacão da Universidade Estadual de VI;-

nas Gerais, O Reitor da Universidade, Prof. Aluísio Pimenta, acomoanhado de seus assessores, entregou ao	 9


