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Emancipação de novos distritos tem parecer favorável
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CPI do Pró-Habitação apura novas irregularidades
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AGENDA

9 horas - Reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de Agropecuária e Política Rural e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária (Sala das Comissões) - apreciar os pareceres, em 1 9 turno,
sobre o PI- n 9 510/91, de autoria do Governador, que altera as Leis n 2 s 6.763, de 26/12/75, e 7.164,
de 19/12/77, e dá outras providências

9h30min - Comissão Especial para emitir parecer sobre o veto parcial à Proposição de Lei n 9 11.224, que

dispõe sobre a aposentadoria e pensão de servidores da Minascaixa (Plenarinho II) - apreciar o

parecer do Relator, Deputado Sebastião Costa

10 horas - Comissão de Agropecuária e Política Rural (Plenarinho II) - discussão e votação de duas propo-

sições que dispensam a apreciação do Plenário

10 horas - Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho 1) - discussão e votação de parecer sobre 13

proposições sujeitas à apreciação do Plenário e sobre outras nove que dispensam a apreciação
do Plenário

11 horas - Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho 1)— discussão e votação de oito

proposições sujeitas à apreciação do Plenário, incluindo o PI- n 2 56/91, do Deputado Ronaldo
Vasconcellos, que dispõe sobre a Política Florestal em Minas Gerais (em 2 9 turno) e o PI- n9
273191, do Deputado Glycon Terra Pinto, que isenta de contribuição o aposentado e pensionista
do IPSEMG (em 1 9 turno) - presença dos convidados Drs. José Felipe Santos Neto, Procurador-

Geral do IPSEMG; Paulo Sérgio de Castro Reis, Superintendente de Planejamento e Coordena-

ção do TPSEMG; Cláudio Frederico de Souza, Superintendente de Finanças do IPSEMG; e Sra.

Geromira Martins de Abreu, Presidente do SISPSEMG, que prestarão esclarecimentos sobre o Pi -
n o 273/91
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11 h30min - Reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de Agropecuária e Política Rural, de

Fiscalização Financeira e Orçamentária e de Administração Pública (Sala das Comissões) - apre-

ciar os pareceres, em 1 2 turno, sobre o PI- n 9 511/91, do Governador do Estado, que cria o Insti-
tuto Mineiro de Agropecuária - IMA - e dá outras providências

14 horas - Reunião Ordinária de Debates (Plenário ) - será transformada em Especial para comemoração do

centenário de fundação da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais

17 horas - Comissão Especial sobre os problemas do rio Verde (Auditório) - presença dos convidados Ri-

cardo Surerus Pitangui; João Lucas Neto; Dr. Pedro Narciso; Deputado Marcelo Cecé; Mílton

Evangelista Araújo; Leonardo Batista Bahia; Sra. Elizabeth Batista Bahia Azevedo
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17 horas - Comissão Especial (Plenarinho II) - estudos sobre a situação atual do Cardiominas - tratar de

assuntos de interesse da Comissão

COMEMORAÇÃO DO DIA
Aniversário do Município de Poços de Caldas

mentar a economia do Estado, nos moldes da política do Governo Federal. Sugeriu a promoção de debates

sobre a privatização de órgãos estatais mineiros e defendeu a chamada "privatização de margem", através

de uma associação entre os poderes público e privado, atuando este último onde o primeiro não tem condi-

ções de ser eficiente. Falou sobre a privatização ao nível municipal, lembrando que no Município de Vargi-

nha já está acontecendo a privatização de serviços. Por fim, Vasconceilos afirmou que o importante não é só

privatizar, mas ainda modernizar a legislação e eliminar lei e regulamentos supérfi uos.

ORDEM DO DIA

É a Regimental.

PLENÁRIO

Todas as matérias constantes da pauta foram aprovadas em 1 2 turno de votação: Pi- n 307/91, do Deputado

Andersori Adauto, que dispõe sobre a cobrança de custas e emolumentos de que trata a Lei n 2 7.399, de
1/12/78; Pi- n 9 244/91, do Deputado Jorge Hannas, que dispõe sobre a fiscalização sanitária do leite consu-
mido no território do Estado de Minas Gerais; PI- n 9 285191, do Deputado Péricles Ferreira, que autoriza o
Poder Executivo a reverter, ao Município de Porteirinha, terreno recebido em doação; PI- n 2 410191, do Go-
vernador do Estado, que estabelece critérios e competências da Comissão prevista no parágrafo 2 9 do art.
155 da Constituição Estadual.

ORADORES

Municípios

O Depuado Francisco Ramalho (PSDB) criticou a proposta do Governo Collor que quer, através de emenda

constitucional, retirar parte dos recursos federais destinados aos municípios, através da redução de sua par-

ticipação no ICMS de 25 para 20%. Ramalho afirmou que, para aumentar seus recursos financeiros o Governo

deve é acabar com a corrupção na administração federal e dotar os órgãos oficiais de maior competência.

P rivatização

O Deputado Ronaldo Vasconcelios (PL) defendeu uma maior participação dos Deputados no acompanhamen-

to do processo de privatização em Minas Gerais, defendida pelo Governador Hélio Garcia para desregula-
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 Deputado Gilmar Machado (PT) também falou sobre a emenda constitucional apresentada pelo Presidente

Coilor à Constituição Federal e que pretende reduzir os recursos federais destinados aos municípios. Protes-

tou contra o que classificou de "volúpia fiscal do Governo", defendendo o movimento "SOS Municípios", ar-

ticulado pelos prefeitos e lideranças municipais de Minas e que vai levar à Brasília, hoje, um grande grupo de

prefeitos mineiros.

Defesa

A Deputada Maria Elvira (PMDB) também defendeu os municípios, protestando contra a proposta do Gover-

no Federal. Afirmou que a decisão do Governo de diminuir a participação dos municípios nas alíquotas do

ICMS irá comprometer seriamente a sobrevivência de milhares de cidades e milhões de brasileiros. Leu men-

sagem da Associação Mineira dos Municípios, lembrando que de hoje até sexta-feira o Presidente da entida-

de, Vítor Penido, participa em Brasília, junto com prefeitos mineiros e de todo o país, da chamada "Marcha a

Brasília", quando estas autoridades irão conversar com os Deputados Federais e Senadores pedindo que não

aprovem a proposta federal. Maria Elvira leu ainda um artigo do Senador Ronan Tito, onde ele defende o se-

tor agrícola como prioridade da economia no país, afirmando que a agricultura deveria ser objeto de maiores

recursos e financiamentos oficiais, nos moldes do que acontece em todo o mundo.

Norte

O Deputado Raul Messias (PT) falou sobre a viagem que fez ao Norte de Minas, beneficiado nos últimos dias

pela chegada da temporada de chuvas. Lembrou a importância do Projeto Jaíba li, questionando os critérios

que serão utilizados para a distribuição de terras a serem cultivadas. Sugeriu a visita de um grupo de Depu-

tados à Região.

Salários

O Deputado Roberto Carvalho (PMDB) cobrou do Governo Estadual o cumprimento do artigo 34 das Disposi-

ções Transitórias da Constituição do Estado, que estabelece que o salário do servidor público estadual deve-

rá voltar a ter o poder aquisitivo igual ao de outubro de 1986.
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Centenário

O Deputado José Laviola (PMDB) prestou homenagem à memória do engenheiro e "chefe político" da cidade

de Itaverava, ex-Distrito de Conselheiro Lafaiete, o Coronel Telésforo Cândido de Rezende, pai do ex-Depu-

tado João Nogueira de Rezende. Caso estivesse vivo, Coronel Telésforo completaria 100 anos no próximo

dia 5 de janeiro.

COMISSÕES

CHRIARADIA DÁ NOME A FÓRUM

O ex-Deputado Federal Christovam Chiaradia, que morreu infartado no Plenário da Câmara dos Deputados,

vai dar nome ao fórum de Cachoeira de Minas, uma de suas bases eleitorais, no sul do Estado. Projeto de lei

neste sentido, do Deputado Mílton Sailes (PFL), foi aprovado ontem, em regime de urgência, na reunião

conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

UTILIDADE PÚBLICA

A Comissão de Saúde e Ação Social aprovou ontem parecer favorável a 12 projetos de lei que declaram de

utilidade pública diversas instituições do Estado. Em 2 2 turno, foram aprovados pareceres aos projetos dos

Deputados José Maria Pinto (PRN) (2), Simão Pedro Toledo (PTB), Maria José Haueisen (PT), José Bonifácio

(PDS) e Ajalmar Silva (PRN). Em 1 2 turno, projetos de autoria dos Deputados Sebastião Helvécio (PMDB),

Maria Elvira (PMDB), Gilmar Machado (PT), José Bonifácio (PDS), Mílton Salies (PFL) e Cóssimo Freitas

(PMDB).

LEGISLATIVO NO GREEN PRESS

Os Deputados membros da Comissão de Meio Ambiente estão querendo participar do GREEN PRESS, encon-

tro de jornalistas de todo o mundo que vão cobrir a RIO-92, previsto para maio, em Belo Horizonte. Eles pe-

diram à Consultoria da Casa estudos sobre as formas possíveis de atuação do Legislativo mineiro no evento.

O projeto que dispõe sobre a produção, comercialização e uso de agrotóxico no Estado, de autoria do Go-

vernador, foi aprovado ontem em 1 turno. A matéria ainda será apreciada pd a Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária, antes de ser levada a Plenário. Já em 2 2 turno, foi aprovado o projeto que obriga o
Conselho Estadual de Proteção Ambiental (COPAM) a fazer levantamento periódico das espécies ameaçadas
de extinção, do Deputado Ronaldo Vasconcellos (PL).

Outro importante projeto foi apreciado pela Comissão de Meio Ambiente, ontem. Foi aprovada a proposta do

Deputado Gilmar Machado (PT) que obriga empresas de alto potencial de poluição a fazerem auditorias am-
bientais a cada três anos. Os níveis de poluição e as condições de funcionamento dos equipamentos das em-

presas seriam levantados por "entidade idônea do Estado", como diz o projeto, mas pagos pelas próprias
empresas.

MICROEMPRESA

As Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária decidiram ontem anexar

ao projeto de lei da microempresa, de autoria do Governador, o substitutivo do Deputado Mauro Lobo (PL),

que faz algumas modificações no texto original. O substitutivo cria a figura da "pré-empresa", prevendo a

isenção de até 1.500 Unidades Padrão Fiscal do Estado de Minas Gerais (UPFMG), que hoje corresponderiam

a Cr$ 15,2 milhões por ano. A matéria também institui um Conselho para gerir o Fundo de Desenvolvimento

e Modernização, que estimularia o crescimento das pequenas empresas com crédito e as assessorias de pla-

nejamento. O substitutivo foi muito elogiado pelo Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Depu-

tado Paulo Carvalho (PMDB), que sugeriu, no entanto, uma emenda que regulamente o fundo proposto. O

Deputado acredita que 20% dos dividendos que os bancos estaduais destinam aos cofres do Estado seriam
suficientes para manter o Fundo de Desenvolvimento e Modernização.

DESISTÊNCIA

BENEDITO VALADARES

O jornalista André Carvalho participou ontem dos trabalhos da Comissão Especial que organiza os prepara-

tivos de comemoração do centenário de nascimento do ex-Governador Benedito Valadares. O jornalista, que

está preparando a biografia do ex-Governador, veio pedir apoio aos membros da Comissão no sentido de

que a Assembléia adquira parte dessa edição. A Deputada Maria Elvira (PMDB), Presidente da Comissão, dis-

se que levará a proposta à Mesa da Casa.

A Comissão Especial que acompanha o processo de privatização da Usiminas reuniu-se ontem sem a presen-

ça dos dois convidados. O Presidente da Construtora Andrade Gutierrez, Roberto Gutierrez, ficou de compa-

recer à Comissão na próxima semana, e François Moyen, Presidente da Belo-Mineira, preferiu responder às

questões levantadas pela Comissão através de carta endereçada ao Deputado Paulo Carvalho (PMDB), que

Preside os trabalhos. Na carta, Moyen explica a desistência de participar do leilão da Usiminas, como havia

sido questionado pela Comissão. As razões da desistência, segundo a carta, foram "a insegurança com que a

Operação estava sendo conduzida, a alteração do elenco de moedas permitidas no leilão e o comportamento
do Congresso Nacional".
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EMANCIPAÇÃO

A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização aprovou ontem parecer favorável à emancipação dos

Distritos de São João da Lagoa, São Roberto e Aristides Batista, todos localizados no Município de Coração

de Jesus. Os três distritos formarão um só município, com sede em São João da Lagoa. A Comissão rejeitou

o pedido de emancipação do Distrito de São João de Bicas. O pedido de recursos financeiros para regulari-
zar a situação das prefeituras da área da SUDENE, que apresentaram queda de particiação na receita do

Fundo de Participação dos Municípios, de autoria do Deputado Roberto Amaral (PTB), foi rejeitado. Foram

aprovados requerimentos da Deputada Maria Elvira (PMDB), pedindo votos de congratulações com os Muni-

cípios de Boa Esperança, Coqueiral e Itabira, pela passagem do seu aniversário de emancipação política.

Também aprovou projeto do Deputado José Braga (PDT), que solicita providências ao Presidente do Tribu-
nal de Justiça para a criação da Comarca de Mirabela.

José Sérgio Grijo Cavalcanti. O Vereador denunciou o uso irregular de Cr$ 1 milhão e 920 mil, que seriam

destinados à construção de moradias populares na cidade. Disse que essa verba foi utilizada na reforma de

uni estádio e na compra de cadernos e folhinhas. O ex-Pe feito confirmou a denúncia, alegando que não pos-

suía OS terrenos para a construção das casas. Em vista disso, preferiu investir "de outra forma em prol da

comunidade". A Comissão aprovou ontem a prorrogação dos trabalhos por mais 30 dias, de acordo com re-

querimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão (PT).

PAINEL

IMPRENSA OFICIAL

FUGA NO PRESÍDIO DE CONTAGEM

A fragilidade do sistema de segurança da Penitenciária de Contagem está sendo discutida pela Comissão de

Administração Pública. O Comandante-Geral da PM, Coronel Euro Magalhões, e diretores da Penitenciária de

Segurança Máxima de Contagem serão ouvidos pelos membros da Comissão, de acordo com o requerimento

do Deputado Roberto Carvalho (PT), aprovado ontem. Segundo Carvalho, a Comissão precisa saber das pro-

vidências que estão sendo tomadas para coibir as constantes fugas de detentos.

A pedido do Deputado Tarcísio Henriques (PMDB), foi adiada a votação do projeto de lei que dispõe sobre o

reajuste de 35% dos servidores do Poder Judiário e cria cargos no Tribunal de Justiça.

A Comissão também aprovou o projeto de lei do Deputado Homero Duarte (PRN), dando denominação de

"XV de Novembro" ao trecho de rodovia compreendido entre os Municípios de Silvianópolis e Turvolândia,

e mais 11 requerimentos solicitando ao Governo obras e serviços no interior do Estado.

INDICAÇÃO CONFIRMADA

A indicação feita pelo Governador para Dr. Fábio Costa ocupar o cargo de Auditor do Tribunal de Contas do

Estado foi confirmada ontem. A Comissão, composta pelos Deputados Ambrósio Pinto (PRS), Mílton SalIes

(PFL) e Geraldo Santana (PMDB), sabatinou Dr. Costa, indagando-o sobre suas experiências profissionais. O

Plenário também terá que confirmar a indicação, através de votação secreta.

PRÓ-HABITAÇÃO

A Comissão de Inquérito que apura possíveis irregularidades no Pró-Habitação ouviu ontem o Prefeito de

Bela Vista de Minas, João Barboire Basílio, o ex-Prefeito da cidade, João Vicente de Oliveira e o Vereador
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A 1 parte da Reunião Ordinária da tarde de hoje destina-se à homenagem dos 100 anos da Imprensa Oficial.

A Reunião Especial é uma solicitação do Deputado Tarcísio Henriques (PMDB).

CAPELA

Será realizada na próxima quinta-feira, às 19h30min, na Capela da Casa, Missa de 79 dia em intenção da alma
do ex-funcionário do Departamento de Taquigrafia e Publicação, Antônio Alberto Natal Alves.

VOTO DE FATO

Horários: TV Globo (7h27min) TV Alterosa (12h55min) TV Record (18h25min) TV Manchete (19h05min)

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

Quarta-feira (6/11): Instituto Mineiro de Agropecuária

Resumo: - Para assegurar à produção rural mineira o necessário controle de qualidade, tornando-a compe-

titiva no mercado internacional, a Assembléia está votando o projeto de criação do Instituto Mi-

neiro de Agropecuária (IMA), de autoria do Governo.

Entrevistas: - Alysson Paulinelli, Secretário de Estado da Agricultura

Deputado Wilson Pires, Presidente da Comissão de Política Agrícola

Deputado Jaime Martins (PFL).
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Quinta-feira (7111): Assembléia Metropolitana

Resumo: - A Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte (Granbel) terá suas fun-

ções revigoradas com a criação da Assembléia Metropolitana, que está sendo votada pelos Depu-
tados Estaduais.

Entrevistas: - Carlos Murta, Presidente da Granbel

Deputado Ronaldo Vasconcelios (PL)

José Rubens Costa, professor de Direito da UFMG

Sexta-feira (8/11): Processo Legislativo

Resumo: - Pouca gente sabe como se faz uma lei, e porque é re cessário que tramite em tantas comissões e

admita tantas emendas. Para ai ei ser perfeita, é preciso de muita discussão e envolvimento dos
setores organizados da comunidade.

Entrevista: - Eliana Barros R. Oliveira, Diretora do Departamento de Consultoria e Pesquisa.
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