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GENDA

- Reunião Ordinária de Debates (Plenário).

horas - Coletiva do Deputado José Renato, acompanhado de Prefeitos do interior (Sala de Imprensa) -

assunto: "Política para Municípios".

RDEM DO DIA

É a regimental.

NÁRIO

Na reunião de ontem à tarde foram apreciados e aprovados dois requerimentos:
• n2 667191, do Deputado José Ferraz, solicitando a transcrição nos anais da Casa de "fax" da CO-

PASA relativo à matéria publicada nos jornais Diário de Minas e Jornal de Minas, na data que men-

ciona;
• n9 668191, do Deputado Roberto Carvalho, em que pede a transcrição nos anais da Casa do artigo

"Carta Aberta ao Sr. Presidente da República", de autoria do jornalista Otávio Frias Filho, publi-

cado no jornal Folha de S. Paulo em 24104/91.
Não houve quorum para votação das demais matérias constantes da pauta.

Na Reunião Extraordinária da manhã o Plenário aprovou o Projeto de Lei n 2 144191, que transfere a
uPerintendência Central de Orçamento da Secretaria da Fazenda para a estrutura orgânica da Secretaria do
laneJan,nto e Coordenação Geral. Discutido e aprovado em 22 turno o projeto de lei será apreciado pela
"missão de Redação e votado novamente em Plenário em redação final, para depois ser encaminhado ao
overnador Hélio Garcia para sanção. O principal objetivo da matéria é compatiblizar a formulação de pIa-
$ e Projeto de d esenvolvimento com as disponibilidades orçamentárias e financeira do Tesouro do Estado,
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integrando, numa mesma Secretaria, atividades que se completam.

Apesar da existência de quorum - 69 Deputados -, a outra matéria constante da pauta não foi aprova
da. Tratava-se do Projeto de Lei n 2 2.602190, do Tribunal de Contas, que reajusta os vencimentos dos servi

dores do Tribunal e estabelece gratificações para diversos cargos. A maioria dos Deputados deixou o Plená

rio em manifestação de protesto à iniciativa do Tribunal, que interveio em cerca de 400 municípios mineiros.

ORADORES

Governo Coilor

O Deputado Wilson Pires, Líder do PRN, discursou comentando os 14 meses do Governo ColIor. Ele

lembrou a situação caótica em que o Presidente da República encontrou o País e a adoção de medidas drástj.

cas que foram necessárias para o combate inicial à inflação. Pires comentou que, se o Presidente Coilor não

tivesse agido assim, não seria possível implantar o projeto de "reconstrução nacional".

Resseguros

as que vem editando, comentando que essa atitude visa ao enfraquecimento e à desmoralização do Poder

iativo. Ele informou que enviou mensagem ao Presidente do Senado, Mauro Benevides, tecendo consi-

3 çóes sobre a questão.

MISSÕES

ELEIÇÃO PARA DIRETORES

A Comissão de Constituição e Justiça aprovou omtem o parecer do Deputado Bonifácio Mourão

(PMDB) que reconhece constitucional idade, juridicidade e legalidade no Projeto de Lei n 9 198/91, do Gover-

no do Estado, que institui concurso e eleição para o provimento da direção nas escolas estaduais. Mourão

defendeu O concurso para estabelecer a competência dos candidatos e a eleição para apurar sua aptidão para

Liderança. As diretoras presentes acabaram por tumultuar a reunião, indispondo-se contra a proposta do

O Deputado Ermano Batista (PL) comentou o fechamento do Instituto de Resseguros do Brasil, seção Relator de retirada do art. 16 do Projeto, que garantia a permanência das atuais diretoras concursadas em
Administração Escolar. Mourão entende que elas também terão que se submeter ao novo processo de provi-

Minas Gerais. Ele lamentou a decisão do Presidente Nacional do Instituto, Luiz Quatroni Filho, e comentouj	
Quanto ao Projeto de Organização do Tribunal de Contas, o Relator Mourão pediu prazo regimental.

que o fechamento prejudicou os interesses do empresa nado mineiro.

Prejuízos

O Deputado Péricles Ferreira (PSDB) comentou que "até hoje o povo mineiro não sabe o montante

dos prejuízos que o ex-Governador Newton Cardoso causou a Minas Gerais". Ele apresentou requerimento

dirigido ao Poder Executivo, solicitando informações sobre a dívida interna e externa do Estado.

Estradas

O Deputado Mauri Torres (PMDB) ocupou a tribuna para pedir ao Governador Hélio Garcia e ao Dii

tor-Geral do DER o asfaltamento da estrada que liga o Município de Santa Bárbara aos de Catas Altas e

riana, para possibilitar o escoamento da produção mineral e agropecuária da região, além de facilitar o trâ

sito de turistas na região. Ele também apresentou um requerimento onde pede isenção de ICMS para os 1
xistas.

Medidas Provisórias

REFORMA AGRÁRIA

O Ministro da Agricultura, Antônio Cabrera; o Presidente do INCRA, João Mendonça Amorim Filho; e

o Superintendente Regional do INCRA em Minas, Geraldo Rezende, serão convidados a prestar esclarecimen-

tos sobre o Plano de Reforma Agrária e sobre a política agrária do Governo Federal destinada aos pequenos

produtores. Requerimento nesse sentido foi aprovado ontem na Comissão de Agropecuária e Política Rural

Pelo Deputado Antônio Fuzzato (PT). Fuzzato justifica o pedido afirmando que, em Minas, de 1985 a 1989,

foram desapropriados apenas 52 imóveis, dos quais 14 estão na Justiça. Nos outros 32, totalizando 78 mil
hectares, não foi feita a imissão na posse. .0 Plano Nacional de Reforma Agrária pretendia assentar 138 mil

famílias no período. Segundo o Deputado petista, foram precariamente assentadas apenas 1.023 famílias. Na
mesma reunião, um requerimento do Deputado Bernardo Rubinger (PMDB) pedindo um trator para o Municí-
PIO de Vazante foi convertido em diligência ao autor; foi aprovado requerimento do Deputado Anderson
Adauto (PMDB) pedindo um programa emergencial agrícola.

ACAIACA

O Líder do PT, Deputado Antônio Fuzzato, criticou o Governo Collor pelas sucessivas medidas p	A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização aprovou ontem requerimento do Deputado Jo-
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sé Renato (PMDB) que solicita o retorno do Município de Acaiaca para a Comarca de Mariana, O Relator d

matéria, Deputado Simão Toledo (PTB), fundamentou seu parecer dizendo que a Comarca de Ponte Nova es.

tá sobrecarregada, o que não acontece com a de Mariana. Na mesma reunião, foram aprovados: a redação fj.

nal de um projeto de declaração de utilidade pública, de autoria do Deputado Agostinho Patrus (PFL); 
Um

requerimento do Deputado Geraldo Rezende (PMDB) pedindo o cadastramento das áreas urbanas e rurais de

propriedade do Estado, localizadas em Uberlândia; e três votos de congratulações, sendo dois da Deputada
Maria Elvira (PMDB) e um do Deputado Agostinho Patrus.

ESTRANGULAMENTO

O Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Deputado Paulo Carvalho (PMDB), fez ontem

uma reunião com os Chefes de Gabinetes Parlamentares e Assessores do Departamento das Comissões para

analisar os pontos de estrangulamento que estão dificultando o acesso dos Deputados ao conteúdo das ma.

térias que estão votando. Há muitas reclamações dos Parlamentares de que estão chegando às reuniões das

comissões sem estarem convenientemente informados sobre os processos e as leis a serem discutidas. Car-

valho atribui isso a uma falha dos gabinetes, que recebem a tempo a pauta das reuniões e as edições do Mi-
nas Gerais, com a publicação antecipada dos projetos e requerimentos. Defendeu o Departamento das Comis-

sões que não estaria em condições de prestar novos serviços com a infra-estrutura sobrecarregada que tem.

MAGISTÉRIO

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

tária, e de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer aprovaram um reajuste de 20,21% ao pessoal do

Quadro do Magistério. Segundo a justificativa do projeto, absorvida pelo Relator Bonifácio Mourão (PMDB),

o reajuste está sendo dado para recompor os vencimentos nos níveis de janeiro, recuperando o valor da

BTN, que definia os reajustes e que foi extinta pelo Plano ColIor II.

ANISTIA DE ICMS

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (PT) requereu vista, junto ás Comissões de Constituição e Justiça

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, ao projeto de lei do Deputado José Militão (PSDB) que dispõe

sobre anistia de crédito tributário decorrente de infração ocorrida no período de 1 2 a 31 de março passado
O Relator da matéria, Deputado José Renato (PMDB), apresentou substitutivo ao projeto beneficiando, S

gundo entendimento do PT, maior número de devedores do ICMS. Por essa razão, Carneiro solicitou prazo
para examinar a matéria.

TAMM DE ANDRADA

Por requerimento do Deputado Roberto Carvalho (PT), a Comissão de Administração Pública pedi

0comPrecimento do Secretário de Estado da Administração e Recursos Humanos, Bonifácio José Tamm de

Andrada para, em audiência pública no Plenário, esclarecer as razões pelas quais dispositivos constitucio-

naiS e legais não estão sendo cumpridos em favor dos salários do funcionalismo. O requerimento também

de a presença do Presidente da Coordenação Sindical dos Trabalhadores Públicos, Euler Ribeiro.

BNDES

O Presidente da Casa, Deputado Romeu Queiroz, confirmou a presença de Diretores do BNDES no

Plenário da Assembléia no próximo dia 22, quarta-feira, às 9h30min, para discutir o processo de privatização

da USIMINAS. O pedido foi feito pelo Presidente da Comissão de Política Energética e Minerária, Deputado

Ivo José (PT), que estranha o fato de a USIMINAS chegar a carro-chefe do processo de privatização, sendo

que está saneada e não depende de investimentos do Governo Federal. Segundo ele, a privatização da em-

Dresa acarretaria aumento do desemprego e queda na arrecadação de ICMS no Vale do Aço.

MARES GUIA

O Secretário de Estado da Educação, Walfrido dos Mares Guia, não compareceu ontem à reunião da

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer, que o ouviria sobre as aplicações de recursos

destinados à sua Secretaria nos anos 1989 e 90, conforme requerimento do Deputado Paulo Pettersen

(PMDB). Ele justificou sua ausência devido a uma reunião inadiável com o Governador Hélio Garcia. Nova

data será agendada com o Secretário.

ORÇAMENTO

Na reunião da Comissão de Redação, foi aprovado o parecer do Relator Deputado Ailton Vilela (PDC), favo-

rável à redação do Projeto de Lei n 144/91, do Governador do Estado, que transfere a Superintendência

Central de Orçamento da Secretaria de Estado da Fazenda para a Secretaria de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral.

PAINEL

O Presidente Romeu Queiroz e os demais membros da Mesa Executiva fizeram uma visita de cortesiaao Governador Hélio Garcia, na noite de anteontem, quarta-feira. Foi a primeira visita oficial da Mesa ao Go-
vernador, desde a sua posse. Numa conversa informal eles fizeram uma análise sobre várias questões ligadas

Política e economia mineira e aos problemas de ordem social, entre outros. A tônica do encontro, contudo,
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foi a importância do entrosamento entre os Poderes Executivo e Legislativo como fator indispensável na
busca de soluções para todos os problemas do Estado. Desde que tomou posse, o Governador Hélio Garcia
tem-se mostrado disposto a manter um debate de alto nível com o Legislativo e foi com essa preocupação,

inclusive, que vários Secretários de Estado já estiveram na Assembléia desde o início da atual administração,

participando de debates e reuniões sobre diversos assuntos.
Participaram do encontro os Deputados Ajalmar Silva, 12 Vice-Presidente; Péricles Ferreira, 22-Vice.

Presidente; Agostinho Patrus, 1 9 -Secretário; Raul Messias, 2 9 -Secretário; Dilzon Meio, 3 9 -Secretário; Ronal.

do Vasconcelios, 42 -Secretário; Homero Duarte e José Braga, 1 2 e 2 9 Suplentes; Daimir de Jesus, Diretor.

Geral; Paulo Navarro, Secretário-Geral; as jornalistas Sílvia Rubião Resende e Agda Pimentel, respectiva-
mente Diretora e Gerente de Jornalismo do Departamento de Comunicação Social da Assembléia. Acompa.

nhando o Governador Hélio Garcia estavam seu secretário particular, Leonardo Fuigêncio, e o Assessor-Che-

fe da AIRP, jornalista Márcio Fagundes.
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