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AGENDA

9h30min - Reunião Extraordinária Deliberativa (Plenário)

9h30min - Comissão de Redação (Plenarinho li)

io horas - Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho 1) - discussão e votação de duas proposições
sujeitas à apreciação do Plenário e de sete que dispensam a apreciação do Plenário

io horas - CPI MinasCaixa (Auditório) - presença do convidado Dr. João Batista Filho, ex-Presidente da
Comissão de Inquérito instaurada na MinasCaixa em 1987

10h30min - Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Sala das Comissões) - apreciar o parecer,
em 1 2 turno, sobre Projeto de Lei n 9 248/91, de autoria do Deputado Paulo Carvalho, que altera
o topônimo do Município de Raul Soares para Alto Jequitibá - Relator: Deputado Bernardo Ru-
binger

11 horas - Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho 1) - discussão e votação de pa-
recer sobre três proposições sujeitas à apreciação do Plenário, incluindo o PI- n 2 316/91, de au-
toria do Governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito especial para as despesas de
implantação e de funcionamento da Fundação Instituto do Coração de Minas Gerais - CARDIO-
Ml NAS (parecer em 1 2 turno, que será apreciado nos termos do art. 216 do Regimento Interno) -
presença dos convidados Dr. Jamil Havis Curi, Presidente do SICEPOT, e do Dr. Antônio Geral-
do, Presidente da Associação Mineira das Empresas de Engenharia Consultiva - AMEC, que fala-
rão sobre os créditos do setor de construção pesada junto ao Governo do Estado, referentes a
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obras contratadas no Governo anterior

111h30min - Comissão Especial (Plenarinho II) - apreciar parecer sobre o veto total à Proposição de Lei n0
11.202/91, que autoriza o Poder Executivo a fazer a reversão mediante doação de imóvel de sua
propriedade ao Município de Miradouro

11h30min - Comissão de Ciência e Tecnologia (Plenarinho II) - discussão e votação de Requerimento n9
1.760/91, do Deputado Marcos Helênio

11 h45min - Comissão Especial (Plenarinho II) - veto total à Proposição de Lei n 2 11.204/91, que dispõe so-
bre doação de imóvel ao Movimento dos Sem-Terra, de Uberaba

14 horas - Reunião Ordinária Deliberativa (Plenário)
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17 horas - Comissão Especial (Plenarinho 1) - Proposta de emenda à Constituição n 08/91, do Deputado
Reinaldo Lima, que altera o caput do art. 158 da Constituição do Estado - apreciar o parecer do
relator, Deputado Gilmar Machado

18 horas - Reunião da Mesa (Salão Oficial - 23 0 andar— Edifício Tiradentes)

20h30min - Reunião Extraordinária Deliberativa (Plenário)

r PLENÁRIO

ORADORES

ParaCatu

COMEMORAÇÕES DO DIA
Dia do Legionário
Dia do Voluntário
Dia Nacional dos Bancários
Dia da Avicultura
Dia do Catequista
Aniversário do Município de Araguari

ORDEM DO DIA

O Plenário irá apreciar, na 1 fase da 2 a Parte da Reunião Ordinária (14h), pareceres da Comissão de
Constituição e Justiça sobre a preliminar de constitucionalidade de três Projetos de Lei: n 2 158/91, do Depu-
tado José Bonifácio, que cria linha de transporte rodoviário coletivo intermunicipal sediada em Capela Nova;
n 189/91, do Deputado Tarcísio Henriques, que cria linha de transporte rodoviávio coletivo intermunicipal
sediada em Cataguases, e n 9 202/91, do Deputado José Militão, que institui a carteira de identidade do servi-
dor público estadual aposentado. Todos os pareceres concluem pela inconstitucionalidade dos projetos Já
na 2 fase estão incluídos, para discussão e, 1 9 turno, os Projetos de Lei n 9 2.532/91, do Tribunal de Contas,
que dispõe sobre a concessão de abono aos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais; n
346/91, do Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a concessão de abono pecuniário a servidor do Poder Judi-
ciário, e 352/91. da Mesa da Assembléia, que dispõe sobre a concessão de abono pecuniário ao pessoal da
Assembléia Legislativa.

Já a Reunião Extraordinária de 9h30mjn destina-se à discussão, em 1 turno, dos mesmos projetos
constantes na pauta da tarde, assim como a Extraordinária de 20h30min, sendo a pauta desta acrescida da
discussão, em 1 9 turno, do Projeto de Lei n 9 351/91, do Tribunal de Contas, que dispõe sobre a concessão de
abono pecuniário aos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
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O Deputado José Maria Pinto (PRN) falou sobre as carências do Município de Paracatu no setor da
segurança pública. Ele solicitou à Secretaria de Segurança a construção de prédios para a Polícia Militar e
para a Delegacia Regional de Polícia, revelando que, para isso, o Prefeito da cidade, Arquimedes Borges de
Oliveira, fez a doação dos terrenos necessários. José Maria Pinto destacou ainda o trabalho que está sendo
realizado pela Empresa Rio Paracatu Minerações. Ao final de seu pronunciamento, o Deputado solidarizou-se
com o movimento dos funcionários da Assembléia contra o arrocho salarial.

"Operação Arrastão-0

 Deputado Antônio Carlos Pereira (PT) repudiou a ação da Polícia Militar contra os menores
donados, criticando a "operação arrastão" desencadeada na Capital no final da semana passada. Carlão dis-
se que, para dar segurança à sociedade, as autoridades estão usando de violência, mas que segurança não
significa demonstração de força. Ele afirmou que as autoridades deveriam preocupar-se com o estabeleci-
mento de uma política que assegure à população seus direitos elementares, como saúde, educação, moradia
e salário digno. Antônio Carlos Pereira falou ainda sobre o "emendão" que está sendo proposto pelo Go-

verno Federal, criticando vários aspectos, como o fim do ensino público gratuito. Carlão também se solica.
zou com os servidores da Assembléia.

Lideranças

O Deputado Arnaldo Canarinho (PSDB) falou sobre a ausênia de grandes líderes políticos de expres-
sã o nacional, o que ele considera fator importante para a união e desenvolvimento do País. Ele lembrou as
f iguras de Juscelino Kubitschek, Santiago Dantas, Mílton Campos e Tancredo Neves. Canarinho falou ainda
Sobre a administração do atual Prefeito de Contagem, Ademir Lucas,, elogiando o trabalho que está sendo
feito naquele Município.

Fun cionários da Assembléia

Vários parlamentares ocuparam a tribuna para falar sobre o movimento dos funcionários da Casa,
q ue lutam por melhoria salarial. O Deputado Antônio Fuzatto apoiou o movimento, afirmando que todos os
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deputados devem atender as reivindicações daqueles que os têm ajudado no exercício de seus mandatos. Fu-
zatto criticou ainda as condições de funcionamento da cantina da Assembléia, sugerindo sua transferência
para o local onde funciona o restaurante da Casa. Também o Deputado Roberto Carvalho (PT) apoiou a ma-
nifestação dos funcionários da Assembléia, acrescentando que eles devem participar mais de todos os movi-
mentos do funcionalismo estadual. Ele informou que amanhã, às 19 horas, será realizada no IMACO uma as-
sembléia geral da Coordenadoria Sindical. Ele falou ainda sobre o 'emendáo", criticando as propostas do
Governo Federal e defendendo a estabilidade dos funcionários públicos e a aposentadoria por tempo de ser-
viço.

Já o Deputado Agostinho Patrus, 1 9 -Secretário, transmitiu aos funcionários - que lotaram as gale-
rias - a posição da Mesa, admitindo a defesagem salarial do Legislativo como uma das mais elevadas em
comparação aos salários de 1986. Patrus afirmou que a Mesa está aguardando a divulgação oficial do Poder
Executivo sobre o índice de aumento que concederá ao funcionalismo em setembro para ter um parâmetro.
Patrus revelou ainda que o Presidente Romeu Queiroz está em entendimento com o Governador e com o Po-
der Judiciário para obter esses parâmetros em 10 dias, no máximo, e pediu a compreensão dos funcionários

MATA ATLÂNTICA

Os biólogos Pedro lvo Soares Braga e João Renato Stehmann, do Departamento de Botânica da
UFMG, estiveram ontem na reunião da Comissão de Meio Ambiente, onde apresentaram o parecer técnico
que fixa os limites da Mata Atlântica em Minas Gerais. O parecer foi elaborado por uma comissão com repre-
sentantes do Instituto Estadual de Florestas (IEF), Fundação Estadual do Ambiente (FEAM), Instituto Brasi-
leiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis (IBAMA) e Associação dos Biólogos de Minas Gerais (ABIL-

MG).
A Comissão aprovou parecer do Deputado Gilmar Machado (PT), contrário ao projeto de lei da Depu-

tada Maria Elvira (PMDB), que estabelece a obrigatoriedade da observância de prazo mínimo para a elimina-
ção de gases e vapores tóxicos em resíduos de indústrias e demais setores que manipulam "cola de sapatei-
ro", "thinners" ou produtos similares.

Linhas Intermunicipais

Os deputados Tarcísio Henriques e Bonifácio Mourão, ambos do PMDB, debateram em Plenário a
constitucionalidade de projetos de iniciativa do Legislativo, dispondo sobre a criação de linhas de transporte
rodoviário coletivo inermunicipal, com partes dos deputados José Bonifácio (PDS) e Marcos Helênio (PT). A
Comissão de Constituição e Justiça tem apresentado sucessivos pareceres contrários à matéria, por entender
que a criação de linhas de ônibus deve ser iniciativa do Poder Executivo.

APLAUSO SUSPENSO

A Comissão de Administração Pública decidiu ontem retirar da pauta dos trabalhos requerimento do
Deputado Roberto Carvalho (PT), que pediu que constasse em ata um voto de aplauso do Tribunal de Justiça
de São Paulo, que condenou o Estado de São Paulo pelas mortes de dois trabalhadores rurais, ocorridas em
1986, no Município de Leme. O Relator da matéria, Deputado Ermano Batista (PL), pediu ao Presidente da
Comissão a retirada do requerimento em pauta, uma vez que a decisão do Tribunal paulista será examinada
pelo Supremo Tribunal Federal, não se podendo considerá-la definitiva.

A Comissão aprovou 31 requerimentos sobre assuntos diversos, dos deputados Maria Elvira (14); Be-
né Guedes (3); José Maria Pinto, Simão Pedro e Amilcar Padovani (2, cada); José Militão, Anderson Adauto,
Roberto Amaral, Paulo Fernando, Mílton Sales, José Laviola, Agostinho Patrus e Gualter Monteiro (1, cada).

COMISSÕES

VETO À ISONOMIA

A Comissão Especial designada para examinar o veto do Governador ao art. 70 da Proposição de Lei
n? 11.209, de autoria do Tribunal de Contas, manteve o veto na reunião de ontem. A lei reestrutura o Quadro
Permanente do Tribunal de Contas e, em seu art. 72, estipulava uma isonomia salarial, de aplicação imediata,
entre aqueles funcionários e os do Executivo, em funções assemelhadas. O parecer do Deputado Mauro Lobo
(PL) acatou o argumento do Governador de que este artigo é inócuo, tendo em vista que o art. 32 da Consti-
tuição do Estado já prevê a isonomia.

LATIM NAS ESCOLAS

A aprovação em 2? turno da Emenda à Constituição que obriga ao ensino de Latim, que parecia tran-
qüila, foi bombardeada ontem na Comissão Especial por revelações da Deputada Maria José Haueisen (PT),
que leu carta do Sind-UTE condenando a medida. Os professores - entre eles a convidada Ivone Butaka -
Co nsideram inviável mais uma disciplina no currículo. O autor da Emenda, Deputado Tarcísio Henriques
( P MDB) utilizou argumentos da própria carta para defender seu projeto, e o Relator Cóssimo Freitas (PMDB),
deu Parecer pela manutenção do texto de Henriques. O Deputado Custódio Mattos (PSDB), no entanto, que
havia votado favoravelmente ao projeto no 1? turno, admitiu rever sua posição, e requereu sejam ouvidos o
Conselho Estadual de Educação e a Secretaria da Educação antes da votação do parecer do relator.
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ABONO A SERVIDOR

Foi mantido o veto parcial à Proposição de Lei n 2 11.211 que trata da concessão de abono pecuniário
a servidor civil e militar, após a decisão da Comissão Especial que se reuniu no final da tarde de ontem. O
parecer do relator da matéria, Deputado Sebastião Costa (PFL), comenta a inconstitucionalidade do termo
"remuneração" presente em um artigo do texto vetado pelo Executivo. Segundo o relator, a expressão não
consta da Carta Estadual nem da legislação ordinária

ACUIDADE VISUAL

[TAL ARAPIARA

A Comissão de Saúde e Ação Social aprovou também ontem 30 requerimentos dos deputados, solici-
ao Governo do Estado instalação de gabinetes odontológicos e construção de casas populares no inte-

,além de doação de cestas básicas e cobertores. Entre eles, um do Deputado Tarcísio Henriques (PMDB),
propõe um convênio do IPSEMG com o Hospital Arapiara, e outro do Deputado Ambrósio Pinto (PRS)

favor da implantação de uma Diretoria Regional de Trabalho e Ação Social em Itajubá.

Dos outros 28, foram 10 do Deputado Wanderley Ávila (PSDB), seis da Deputada Maria Elvira
), quatro do Deputado João Batista Rodrigues (PDT), três do Deputado Márcio Miranda (PRN), dois do

putado Geraldo da Costa Pereira (PMDB), e um do deputado licenciado Kemil Kumaira.

Cerca de 240 mil crianças em idade escolar precisam de tratamento oftalmológico, mas o Estado só
tem condições de fornecer óculos para 30 mil delas. Esta e outras revelações foram feitas ontem na reunião
da Comissão de Saúde e Ação Social, pelo coordenador do Centro de Oftalmologia da Secretaria de Saúde,
Dr. Edmundo Pereira. O médico foi convidado para discutir com os parlamentares o projeto do Deputado J0-
sé Militão (PSDB), que autoriza o Executivo a fazer testes de acuidade visual e auditiva nas escolas. Disse MANCIPAÇAO DE DISTRITOS

que a Secretaria está preparada para treinar leigos na identificação precoce de problemas visuais, e inclusive
está instalando mais 11 laboratórios em suas diretorias regionais, cada um deles com capacidade para forne-
cer 15 mil óculos ao ano por 20% do preço de mercado. No entanto, não dispõe dos recursos necessários à
aquisição dos 130 mil óculos necessários, que custariam hoje cerca de Cr$ 520 milhões. O Deputado Jorge
Hannas (PFL) acredita que, no ano vindouro, uma emenda à Constituição de sua autoria surta efeito, desvin-
culando da área de Saúde os recursos destinados ao saneamento, e as ações de saúde propriamente ditas
sejam melhor contempladas no Orçamento do Estado.

A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização aprovou ontem parecer favorável aos processos
emancipação dos distritos de Divisa Alegre, no Município de Águas Vermelhas; Urucuia, Município de São

incisco; Pedra Bonita, Município de Abre Campo; e Brasilândia e Caatinga, no Município de João Pinheiro.
Foram distribuídos, ainda, os processos relativos aos distritos de Entre Folhas, ao Deputado Célio de

veira; Itamonte, ao Deputado Bernardo Rubinger; Ubaporanga, Vargem Alegre e Alfredo Vasconcelos, ao
o Hely Tarqüínio, e ao distrito de Sem Peixe, distribuído ao Deputado Marcelo Cecé.

ELEIÇÕES DE DIRETORES
IMAçÃO A NILBERTO

Está mantido até agora, dependendo apenas do Plenário, o veto do Governador Hélio Garcia ao § 1
do art. 16 e arts 19 e 20 da Lei n 11.210, que trata da eleição dos diretores das escolas da rede estadual. O
parecer do Deputado e Líder do Governo, José Ferraz (PRS), acatou os argumentos do Governador que con-
siderou os itens vetados inconstitucionais.

O § 1 2 do art. 16, que impõe limites ao número de candidatos ao cargo é contraditório, segundo o ar-
gumento do Governador, com o próprio art. 16, que estabelece ser da competência do Executivo a decisão
sobre os casos em que os candidatos não cumpram os requisitos necessários. Os arts. 19 e 20 garantem con-
tagem de tempo de diretoria para os que estão sendo exonerados do cargo pela lei, e manutenção do venci-
mento de diretor para os que tiverem tempo para aposentadoria. O argumento do Governo, nestes casos, é
que eles atingem matéria de competência do Executivo e ferem o regimento jurídico único dos demais servi-
dores.

Pela terceira vez consecutiva, o ex-Secretário de Assuntos Municipais do governo Newton Cardoso,
I berto Moreira deixou de atender à convocação da CPI que apura irregularidades praticadas durante a

anha eleitoral para prefeitos e vereadores de 1988. Desta forma, a Comissão irá solicitar à Justiça que
ag ilizado o envio da intimação ao ex-Secretário. Durante a reunião de ontem, a Comissão ouviu o de-

de Gilson Vieira da Silva que negou serem de sua autoria as assinaturas constantes nos documen-
em poder da CPI. Estes documentos comprovam o recebimento de verbas destinadas ao Vila Nova Atléti-
Clube de Mantena. Segundo Gilson, as assinaturas foram forjadas. "Nunca fui candidato a vereador em
fltena, não possuo nenhum amigo ou parente político que justifiquem as acusações contra mim levanta-
s", afirmou.

8	
1	 9



PAINEL

REPOSIÇÃO SALARIAL

Servidores dos gabinetes e do setor administrativo ocuparam as galerias do Plenário, durante a Reu-
nião Ordinária de ontem, para pleitear a recuperação das perdas salariais que, segundo os coordenadores do
movimento, chegam a 141% no pendo de janeiro a agosto deste ano. Diversos deputados se revezaram na
Tribuna para apoiar o movimento, que consideraram justo, uma vez que a defasagem salarial calculada pelo
DIEESE representa perdas significativas para os servidores do Legislativo. Nessa linha os deputados Antô-
nio Fuzatto, Roberto Carvalho e Antônio Carlos Pereira do PT, e José Maria Pinto (PRN), defenderam a rei-
vindicação dos servidores.

Na condição de 1 9 -Secretário, responsável pela administração da Assembléia Legislativa, o Deputado
Agostinho Patrus (PFL) transmitiu aos servidores a posição da Mesa. Segundo Patrus, estudos feitos pela
Mesa há dois meses concluíram que os funcionários do Poder Legislativo foram o segundo Poder que mais
perdeu em termos salariais, com uma defasagem que vai de 60 a 280 por cento, tomando-se por base os salá-
rios pagos em 1986.

Agostinho Patrus esclareceu ainda que, apesar da autonomia e independência para estabelecer os
salários dos servidores do Legislativo, a Constituição Federal estabelece como parâmetro de vencimentos o
Poder Executivo, ou seja, nenhum servidor do Legislativo, ou do Judiciário pode ganhar mais do que os do
Executivo. O 1 2 -Secretário afirmou ainda que o Presidente da Assembléia, Deputado Romeu Queiroz, já está
mantendo entendimento com o Governador do Estado, com o Poder Judiciário e com o Presidente do Tribu-
nal de Contas, para que, no prazo de uma semana, ou 10 dias, possam ser estabelecidos os parâmetros de
reajuste salarial. "Pedimos a compreensão de nossos funcionários no sentido de que aguardem durante esse
prazo, para que a Mesa possa ter condições de negociação, para dar aos servidores, não uma reposição inte-
gral de 141 por cento, ou quem sabe maior, mas que possa ser negociada, uma parcela agora, outra em no-
vembro, por exemplo"
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