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AGENDA

9 horas - Reunião Ordinária de Debates (Plenário)

ERRATA

Ei-t nossa edição de ontem erramos em duas informações. Divulgamos que haveria reunião extraordinária ontem

(5112), às 20 horas, mas não havia essa convocação. A reunião da CPI do Pró-Habitação seria às 17 e não às 14 ho-

ras de ontem, cano publicamos. A CPI acabou não se reunindo por falta de quórum.

a

PLENÁRIO

PAUTA CHEIA

Na Reunião Extraordinária noturna da última quarta-feira, o Plenário rejeitou a emenda do Deputado Antô-

nio Carlos Pereira (PT), que pretendia acabar com a isenção do ICMS para as emissoras de rádio e televisão,

por 28 votos contra e 17 a favor. Na mesma reunião, o Plenário aprovou o Projeto de Lei n 2 593191, do Go-
vernador do Estado, que institui a gratificação de atividade penitenciária; o Projeto de Lei n 2 578/91, do Go-
v
ernador do Estado, que dispõe sobre a série de classes de Perito Criminal do Quadro de Cargos da Polícia

Civil; a proposta de emenda à Constituição n 2 6/91, do Deputado José Renato (PMDB), que dá nova redação
ao § 4 2 do art. 157 da Constituição Estadual, em 1 9 turno; a proposta de emenda à Constituição n 2 7/91, da
Dep

utada Maria Elvira (PMDB), que institui os Conselhos Estaduais dos Direitos da Criança e do Adolescente

ede Defesa dos Direitos do Portador de Deficiência e do Idoso, também em 12 turno, na forma do Substitu-
tivo n 9 1; a proposta de emenda à Constituição n 9 8191, do Deputado Reinaldo Lima (PT), que altera o "ca-

PUt" do art. 158 da Constituição do Estado (acrescenta as palavras esporte e cultura ao referido artigo), em
turno.

Na mesma reunião, o Plenário também aprovou o Projeto de Lei n 9 477/91, da Procuradoria-Geral de Justiça,
que dispõe sobre os valores básicos de vencimentos dos cargos de carreira do Ministério Público, em 1 2 tur-no;

O Projeto de Lei n 2 479191, do Deputado Custódio Mattos (PSDB), que dispõe sobre a remissão de crédito

tIla
Ibutário nas condições que menciona, com a emenda n 9 1, em 2 2 turno; o Projeto de Resolução n 2 584/91,

M
esa da Assembléia, que trata da realização de reunião especial da Assembléia Legislativa na cidade de

Tiradentes; o Projeto de Lei n 9 421191, do Deputado Gilmar Machado (PT), que dispõe sobre a realização de
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auditorias ambientais, em 1 2 turno; o Projeto de Lei n 2 423191, do Governador do Estado, que autoriza o

der Executivo a permutar imóvel como Município de Santo Antônio do Amparo, com a emenda n 9 1, em 19

turno; o Projeto de Lei n 2 527/91, do Governador do Estado, que transforma em Secretaria de Estado de i.

cursos Minerais, Hidricos e Energéticos a Secretaria de Minas e Energia e dispõe sobre sua organização, e al-

tera a denominação da Secretaria de Indústria, Mineração e Comércio para Secretaria de Indústria e Cornr.

cio, em 12 turno; o Projeto de Lei n 9 30191, do Deputado Tarcísio Henriques (PMDB), que altera disposições

da Lei n 2 6.265/91, de 25112/73, que versa sobre a Loteria do Estado de Minas Gerais, com a emenda ri2 4

forma do vencido em 1 9 turno; o Projeto de Lei n 9 262191, do Deputado Elmiro Nascimento (PFL), que auto.

riza o Governo do Estado a criar a Comenda Antônio Secundino de São José, em 2 2 turno; o Projeto de Lei

n 9 320191, do Deputado Jaime Martins (PFL), que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Abaeté

imóvel que menciona, em 2 2 turno; e o Projeto de Lei ri 2 395191, do Deputado Diizon Meio, que dispõe Sobre

o recebimento de cruzados novos no pagamento de créditos da Administação Pública Estadual, consoante o

disposto no art. 99, 1, b, II, d, e § 42 da Medida Provisória n 2 298, de 2917191, em 2 2 turno, na forma do ver,

cido em 12 turno.

Na Extraordinária da manhã de ontem, os Deputados aprovaram em 12 turno o Projeto de Lei n 9 568191,

Tribunal de Justiça, que dispõe sobre os Pianos de Carreira dos servidores do Poder Judiciário, comas

emenas de 1 a 9, em 1 9 turno, e o Projeto de Lei Complementar n 9 16191, do Governador do Estado, que dis.

põe sobre a agregação no Quadro de Cargos da Polícia Civil, com a emenda n 2 1, em 2 2 turno.

ORADORES

Centenário

O Deputado Jorge Hannas (PFL) propôs que a Assembléia preste homenagens pela passagem do centenário

de morte de D. Pedro II. Para Hannas, o Legislativo mineiro estaria homenageando um grande brasileiro que

influenciou de forma marcante os rumos da história brasileira.

Diretores

O Deputado Francisco Ramalho (PSDB) ocupou a tribuna para comentar a importância das eleições diretas

nas escolas públicas do Estado. Fez questão de endossar as palavras do Secretário de Estado da EduCa0.

Walfrido dos Mares Guia, em entrevista recente, ao lembrar o caráter democrático das eleições que enVOlv

o aluno e sua família na administração da escola.

Congratulações

O Deputado Roberto Luiz Soares (PDS) apresentou votos de congratulações com o jornal "O Debate" sU9
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rindo a criação do Troféu Santos Dumont, como uma homanegem aos profissionais que se destacaram no

exercício da aviação comercial no Brasil.

139 Salário

O Deputado Antônio Fuzatto criticou o Governador pela forma teatral como anunciou o pagamento do 13

salário ao funcionalismo estadual. Segundo Fuzatto, a postura de "defensor dos funcionalismo" não passa

de um espetáculo montado pelo Chefe do Executivo, que deveria estar mais preocupado com a recomposição
salarial dos servidores.

Seminário

A Deputada Maria Elvira (PMDB) comunicou sua eleiação para a Mesa Diretora da Associação internacional

dos Profissionais de Relações Púlicas, com sede em Genebra. Falou ainda sobre o Seminário "Meio Ambien-

te e Negócios", a ser realizado paralelamente à RIO 92. Expressou sua satisfação pelas festividades em co-

memoração ao ex-Governador Benedito Valadares, ontem em Pará de Minas.

Mensagens

O Deputado Gilmar Machado (PT) fez um apelo aos parlamentares no sentido de acompanharem, com bas-

tante interesse e cuidado, a tramitação das mensagens enviadas pelo Governo, principalmente aquelas rela-
cionadas com o setor educacional.

Banquinhos

Preocupado com a saúde e bem-estar dos servidores que trabalham nos elevadores como ascensoristas, o
Deputado Paulo Carvalho (PMDB) propôs a colocação de cadeiras, em vez de banquinhos, para esses funcio-
nários.

Ir

Asfaltamento

O Deputado Amílcar Padovani (PTR) pediu ao Governador e ao Departamento de Estradas e Rodagens o as-

faltamento do trecho entre as cidades de Aracitaba e Oliveira Fortes, na Zona da Mata mineira, próxima a
JUiZ 

de Fora. Solicitou ao Secretário da Educação a doação de 100 carteiras escolares para a Escola Estadual
OO P inheiro, locaiizaa no Município de Santos Dumont.
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Aprovados ainda, na Comissão, diversos requerimentos sobre concessão de título de cidadania honorária,

declaração de utilidade pública e votos de congratulações.COMISSÕES

EMANCIPAÇÃO

O Deputado José Bonifácio (PDS) pediu à Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, através de

carta, que a localidade de Água Santa seja excluída do processo de emancipação do Distrito de Santa Cruz

de Minas, Município de Tiradentes. O Deputado alega que Água Santa é bairro da sede, não participou do

plebiscito do último dia 15 de novembro e que as lideranças de Tiradentes não aceitam sua incorporação ao

Distrito de Santa Cruz de Minas. O Presidente em exercício da Comissão, Deputado Bernardo Rubinger, pe-

diu estudos sobre a questão à Consultoria da Casa.

Foi rejeitado requerimento do Deputado Ermano Batista (PL) que pedia reforma da decisão da Comissão, que

rejeitou os processos de emancipação dos Distritos de Cuparaque (com Aldeia) e Goiabeira (com Ferrujinha),

Município de Conselheiro Pena. Bernardo Rubinger, Relator nos dois processos, lembrou que as exigências

constitucionais não foram cumpridas, daí a rejeição.

UNIVERSIDADE

iniciados ontem os trabalhos da Comissão Especial que vai analisar a proposta de emenda à Constituição n2

12191, do Deputado Homero Duarte (PRN). A emenda propõe a ampliação, de 180 para 960 dias, do prazo que

as fundações educacionais do Estado têm para se manifestar sobre sua incorporação, ou não, à estrutura da

Universidade Estadual de Minas Gerais. O prazo original começou a ser contado a partir da data de promul-

gação da Constituição do Estado, 21 de setembro de 1989, ou seja, já se esgotou. As fundações que não se

manifestarem dentro do novo prazo proposto serão automaticamente transformadas em fundações públicas
pelo Estado.

O Deputado Simão Toledo (PTB) foi eleito Presidente da Comissão, a Deputada Maria José Haueisen (PT),

Vice, e o Deputado Milton Salies (PFL) foi designado Relator.

Foram aprovados, também na Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, os Requerimentos n9s

2.858 e 2.904191, do Deputado José Maria Pinto, pedindo a instalação de distritos industriais nos Municípios

de Sacramento e Nova Ponte. Do mesmo Deputado foi rejeitado o requerimento que pedia instalação de dis-

trito industrial em São João dei-Rei onde, segundo o Relator, Deputado Célio de Oliveira (PRS), já existe o

distrito.

MANANCIAIS

A Comissão de Política Energética, Hídrica e Minerária aprovou ontem o Pi_ n 9 413191, do Deputado Mauro

Lobo (PL) - licenciado para ocupar a Secretaria de Estado da Habitação -, que dispõe sobre a proteção de

mananciais destinados ao abastecimento público. O projeto ainda passa pelas Comissões de Meio Ambiente e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária, antes de ir a Plenário.

ELEIÇÕES DE DIRETORES

O Deputado Francisco Ramalho (PSDB) pediu ontem, na Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo

e Lazer, que a Secretaria de Estado da Educação encaminhe à Comissão listagem com os resultados das eles

ções para escolha de diretores das escolas públicas estaduais, realizadas no último dia 24 de novembro. Do

mesmo Deputado foi aprovado requerimento que pede a convocação da Professora Beikiss Alves NogueirO

da Fonseca para comparecer à Comissão e falar sobre o curso de Pedagogia do Instituto Universitário 
de

Educação, que ela dirige.
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BOLSAS DE ESTUDO

O Estado poderá adquirir vagas nas escolas confessionais, filantrópicas e comunitárias nas localidades onde

a escola pública não puder absorver os alunos. O PL n 2 589191, nesse sentido, do Deputado Custódio Mattos

(PSDB), recebeu ontem parecer favorável na reunião conjunta das Comissões de Educação e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária. Foram Relatores os Deputados Márcio Miranda (PRN), pela Comissão de Educa-

ção, e Jaime Martins (PFL), pela Fiscalização. O projeto regulamenta a concessão de bolsas de estudo, pre-

vista na Constituição do Estado, e dispõe que o valor a ser pago pelo Estado seja, no máximo, igual a 90% do

valor cobrado normalmente pela escola, ficando proibida a cobrança de qualquer taxa adicional, exceto a

Complementação de bolsas parciais. De acordo com o critério de renda familiar, a bolsa poderá ser integral

ou parcial, em até 50% do valor da mensalidade. As vagas são limitadas em 25% do total de alunos matricu-

lados por escola e a Secretaria de Educação fica obrigada a oferecer, em cada localidade, vagas adicionais

para reabsorver, no sistema público, pelo menos metade dos alunos que receberam bolsa no ano letivo ante-
rior. Quando o número de candidatos selecionados for superior ao número de bolsas oferecidas, a escolha

Será feita através de sorteio público, com a presença de um membro do Ministério Público, para fiscalizar a

lisura do procedimento.

O P rojeto regulamenta uma questão que, segundo o Deputado Adelmo Carneiro Leão (PT), vem sendo utili-
zado de maneira demagógica e clientelista. O autor do projeto, Deputado Custódio Mattos, acredita que ele
Vá 

Ser aprovado por unanimidade e quer urgência na sua tramitação, para que a medida entre em vigor já no
Próximo ano.
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PAINEL

VOTO DE FATO

L

1
Horários: TV Globo (7h27mjn); TV Alterosa (12h55min); TV Record (18h25min); TV Manchete (19h05mjn);

TV Bandeirantes (19h15rniri); TV Minas (22h45min)

Sexta-feira: (06/12): ORÇAMENTO 92

Resumo: A elaboração do Orçamento para 1992 é tarefa extremamente complexa. Há uma parte fixa, deter-

minada pela Constituição, outra variável, que tenta realizar o programa do Governo, e uma parte
polêmica, que é a reserva de contingência.

Entrevistas: Deputado Roberto Amara!, Relator do Orçamento

Deputado José Ferraz, Líder do Governo
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