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AGENDA

- Reunião Extraordinária Deliberativa (Plenário)

gh30mmn - Comissão de Redação (Plenarinho II)

10horas - Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho 1)— discussão e votação, em 1 turno, de 12 pro-

posições sujeitas à apreciação do Plenário, incluindo o PLC n 9 03/90, que dispõe sobre a organi-
zação do Tribunal de Contas; o PLC n 9 90/91, que dispõe sobre a proibição do uso de matas nati-

vas para a produção de carvão vegetal - discussão e votação de seis proposições que dispensam
a apreciação do Plenário

10horas - CPI MinasCaixa (Auditório) - ouvir o Dr. João Inácio Neto, Chefe do Departamento de fiscaliza-

F. 8	cão da MinasCaixa

11 horas - Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho 1) - ouvir o Dr. Renê de Oliveira

e Souza Júnior, Diretor da Superintendência da Receita Estadual, que prestará esclarecimentos

sobre o PL n 96/91, do Deputado José Militão, que dispõe sobre anistia de crédito tributário -

discussão e votação de duas outras proposições que dispensam a apreciação do Plenário

14h30mirt - Abertura das Comemorações do Centenário de Promulgação da 1 Constituição do Estado de

E .	Minas Gerais, com hasteamento das Bandeiras do Brasil, dos Estados da Federação e de Belo
Horizonte

l5horas - Reunião Especial (Plenário) - Comemoração do Centenário

! 16 horas - Abertura da Exposição '100 Anos da 1 Constituição Mineira" (Espaço Cultural) - promoção
3	conjunta com a Secretaria de Estado da Cultura
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horas - Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Twismo e Lazer (Auditório) - discussão e votação
do PL n 9 198/91, que dispõe sobre o provimento dos cargosde direção das ecolas eaduais

9	3	/

horas - CPI Transportes (Plenarinho 1) - proceder a estudos sobre o índice de cálculos tarifário

la
oras - Reunião da Mesa Executiva (Salão Nobre)
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ORDEM DO DIA,

Estão incluídos na pauta da Reunião Extraordinária de hoje as seguintes matérias:

• votação, em 2 2 turno, do Projeto de Lei Complementar n 9 03/91, da Comissão de Assuntos Munic1

pais e Regionalização, que estabelece requisitos para a criação de municípios e dá outras provi.

dências;

• discussão, em 1 9 turno, da Proposta de Emenda Constitucional n' 02/91, do Deputado Elmiro Nas.

cimento, que suprime o art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (o artigo extin.

gue a Loteria do Estado e subordina suas atividades à MinasCaixa);

• discussão, em 2 2 turno, do Projeto de Lei 
no 

46/91, do Deputado Roberto de Carvalho, que dispõe

sobre a sustação dos efeitos da Resolução Conjunta n 9 01191, que trata da guarda pessoal do ex.

Governador Newton Cardoso;

• discussão e votação de pareceres de redação final.

PLENÁRIO

ORADORES

Endividamento

O Deputado José Militão (PDSB) teceu duras críticas à administração do ex-Governador Newton Car-

doso, caracterizada, segundo ele, "pela corrupção e incompetência" e apontou esses fatores como principais

causas do endividamento do Estado, calculado em 880 bilhões de cruzeiros. Militão comentou o processo de

prestação de contas, afirmando que, só neste ano de 1991, 138 bilhões do total da dívida terão que ser amor-

tizados, somando-se ainda os 40 bilhões de débitos trabalhistas e 100 bilhões devidos às empreiteiras. Ele

apresentou ainda outros dados técnicos e informou que o tesouro estadual precisará de recursos da ordem

de 300 bilhões de cruzeiros para executar a previsão orçamentária para este ano. Segundo José MilitãO, to-

dos esses problemas devem-se à má administração de Newton Cardoso.

Magistério

A Deputada Maria José Haueisen (PT) falou sobre a luta do magistério por melhores salários e cond i

-ções de trabalho. Ela falou das dificuldades que os professores sempre enfrentaram no exercício de sua pr0

fissão e das humilhações que já sofreram por diversos governos, quando em campanha salarial, como por

exemplo em 1979, o então Governador Francelino Pereira mandou que se jogassem jatos de água fria fl5

professores em greve. Ela terminou seu pronunciamento manifestando solidariedade ao magistério estadual

que está em greve e afirmando que essa é uma luta contra o descaso do Governo e o sucateamento da Edu

cação em Minas e no Brasil.
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Secreto

O Deputado Geraldo Rezende apresentou um anteprojeto que dispõe sobre a supressão do art. 264

Regimento Interno da Casa, que trata do voto secreto em Plenário. Rezende justificou o anteprojeto di-

do que há necessidade de se dar maior transparência aos trabalhos legislativos, afirmando que o fim das

acóes secretas explicitaria melhor a posição de cada Deputado, dando maior clareza à postura de cada

ntar frente aos assuntos que interessam à população.

COMISSÕES
0.1

UNIVER SIDADE PÚBLICA

A Assembléia vai fazer uma Reunião Especial sobre a crise na Universidade Pública e enviar uma mo-

o de repúdio ao Presidente da República e ao Ministro da Educação, Carlos Chiarelli, pelo achatamento

salarial dos professores e servidores que trabalham nas universidades. A proposta é do Deputado Gilmar

chado (PT), aprovada na reunião de ontem da Comissão de Ciência e Tecnologia, ao fim do ato público

que 300 manifestantes, entre professores e funcionários em greve da UFMG e de universidades do interior,

fizeram durante a reunião. Representantes dos professores denunciaram que um professor em início de car-

reira recebe apenas 40 mil cruzeiros, e aqueles que têm mestrado e mais de uma década de serviço recebem

eenos que os motoristas da COMLURB carioca. Os manifestantes acusaram a imprensa de estar movendo

campanha contra a universidade, em benefício daqueles que defendem o ensino pago.

690 MATA-BURROS

A Comissão de Administração Pública aprovou ontem 23 requerimentos do Deputado Bené Guedes
( PMDB) solicitando ao Governador do Estado e ao Secretário de Obras Públicas a destinação de 690 mata-

burros a 23 localidades mineiras, à razão de 30 para cada uma delas. A Comissão aprovou ainda 37 requeri-

sobre assuntos diversos, dos seguintes Parlamentares: Maria Elvira (15), Wanderley Ávila (4), Mauro
Lobo (3), Tarcísio Henriques, Ambrósio Pinto e lbrahim Jacob (2, de cada), José Leandro, Aílton Vilela, Dil-
ZO MeIo, João Batista Rodrigues, Hely Tarquínio, Custódio Mattos, Geraldo Rezende, Roberto Amaral e

aul Messias (1, de cada).

VIATURAS E CADEIAS

A C omissão de Defesa Social aprovou ontem dois requerimentos do Deputado Anderson Adauto

que pedem ao Governo do Estado doação de viaturas, aumento do efetivo e reformas no destaca-
flto Policial e na cadeia do Distrito de Araporã, em Tupaciguara. Do Deputado Aílton Vilela (PDC) foi

a o também requerimento pedindo duas viaturas policiais para o Município de Três Corações.
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PAINEL

PRIVATIZAÇÃO EM DEBATE

A Assembléia Legislativa promoveu ontem mais uma etapa do Ciclo Nacional de Debates, com a Pa-

estra do Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Eduardo Modia

no. Com as galerias literalmente tomadas por trabalhadores da USIMINAS, USIMEC, ACESITA e servidores

da UFMG, a sessão da manhã de ontem foi muito agitada, com os manifestantes gritando palavras de ordem

fazendo com que o Presidente da Assembléia, Deputado Romeu Queiroz interrompesse por diversas vezes a
reunião.

No início do evento, o Presidente do BNDES entregou ao Presidente Romeu Queiroz um documento

de 1.800 páginas contendo o edital de privatização da USIMINAS. Modiano afirmou que "a privatização, den-

tro do Programa Nacional de Desestatização, pretende ser uma das metas principais das reformas estruturais

que o Governo Federal está promovendo no sentido de modernizar a economia brasileira".

Para o Presidente do BNDES, o Estado empresário já cumpriu seu papel e não se justifica mais. Um

novo padrão de crescimento deve ser liderado pelo emp esariado. "O Estado deve ser mais indutor do cres-

cimento econômico e menos indutor do sistema produtivo, voltando-se para as atividades típicas de Governo

que são a preocupação com a saúde, educação e habitação".

Eduardo Modiano esclareceu ainda que, nos anos 80, o Estado tentou manter sua atuação produtiva e

as empresas estatais não conseguiram modernizar-se tecnologicamente e que muitas empresas do Governo

estão em situação difícil hoje, porque desvirtuaram seus objetivos por motivos políticos. Utilizando slides, o
palestrante teceu considerações sobre as vantagens da privatização das estatais. Ele acentuou que, coma

privatização, prevalecerá a concorrência de mercado e será quebrado o monopólio estatal. "Com aumento da

concorrência, vamos ter menores custos de produção, o fim da assistência financeira do Tesouro, além da re-

tomada do crescimento das empresas com a supressão das amarras financeiras do Estado."

As pessoas ou grupos que pretenderem adquirir ações das estatais privatizáveis poderão utilizar cru-

zeiros, cruzados novos, certificados de privatização, títulos da dívida agrária, Obrigações do Fundo Nacional

de Desenvolvimento e dívidas das empresas estatais, dívidas do Governo e obrigações da dívida externa

atrasada, com 25% de deságio. O limite para o capital estrangeiro será de 40% do capital votante.

Modiano afirmou ainda que existem 27 processos de privatizaçáo de estatais em curso, priorizando as

empresas dos setores siderúrgico, de fertilizantes e petroquímico. A ACESITA, por exemplo, terá seu traba-

lho de avaliação concluído em 20 de novembro próximo.

A USIMINAS terá duas fases de privatização: numa primeira fase, serão colocadas à venda 75%'das

ações ordinárias, com direito a voto, estando incluídos nesse lote 10% das ações destinadas aos trabalhado-

res da empresa e 15% para os acionistas com direito a voto. O primeiro leilão de ações será realizado em3

de outubro próximo.

Segundo Modiano, o valor nominal de cada ação da USIMI NAS será de Cr$332,85 (trezentos e trinta

e dois cruzeiros e oitenta e cinco centavos), distribuídas em lotes de 1.000 ações. O valor das ações para

trabalhadores da USIMINAS será de Cr$133,00 (cento e trinta e três cruzeiros), valor fixo mantido durante

três meses.

Encerrando sua exposição, o Presidente do BNDES mostrou aos presentes os valores estipulados pa-

USIMIN AS. O patrimônio líquido foi calculado em 470 milhões de dólares e o preço de mercado da em-

presa está estipulado em 1 bilhão e 800 milhões de dólares.

Os debates, após a exposição do Presidente do BNDES foram aquecidos com manifestações da pla-

téia presente ao Plenário Juscelino Kubitschek. O Deputado Ivo José (PT) sugeriu que seja feito um leilão de

rcad0 para evitar a corrupção, ou seja, que pessoas com informações privilegiadas possam beneficiar-se

o compra das ações da USIMINAS. O Líder do PDT, Deputado lbrahim Jacob questionou a venda: "se a

USINAI NAS é uma empresa lucrativa, porque o Governo quer desfazer-se dela?", indagou. Adelmo Carneiro

Leão (PT) questionou o fato de a USIMINAS ser colocada em primeiro lugar na lista de privatização. Se for

para facilitar a venda das outras estatais sucateadas, o Governo estaria depreciando a inteligência dos pro-

váveis compradores.

O Deputado Marcos Helênio (PT) questionou a avaliação da empresa e a Deputada Maria José Hauei-

n, também do PT, quis saber se existe sincronia entre o que o Governo Federal faz e diz. Se a privatização

das estatais tem como objetivo promover o setor social, saúde e educação, por que privatizar as universida-

des federais?

Em virtude do grande interesse do assunto em debate, a reunião se estendeu até 'as 14 horas, com

participação de diversos Deputados e populares presentes às galerias.

CONSTITUIÇÃO SECULAR

Serão abertas hoje, na Assembléia, as comemorações do Centenário da Primeira Constituição do Es-

tado de Minas Gerais, promulgada a 15 de junho de 1891. Haverá hasteamento das Bandeiras do Brasil, do

Estados e de Belo Horizonte, a partir das 114h30min e em seguida Reunião Especial no Plenário. Durante a

reunião, além de pronunciamentos do Presidente Romeu Queiroz e do 1 9 -Secretário, Deputado Agostinho

Patrus, haverá palestra do historiador José Murilo de Carvalho e homenagem aos Constituintes de 1891,

1935, 1947 e 1989. Às 16 horas, será aberta a exposição "100 Anos da 1 Constituição Mineira", no Espaço

Cultural da Casa, em promoção conjunta com a Secretaria de Estado da Cultura.

ANISTIA TRIBUTÁRIA

Em reunião que se prolongou até a noite de ontem, a Bancada majoritária do PMDB decidiu votar fa-
VOravelmente na reunião de hoje, ao Substitutivo n 9 01 ao Projeito n 9 196/91 do Deputado José Militão, que
estabelece anistia tributária a devedores do ICMS. O substitutivo é de autoria do peemedebista José Renato

eamplia os efeitos da anistia proposta por Militão. Da reunião da Bancada do PMDB, participaram 11 dos 20

PUtados
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