
f ASSEMBLÉIA Número 80

IDEPARTAMEN TO DE
LMUNICAÇÃO SOCIAL INFORMA	 27 de setembro de 1991

CPI RECOLHE ARRASADORAS DENÚNCIAS CONTRA O PRÓ-HABITAÇÃO

GOVERNO TERÁ QUE REVELAR DÍVIDA PARA PEDIR EMPRESTIMO

POLÍTICA FLORESTAL PERDE O CRONOGRAMA DE DESMATAMENTO

BANCO DE DADOS FERE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ROMEU QUEIROZ	 Presidente	 RAUL MESSIAS	 29-Secretáxio

AJALMAR SILVA	 1 2-Vice-Presidente	 DILZON MELO	 32-Secretário

PÊRICLES FERREIRA	 29-Vice-Presidente 	 RONALDO VASCONCELLOS 	 49-Secretário

AGOSTINHO PATRUS 	 19-Secretário	 HOMERO DUARTE	 1-Supiente

JOSÉ BRAGA	 22-Suplente

SECRETARIA

DALMIR DE JESUS - Diretor-Geral	 PAULO RUBENS NAVARRO VIEIRA - Secretário-Geral da Mesa



GENDA

n ASSRN'IBLÉIA
INFORMA

Editado çeto Deoartamento ce Comunicação Social da Assemoléia Lecislativa do Estado de Minas Gerais
Rua Rodri g ues Caldas, 30— CEP: 30.199 - Telefones: 349-7149 - 349-7 1172 - 344-8918 ~ 344-9532— FAX: 275-1122 - TELEX 	 3977

Recacão, Composição, Revisão, Arte-Final: Departamento de Comunicação Social

in - Seminário "Parlamentarismo X Presidencialismo" - participação do Dr. Orestes Quércia, Presi-

dente Nacional do PMDB e o ex-Governador de São Paulo (Plenário)

n - Curso sobre Regimento Interno (Auditório) - promoção da Gerência de Seleção, Treinamento e

Desenvolvimento

NÁRIO

Todas as mensagens de autoria do Poder Executivo enviadas à Assembléia Legislativa que solicitam

rização para realização de operações de crédito deverão ser acompanhadas de demonstrativos financei-

relativos ao perfil da dívida. Matéria nesse sentido, de autoria do Deputado José Militão (PSDB), foi

Ivada em Plenário na Reunião Extraordinária realizada na manhã de ontem. O Projeto de Lei n 2 53191 es-

lece normas que autorizam o Poder Executivo a realizar operações de crédito. "Isto possibilitará ao Po-

Legislativo apreciar os efeitos de qualquer operação de crédito sobre o montante da dívida e seu serviço,

lonados ao longo do tempo", esclareceu Militão. A matéria será votada em redação final e depois irá ao

rnador do Estado para sanção.

Na mesma reunião, também foi aprovada a emenda à Constituição n 2 8191, do Deputado Reinaldo Li-

(PT), que acrescenta ao art. 158 da Constituição do Estado as expressões "esporte e cultura". isso garan-

que esses setores, excluídos da redação original, recebam investimentos prioritários com reflexos ime-

na distribuição de recursos. A matéria será apreciada ainda em 2 2 turno de votação.
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CRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

A Comissão de Constituição e Justiça decidiu, quarta-feira última, dar tramitação ao projeto do Depu-

do Gilmar Machado (PT) que muda os critérios de nomeação de Secretário de Estado, proibindo que donos

e escola sejam nomeados para direção de órgãos ligados à Educação. O projeto havia sido recusado pela

14esa Diretora da Assembléia, sob o argumento de que a matéria era de iniciativa exclusiva do Executivo,
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mas o Deputado entrou com recurso que foi rejeitado na Comissão de Constituição e Justiça e posterior men-
te aceito, sob pedido de vistas do Deputado Adelmo Carneiro (PT). Ontem, foi aprovado um novo parecer,

contrário ao anterior, que reconhece constitucionalidade no projeto e lhe confere direito de tramitação.

ias após a aprovação da emenda. Na próxima semana, a comissão vota
lhos deverão ser instalados até 90 d 

ern 2 2 turno, o substitutivo da Relatora.

pOSENTAD0RI A DO MAGISTÉRIO

SEM-TETO DE UBERABA

Em reunião conjunta, as Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamen-

tária aprovaram na quinta-feira o projeto do Governador que doa 11.800m 2 de terreno ocioso para o Movi-

mento dos Sem-Teto de Uberaba, sob um discurso veemente do Deputado Antônio Carlos Pereira (PT) de-

plorando a iniciativa do Governador de propor um projeto que ele mesmo havia vetado para disputar auto-

ria.

É que o mesmo projeto de doação, de autoria do Deputado Adelmo Carneiro (PT), já tinha sido apro-

vado na Assembléia e em seguida foi vetado pelo Governador sob o argumento de que o Estado pretendia

utilizar o terreno para destinação educacional. Uma comissão especial chegou a derrubar o veto, mas, antes

que ele fosse a Plenário, o Governador mandou mensagem nos mesmos termos do projeto original.

Na reunião de quarta-feira, o parecer pela aprovação da mensagem do Governador foi do próprio

Adelmo, enfatizando que uma provável disputa de autoria não pode prejudicar uma população. O Deputado

Carlão Pereira, entretanto, chamou de "irresponsável" a atitude do Governador.

ALICIAMENTO ELEITORAL

A Comissão de Constituição e Justiça decidiu na quarta-feira que vai ouvir o Deputado João Mar-

ques (PMDB) e suas testemunhas para analisar o pedido de licença formulado pelo TRE para processá-lo por

crime de corrupção eleitoral. Com base em parecer do Relator, Deputado Bonifácio Mourão (PMDB), o Depu-

tado terá 15 dias para se explicar e mais dez para apresentar testemunhas e documentos. Após esses prazos,

a Comissão terá cinco dias para dar o parecer favorável ou não à licença que terá que ser referendado pelo

Plenário.

O Deputado João Marques disse ontem que, no prazo certo, vai apresentar testemunhas e documen-

tos que o isentam da acusação de aliciamento eleitoral. Segundo ele, a acusação foi feita no TRE por um ad-

versário com "interesses obscuros".

CRIANÇAS E IDOSOS

A Comissão Especial formada para emitir parecer sobre a proposta de emenda à Constituição da De-

putada Maria Elvira (PMDB), que modifica a redação do art. 89 das Disposições Transitórias da Constituição

do Estado,aprovou quarta-feira parecer da Deputada Maria José (PT), contendo um substitutivo à proposta

de Maria Elvira. O substitutivo propõe modificações também no art. 226 da Constituição do Estado criando

os Conselhos Estaduais da Criança e do Adolescente, do Idoso, e dos Portadores de Deficiência. Os conSe

O Deputado Roberto Luiz Soares (PDS) foi eleito Presidente, o Deputado Cóssimo Freitas (PMDB) Vi-

ce e o Deputado Bonifácio Mourão (PMDB) Relator do projeto de emenda à Constituição do Deputado José

Militão (PSDB), que dá a professores do Estado o direito de contarem o tempo que exerceram em escola

privada para efeito de promoção, vantagens e aposentadoria.

FURTO DE VEÍCULOS

As razões do aumento do número de furtos de veículos no Estado e a queda do índice de casos resol-

vidos serão investigados pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instalada nesta quarta-feira, por re-

querimento do Deputado Eduardo Brás (PSDB). A Comissão é presidida pelo Deputado Marcos Helênio (PT),

tem como Vice-Presidente Ermano Batista (PL) e como Relator Rêmolo Aloise (PMDB). Compõem ainda a CPI

os Deputados Anderson Adauto (PMDB), Álvaro Antônio (PRS), lbrahim Jacob (PDT) e Eduardo Brás.

Na primeira reunião, foi aprovado requerimento de Eduardo Brás, solicitando à Delegacia Especiali-

zada de Furtos de Veículos da Capital e às delegacias regionais do Estado o envio da relação de ocorrências

de furtos de veículos nos últimos cinco anos, informação sobre veículos recuperados e nome de seus pro-

prietários, a relação das pessoas que cumprem ou cumpriram pena por furto de veículos. Será pedida tam-

bém às companhias de seguro a relação de veículos furtados, recuperados ou não. Por sugestão do Deputa-

do Rêmolo Aloise, foi aprovada a convocação do Delegado da Delegacia Especializada de Furtos de Veículos,

que deverá comparecer na reunião da próxima semana para prestar esclarecimentos sobre o assunto.

ELETRIFICAÇÃO RURAL

Com substitutivo do Presidente Paulo Carvalho (PMDB), a Comissão de Constituição e Justiça apro-

vou quarta última projeto do Deputado José Bonifácio (PDS), que cria fundos geridos pelos bancos esta-

duais de Minas para financiar projeto de eletrificação de comunidades rurais. Também aprovado projeto do

Deputado Jorge Hannas (PFL), que transfere para a Secretaria de Estado da Saúde a fiscalização do leite

consumido no Estado, e um outro, do Deputado Wanderley Ávila (PSDB), que estabelece conceitos para cria-

ção da Lei de Rios de Preservação Permanente, a exemplo das matas, como manda o artigo 250 da Constitui-

ção Estadual.
Aprovou-se ainda projeto do Deputado José Militão (PSDB), que obriga o Estado a publicar no "Mi-

nas Gerais", até o dia 15 do mês subseqüente, a relação de todos os contratos de obras e de compras de

bens e serviços. O Relator Bonifácio Mourão (PMDB) acrescentou também uma emenda que obriga a publica-

ção também da relação de convênios de ajuda financeira firmados com entidades filantrópicas.
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PRÓ-HABITAÇÃO

Os auditores Munir Mitre e Ricardo Hazan, da Secretaria da Fazenda, apresentaram ontem, na segu

da reunião da CPI do Pró-Habitação, uma arrasadora acusação de infrações cometidas pelo Programa. SE

relatório continha mais de uma centena de irregularidades, com destaque para as notas superfaturada,

fraudes nas concorrências e desrespeito aos critérios de distribuição de casas. Várias das construtoras CO

tratadas pelo Programa não possuíam sequer registro no cadastro municipal, e havia propostas de Concor.

rência datilografadas de forma idêntica pela mesma máquina de escrever, conforme provaram. Um dos crité-

rios para distribuição de casas entre famílias carentes era o sorteio, mas no Bairro Liberdade, por exemplo,

apenas 35 das 316 casas foram sorteadas. As demais foram entregues a apadrinhados políticos. No bairro

Confisco, todas as 840 casas foram distribuídas mediante critérios políticos, muitas para pessoas com o

mesmos sobrenomes.

ASSISTÊNCIA RELIGIOSA

A Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer aprovou ontem parecer favorável, em

1 9 turno, do projeto do Deputado Antônio Genaro, que dispõe sobre a prestação de assistência religiosa nas

entidades civis e militares de internação da rede pública estadual. Foram aprovados, ainda, pareceres favo-

ráveis a nove projetos de lei que dispensam apreciação do Plenário. São dos Deputados Cleuber Carneiro

(2), Elmiro Nascimento e Elmo Braz, dando denominação a escolas; Bernardo Rubinger, Ronaldo Vasconcel-

los, Elmo Braz, Anderson Adauto e José Bonifácio, declarando de utilidade pública entidades assistenciais e

religiosas do Estado.

Foram aprovados ainda 109 requerimentos, sobre assuntos diversos, dos Deputados Bernardo Ru-

binger (82), Maria Elvira (10), Geraldo da Costa Pereira (8), Jaime Martins (4), Homero Duarte (2), e Reinaldo

Lima, Ambrósio Pinto e Elmiro Nascimento, um cada.

AUMENTO DO FUNCIONALISMO

A Comissão Conjunta de Justiça, Administração Pública e Fiscalização Financeira e Orçamentária

reuniu-se ontem e aprovou, em primeiro turno, o Projeto de Lei n 2 469/91, de autoria do Governador do Es-

tado, sobre a mensagem de aumento dos servidores públicos. O Relator da Comissão, Deputado José Bonifá-

cio (PDS) incorporou ao parecer a emenda apresentada por Roberto Carvalho do PT, que autoriza o Poder

Executivo a criar a Comissão Estadual de Política de Pessoal, encarregada de realizar um diagnóstico da má-

quina administrativa e fazer proposta de política salarial para o ano de 1992. A nova Comissão será integrada

por um representante dos servidores públicos em atividade no Estado, por um representante dos servidores

do Poder Judiciário e por um servidor inativo e deverá ser instituída até 31 de outubro de 1991.

Também foram aprovados em 12 turno o Projeto de Lei Complementar 14/91, de autoria da Procura-

doria-Geral de Justiça, que altera dispositivos da Lei 8.222 de junho de 1982 modificada pela Lei Comp le

-mentar n2 18 de 22 de dezembro de 1988 que estabelece a organização do Ministério Público do Estado de

Minas Gerais, cria cargos no quadro de carreiras do Ministério, fixa gratificações e dá outras providências
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do Projeto de Lei 400191, de mesma autoria, que dispõe sobre a concessão de abono pecuniário aos

dores da Procuradoria-Geral de Justiça.

Já o Projeto de Lei 386191, do Deputado Marcos Helênio (PT), não foi aprovado em sua totalidade

ue o Deputado José Renato, Relator da Comissão de Fiscalização Financeira, pediu vista por 24 horas

tirar alguma dúvida que venha a ocorrer no momento de emitir o seu parecer final.

FESA DO CONSUMIDOR

A Comissão de Defesa do Consumidor teve ontem movimentada reunião, na qual o Procurador Luiz

Prudente Silva, que coordena as promotorias de Defesa do Consumidor, acusou o Serviço Central de Ações e

protestos (SCAP) deferir o art. 43 do Código de Defesa do Consumidor que determina comunicação direta ao

consumidor sobre a inserção de dados a seu respeito em órgãos análogos ao SPC. O SCAP é um serviço do

) Clube de Diretores Lojistas para informar sobre pessoas que têm processos na Justiça, tais como ações de

execução, executiva fiscal, cobrança, despejo por falta de pagamento, busca e apreensão e falências e con-

cordatas. Os representantes do CDL defendem a manutenção do serviço, mas não se responsabilizam pela

utilização dos dados. O Procurador Luiz Prudente apontou diversas falhas possíveis nesse tipo de cadastro,

eafirmou que o consumidor que tiver prejuízo em transações comerciais devidas a uma delas pode recorrer à

Justiça para ser ressarcido. O Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor Deputado Marcos Helênio

(PT), pediu ao CDL a suspensão das atividades do banco de dados.

POLÍTICA FLORESTAL

O Deputado Gilamr Machado (PT) lamentou ontem, em nome dos ecologistas e das entidades ambien-

talistas de Minas, a derrubada do dispositivo que considera "a espinha dorsal" do projeto de Política Flores-

ai que estabelece um cronograma, até 1998, para o fim dos desmatamentos de florestas nativas, substituin-

do-as pela fonte do reflorestamento. O Projeto de Lei n 2 56/91, do Deputado Ronaldo Vasconcellos (PL),

amitava na forma do substitutivo n 2 1, de Machado e fôra aprovado por unanimidade na Comissão de Meio

Ambiente, sob os aplausos dos ambientalistas. Ao ser examinado na Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária, recebeu 20 emendas do Relator Roberto Amaral (PTB), que, segundo Machado "desfiguram" o

Projeto, e segundo Amaral, o "aperfeiçoam". Na reunião extraordinária de ontem pela manhã, a Comissão

aprovou o parecer do Relator, com as emendas de 1 a 22.

IPOLÍTIcA SALARIAL

A Comissão Especial para proceder ao diagnóstico da atual política salarial do Estado, proposta pelo

0eputado José Renato (PMDB), reuniu-se ontem (26/9) para discutir a preparação do relatório preliminar da

Comissão
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O Cônsul presenteou Romeu Queiroz com um livro sobre imigração nos Estados Unidos e recebeu

	

O Relator Gilmar Machado (PT) ficou de apresentar o relatório parcial para discussão na próxima se- 	 urna edição com encadernação de luxo sobre o Barroco mineiro.
mana

SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO
SARZEDO

Representantes das principais instituições de ensino do Estado, entidades de representação e de ór-

	

A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização aprovou ontem mais um parecer para encami- 	 gãos públicos da área de Educação começaram a discutir ontem na Assembléia o regulamento do grande se-

	

nhar ao Plenário o projeto de emancipação do Distrito de Sarzedo, de Ibirité. A partir de aprovação em Ple- 	 minário que o Poder Legislativo promoverá de 21 a 24 de outubro sobre o tema educação, dentro do Ciclo

	

nário, a Mesa Diretora aprova projeto de resolução encaminhando pedido ao TRE para a realização do ple- 	 Nacional de Debates que vem organizando grandes eventos para discutir assuntos de repercussão nacional.

biscito necessário. Essas instituições, que representam as várias correntes de opinião dentro do sistema do ensino no Estado, já

difiniram com o grupo encarregado da promoção do Ciclo a formatação deste seminário que vai reunir as

maiores autoridades brasileiras no assunto.

PAINEL

PRAÇA CARLOS CHAGAS

O Presidente da Assembléia, Deputado Romeu Queiroz (PRS), assina na próxima quinta-feira, 3 de

outubro, convênio entre o Legislativo e a Prefeitura de Belo Horizonte para a recuperação da Praça Carlos

Chagas. O convênio é conseqüência de uma pesquisa recentemente encomendada pela Assembléia e que le-

vantou a opinião de freqüentadores, grupos de pessoas que passam pela Praça ou trabalham na região e mo-

radores do bairro Santo Agostinho. Depois de conhecer os resultados que vão orientar a sua ação, à Assem-

bléia decidiu assumir, juntamente com a Prefeitura, a recuperação da Praça.

ARTESANATO

O Espaço Cultural da Assembléia estará expondo entre os dias 30 de setembro a 4 de outubro uma

série de trabalhos em cerâmica e tapeçaria, durante a III Mostra de Artes Plásticas e Tapeçaria da Associação

dos Artesãos e Produtores Caseiros do Projeto Mãos de Minas. A Associação, criada em 1988, busca apoiar a

produção e comercialização dos trabalhos de artistas e artesãos mineiros que, com pouco capital, não conse-

guem espaço para divulgar suas peças, segundo afirmou sua representante, Tânia Machado. Na mostra, além

dos trabalhos em cerâmica de cinco artistas, pode-se adquirir tapetes feitos em tear mineiro e chileno, ar-

raiolos e kilim.

FRANCO MONTORO

CÔNSUL DOS EUA NA ASSEMBLÉIA

O Cônsul dos Estados Unidos, A. Donald Bramante, visitou ontem o Presidente da Assembléia Le-

gislativa, Deputado Romeu Queiroz (PRS), como parte da programação de visitas que ele está fazendo a au-

toridades mineiras para conhecer problemas e potencialidades do Estado que faz parte de sua área de cir-

cunscrição. Estava acompanhado do seu Assessor, José Maurício Vasconcellos, e da Assessora-Chefe do

Serviço Cultural da Embaixada Americana (USIS) em Belo Horizonte, Maria Rita Saric.

Ele conversou com o Presidente e o Deputado Ronaldo Vasconcellos (PL), também presente, sobre O

seminário em andamento na Assembléia sobre Parlamentarismo e Presidencialismo, as questões de Educa-

ção, menor abandonado e meio ambiente em Minas Gerais. Ouviu do Presidente da Assembléia considera-

ções sobre as grandes dimensões territoriais de Minas, seus problemas e os esforços do Poder Legislativo

para amenizá-los. Citou os projetos em tramitação para definição de políticas de amparo à infância e de defi-

nição de mecanismos para proteção do meio ambiente.

"O cidadão brasileiro tem o direito de participar da vida nacional, e o parlamentarismo vai garantir

essa participação", afirmou o ex-Governador de São Paulo, Franco Montoro, o principal convidado para a

terceira etapa do Seminário "Parlamentarismo X Presidencialismo", promovido pela Assembléia Legislativa

e o Centro de Cronistas Políticos (CEPO). Montoro ressaltou que o poder precisa ser mais dividido. Segundo

ele, no sistema de governo presidencialista, o Presidente da República possui poderes de majestade. Tudo é

decidido por ele, e como resultado o governo se forja de cima para baixo, não atendendo aos anseios diretos

da população.
Uma das propostas do parlamentarismo é o voto distrital misto, que aproximará o cidadão do políti-

co que o representará. "O parlamentarismo não é uma panacéia que vai resolver os problemas do país; é

apenas um regime mais aberto onde o cidadão deixa de ser um espectador e passa a ser um participante da

vida do país", acrescentou Montoro, afirmando ainda que esse sistema de governo "vai resgatar a dignidade

da pessoa humana". O ex-Governador encerrou sua exposição citando Dom Hélder Câmara: "Quando so-
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nhamos sozinhos é só um sonho; quando sonhamos juntos é o começo de uma nova realidade".

As galerias do Plenário estavam lotadas por bancários grevistas do Banco do Brasil, CEF e Banco

Central, que pontuaram a fala de Montoro com aplausos e manifestações. O jornalista Lúcio Braga, partici-
pante da Mesa, questionou o ex-Governador de São Paulo sobre a suposta vantagem que o presidencjalis

por ser mais conhecido, levaria no plebiscito aprazado para 1993. Montoro disse que cabe aos parlamentaris-
tas reverter essa vantagem, defendendo suas idéias em quaisquer oportunidades que tenham. A Frente Par-

lamentarista Nacional conta com representantes de onze partidos, e está conseguindo segnificativas adesões

do público, segundo o jornal "Folha de São Paulo".

Participaram do seminário o Prefeito de Belo Horizonte, Eduardo Azeredo, e a professora de História

da UFMG, Lucília de Almeida Neves, o Líder do PSDB, Deputado José Militão, e os Deputados Ronaldo Vas-

concelios (PL) e Jorge Hannas (PFL).
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