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AGENDA

9horas - Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentrj (Plena rinho 1)—discussão e votação de parecer sobre o PI- P 838/92, do Governador doEstado, que estabelece as diretrizes para os Orçamentos Fiscal e de

Investimentos das 

Empresas Estatais para o exercício de 1993 e sobre o PI-n2 893/92, também do Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivoa suplementar o Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e oOrçamentode Investimento das empresas controladas pelo Estado presença do Dr.Antônio Augusto Anastasia, Secretário-Adjunto da SEPLAN, que prestaráescla recimentos sobre as matérias constantes na pauta.

- Reunião Extraordinária Deliberativa (Plenário)
- Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho 111)—discussãoe votação de duas Proposições
- Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer (Pienarinho 11)discussão e votação de sete Proposições que dispensam a apreciação doPlenário

Debate com o Prefeito de Santo André (SP), Dr. Celso Daniel sobre o tema
Desafios de uma Administração Democrática e Popular.._. solicitação doDeputado Antônio Carlos Pereira (Auditório)

lO horas	Comissão Especial (Plenarinho II) Proposta de Emenda à Constituição no07/91, da Deputada Maria Elvira, que dá nova redação ao art. 89 do ADCT daConstituição do Estado— a preciar o parecer de 2 9 turno da Relatora DeputadaMaria José Hauejsen

Reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos
Municipais e Regionalização (Plenarinho 111) discussão e votação deParecer sobre o Pi- n 9 916/91, da Comissão de Assuntos M uncipais que alteradispositivos da Lei n 2 10.704 de 27/4/92, que cria municípios e dá outrasprovidências (correções técnicas propostas pelo Instituto de GeociêncjasAplicadas)

Comissão Especial (P lenarinho IIt) Veto Total  Proposição de Lei n g 11.505do Tr
ibunal de Contas, que dispõe sobre plano de carreira dos servidores doTribunal de Contas do Estado - eleger o Presidente o Vice-Presidente edesignar 0 Relator da matéria
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12 horas - Comissão Especial Instituições Financeiras (Auditório) -presença dos

convidadosDr. Flávio Obino, Presidente do Banco do Estado do Rio Grande do
Sul (Banrisul); Dr. Antônio Cláudio Leonardo Pereira Sochaozewski, Presidente
do Banco do Estado de São Paulo (Banespa); e Dr. Antônio Carlos Brandão,
Presidente do Banco do Estado do Rio de Janeiro (Banerj)

- Comissão Especial (Plenarinho li) - Proposta de Emenda à Constituição n2161
91, do Deputado HelyTarqüínio, que acrescenta inciso ao § 1 2 do art. 93 da

Constituição do Estado - apreciar o parecer de 1 2 turno do Relator, Deputado

Marcos Helênio

14 horas - Reunião Ordinária Deliberativa (Plenário)

17 horas - Comissão Especial (Plenarinho li) - Proposta de Emenda à Constituição n2161
91, do Deputado HelyTarqüínio, que acrescenta inciso ao § 1 9 do art. 93 da
Constituição do Estado - apreciar o parecer de 1 9 turno do Relator, Deputado

Marcos Helênio

20h30min - Reunião Extraordinária Deliberativa (Plenário)

ORDEM DO DIA

A Reunião Ordinária de hoje destina-se à apreciação das seguintes matérais:
- discussão e votação do Parecer da Comissão de Justiça sobre a constitucional idade

do PL n2 764/92, do Deputado José Militão;

- votação, em 1 9 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n 2 15/91, do Deputado

Adelmo Carneiro Leão, que dá nova redação ao § 2 9 do art. 203 da Constituição do
Estado (destina recursos orçamentários à Universidade do Estado de Minas Gerais);

- votação, em 1 2 turno, do PL n 2 695192, da Procuradoria-Geral de Justiça, que dispõe
sobre os valores de vencimento dos cargos dos membros do Ministério Público
(vigência: janeiro, fevereiro e março/92);

- votação, em 1 2 turno, do Projeto de Resolução flQ 833/92, da Mesa da Assembléia, que
dispõe sobre normas regimentais complementares para a realização de audiências
públicas regionais de Comissão Permanente da Assembléia;

- discussão, em l turno, do PL n2 746/92, da Procuradoria-Geral de Justiça, que dispõe
sobre o reajustamento de valores, de símbolos e níveis de vencimento dos servidores
do Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério Público (vigência: jafleI°'
fevereiro e março/92);

- discussão, em 1 2 turno, do PL n 2 827/92, do Governador do Estado, que autoriza a

abertura de crédito especial para cobrir despesas da Imprensa Oficial do Estado de
Minas Gerais;
discussão, em 1turno, do PLfl4/92, da 

ProcuradoriaGeraIdeJustiça que dispõesobre a recomposição e o reajustamento dos s ímbolos, dos níveis de vencimento e
dos proventos do Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério Público
(vigência: maio, junho e julho/92);
discussão, em 1 9 turno, do PI- n886/92, do Governador do Estado, que autoriza a MGI
- Minas Gerais Participações S/A - a celebrar acordo judicial com a Mendes Júnior
S/A e dá outras providências;

discussão, em 1turno, do PI- n 9 895/92, da Procuradoria-Geral de Justiça, que dispõe
sobre os valores de vencimento dos cargos dos membros do Ministério Público
(vigência: maio, junho e julho/92);
discussão, em 1 2 turno,  do PI- n 2 896/92, do Tribunal de Justiça, que dispõe sobre arecomposição e o reajustamento dos símbolos dos padrões de vencimento e dos
proventos dos servidores do Poder Judiciário (vigência: maio, junho e julho/92);
discussão, em turno único, do veto total à Proposição de Lei n 2 11.477, que submete
à aprovação da Assembléia Legislativa os nomes indicados para os cargos de
Presidente, de Vice-Presidente e de Diretor de Banco Estadual;
discussão, em 1 Q turno, do PI- n 2 916/92, da Comissão de Assuntos Municipais, quealtera dispositivos da Lei n 9 10.704, de 27/4/92, que cria município e dá outras
providências (alteração de limites dos municípios criados pela lei supracitada);
discussão, em 1 9 turno,  do PI- n 2 800/92, do Deputado Roberto Carvalho, que cria o
Programa Mineiro de Incentivo à Produção de Cachaça- Pró-Cachaça - e identifica
suas áreas propícias;

em l turno do Projeto de Resolução n 2 899/92, da Mesa da Assembléia,que dá a denominação de Luiz Gonzaga Jr. - Gonzaguinha ao auditório da
Assembléia Legislativa dod Estado de Minas Gerais;

que cria a Escolado Legislativo no âmbito da Secretaria da Assembléia Leg

disc
ussão, em 2 turno, do Projeto de Resolução n 881/92, da Mesa da Assembléia

islativa doEstado de Minas Gerais;
discussão, em 29 turno, do PI- n g 679/92, do Deputado José Militão, que altera o § 5d
oart. 7da Lei n6.763 de 26/12/75 com a redação dada pelo art. jQ da Lei n g 10.488,de 25/7/91 

(fixa novo limite para a receita bruta anual da microempresa).

de
AReUnIO Extr

aordinária de 9h30m in destina-se à apreciação das seguintes matérias, constantesPauta da Reunião Ordinária:
Proposta de Emenda à Constituição n 2 15/91;
Projetos de Lei ns 695, 746, 827, 842 1 886, 895 e 896/92
Veto total à Proposição de Lei n g 11.477;
Projetos de Resolução n gs 833, 881 e 899/92; e ainda,
PL n Q

 731/92, do Governador do Estado, que dá nova redação ao art. jQ da Lei n 210.308, de 31/10/90;
PI- Q 7

41/92, do Deputado Antônio Fuzatto, que estabelece normas para fixação de
Placas alusivas a obras públicas.
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Já a Reunião Extraordinária de 20h30min, destina-se à apreciação da matéria constante da pauta
da reunião da manhã e ainda:

- Projetos de Lei flg s 916, 679 e 800192 (Reunião Ordinária);
- PL n2 345/91, do Tribunal de Contas, que dispõe sobre o reajustamento de símbolos

de vencimento de cargos do Quadro de Pessoal do Serviços Auxiliares do Tribunal de
Contas do Estado.

PLENÁRIO
Durante a Reunião Extraordinária da manhã de ontem, os Deputados mantiveram o veto total do
Governador do Estado à Proposição de Lei n 2 11.475, que dispunha sobre a concessão de passe
livre, no sistema estadual de transportes, aos funcionários da Fundação Nacional de Saúde. As
demais matérias constantes da pauta não foram apreciadas por falta de quorum. Pelo mesmo
motivo, não houve Reunião Ordinária.

COMISSÕES

PROJETOS

Os Projetos de Lei ns 842/92,895/92, da Procuradoria-Geral de Justiça, e 896/92, do Tribunal de
Justiça, que dispõem sobre recomposição e reajustamento de símbolos e de vencimentos dos
cargos de membros do Ministério Público, receberam ontem parecer favorável em 1 2 turno,
durante a reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. O Deputado Roberto Carvalho (PT) reclamou da
omissão do Governo quanto ao plano de cargos e salários do funcionalismo. O Deputado Tarcísio
Henriques (PMDB) apresentou ao Projeto de Lei n g 842/92, propondo a transformação em
recrutamento amplo dos cargos de Assessoria de Imprensa e Relações Públicas do Departamento
de Estradas e Rodagens. O Deputado Custódio Mattos (PSDB) pediu ao Presidente da Comissão
que a emenda não fosse votada, pois, além de ser estranha ao projeto, seu autor não S

encontrava presente para justificá-la. Foi então rejeitada a emenda. O Projeto de Lei n g 896/92 foi
aprovado com três emendas da Comissão de Constituição e Justiça e duas da Comissão de
Administração Pública.

esentada para vetá-lo, a proposta depende de autorização do Conselho Nacional de Trânsito
(COfltT9

COMISSÃO ESPECIAL II

OsDeputados Jorge Hannas (PFL) e Antônio Fuzatto (PT) foram eleitos ontem, respectivamente,
Presidente e Vice-Presidente da Comissão Especial que vai analisar o veto do Governador ao
pretodoTribunal de Contas que institui mecanismos de progressão Vertical para os servidores

órgão. O Deputado Custódio Mattos (PSDB)foi designado Relator da Comissão. Ajustif icat iva
to afirma que o projeto implicaria aumento de 884% nas despesas de pessoal.

EMENDA À CONSTITUIÇÃO

OoeputadoGilmar Machado (PT) pediu prazo e ficou adiada para a próxima semana a votação
doparecersobre a proposta de emenda à Constituição que muda o sistema de representatividadedas propostas de iniclaUva popular, previstas no art. 67 da Constituição mineira, do Deputado
Emano Batista (PL). A Constituição prevê que 25% dos 10 mil eleitores necessários ao abaixo-srnado podem ser da Capital, ao passo que a proposta do Deputado permite que os 25% podemwde qualquer município.

CAPEMI

Aomiode Defesa do Consumidor ouviu ontem a Superintendente do Lar Fabiano de Cristo,Livinia Maria Grossi representante de uma das oito casas semelhantes existentes no Estado,'fltidas 
pela CAPEMI Localizado no Bairro Milionários, o Lar Fabiano de Cristo atende 1.235Ças e adolescentes com assistência médica, dentária e cursos de formação profissionalSgUfldo 
informou Lavínia. O Presidente da Comissão, Deputado Marcos Helênio (PT), e o

dOJoao Marques (PDT), entretanto, disseram que as obras assistenciais não justif icam o
entoa que chegou a CAPEMI. Falaram sobre a gravidade das denúncias que têm sido°fltra a entidade que dão conta de uma enorme defasaagem entre o que foi pago nas

dese o que vem sendo recebido pelos associados da CAPEMI. Os membros daOestao agu
ardando extratos contendo a relação de todos os associados da CAPEMI, Já'~s direção da empresa no Rio de Janeiro.

In

COMISSÃO ESPECIAL 1

A Deputada Maria Olivia (PTB) foi eleita Presidente, o Deputado Sebastião Helvécio (PMDB) Vice,
e o Deputado Márcio Miranda (PRN) foi designado Relator da Comissão Especial que vai analisar
o veto do Governador ao Projeto de Lei n 2 414191, da Deputada Maria José Haueisefl (PT) que
obriga as empresas de ônibus de linhas intermunicipais afazerem adaptações em seus
para facilitar o acesso e a pefmanência de deficientes físicos. De acordo com a justificat

6
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COM.

Z::%O
Especial designada para propor alteração na legislação pertinente às licitações,Uvlu onte

m,no final da tarde, o professor de Direito Administrativo da UFMG, Pauloa aIho O professor afirmou que o problema de corrupção nas licitações públicas é
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AGENDA

9horas - Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho 1)—.discussão e votação de parecer sobre o PL n g 838/92, do Governador doEstado, que estabelece as diretrizes para os Orçamentos Fiscal e de

L

Investimentos das Empresas Estatais para o exercício de 1993 e sobre o PLn893I92, também do Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivoa suplementar o Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e o Orçamento
de Investimento das empresas controladas pelo Estado presença do Dr.
Antônio Augusto Anastasia, SecretárioAdjunto da SEPLAN, que prestaráesclarecimentos sobre as matérias constantes na pauta.

9h3Omin - Reunião Extraordinária Deliberativa (Plenário)
- Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho 111) —discussão

e votação de duas proposições
- Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer (Plenarinho II)—

discussão e votação de sete proposições que dispensam a apreciação doPlenário

- Debate com o Prefeito de Santo André (SP), Dr. Celso Daniel, sobre o tema
Desafios de uma Administração Democrática e Popular— solicitação doDeputado Antônio Carlos Pereira (Auditório)

lO horas - Comissão Especial (Plenarinho II) Proposta de Emenda à Constituição n
07/91, da Deputada Maria Elvira, que dá nova redação ao art. 89 do ADCT daConstituição do Estado_ aprecIar0 parecer de 2turno da Relatora, DeputadaMaria José Hauejsen

( ASSEMBLÉIA
INFORMA

Editado pelo Departamento de Comunicação Social da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Geras
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- Reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e de AssuntosMunicipais e Reg ionalização (Plenarinho III) discussão e votação deparecer sobre o PL n 916/91, da Comissão de Assuntos Muncipais, que alteradispositivos da Lei n g 10.704, de 27/4/92, que cria municípios e dá outrasP rovidências (correções técnicas propostas pelo Instituto de GeociênciasAplicadas)

10min	
Comissão Especial (Plenarinho IIl) Veto Total  Proposição de Lei n g 11.505,do Tribunal de Contas, que dispõe sobre plano de carreira dos servidores doTribunal de Contas do Estado - eleger o Presidente, o Vice-Presidente edesignar o Relator da matéria
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12 horas - Comissão Especial Instituições Financeiras (Auditório) -presença dos
convidados Dr. Flávio Obino, Presidente do Banco do Estado do Rio Grande do
Sul (Banrisul); Dr. Antônio Cláudio Leonardo Pereira Sochaozewski, Presidente
do Banco do Estado de São Paulo (Banespa); e Dr. Antônio Carlos Brandão,
Presidente do Banco do Estado do Rio de Janeiro (Banerj)

- Comissão Especial (Plenarinho II) -Proposta de Emenda à Constituição n2161
91, do Deputado Hely Tarqüínio, que acrescenta inciso ao § 1 9 do art. 93 da

Constituição do Estado - apreciar o parecer de 1 2 turno do Relator, Deputado

Marcos Helênio

14 horas - Reunião Ordinária Deliberativa (Plenário)

17 horas - Comissão Especial (Plenarinho li) -Proposta de Emenda à Constituição n 2 161

91, do Deputado Hely Tarqüínio, que acrescenta inciso ao § 1 2 do art. 93 da
Constituição do Estado - apreciar o parecer de 1 turno do Relator, Deputado
Marcos Helênio

20h30min - Reunião Extraordinária Deliberativa (Plenário)

ORDEM DO DIA
A Reunião Ordinária de hoje destina-se à apreciação das seguintes matéraiS:

- discussão e votação do Parecer da Comissão de Justiça sobre a constitucionalidade
do PL n2 764/92, do Deputado José Militão;

votação, em 12 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n9 15/91, do Deputado

Adelmo Carneiro Leão, que dá nova redação ao § 2 9 do art. 203 da Constituição do
Estado (destina recursos orçamentários à Universidade do Estado de Minas Gerais);

votação, em 1 2 turno,  do PI- n2 695/92, da Procuradoria-Geral de Justiça, que dispõe
sobre os valores de vencimento dos cargos dos membros do Ministério Público
(vigência: janeiro, fevereiro e março/92);

votação, em 1 2 turno, do Projeto de Resolução n 2 833/92, da Mesa da Assembléia, que
dispõe sobre normas regimentais complementares para a realização de audiências
públicas regionais de Comissão Permanente da Assembléia;

discussão, em 1 P turno, do PL n 2 746/92, da Procuradoria-Geral de Justiça, que dispõe
sobre o reajustamento de valores, de símbolos e níveis de vencimento dos servidores
do Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério Público (vigência: janeiro'
fevereiro e março/92);

- discussão, em 1 2 turno, do PI- n 2 827/92, do Governador do Estado, que autoriza a

abertura de crédito especial para cobrir despesas da Imprensa Oficial do Estado de
Minas Gerais;
discussão, em 12 turno, do PI- n 9 842/92, da Procuradoria-Geral de Justiça, que dispõesobre a recomposição e o reajustamento dos símbolos, dos níveis de vencimento edos proventos do Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério Público(vigência: maio, junho e julho/92);
discussão, em 12 turno, do PLn886/92 do Governadordo Estado, queautorizaa MGI- Minas Gerais Participações S/A a celebrar acordo judicial com a Mendes JúniorS/A e dá outras providências
discussão, em 1 turno, do PL n 2 895/92, da Procuradoria-Geral de Justiça, que dispõesobre os valores de vencimento dos cargos dos membros do Ministério Público
(vigência: maio, junho e julho/92);
discussão, em 12 turno, do PI- n 2 896/92, do Tribunal de Justiça, que dispõe sobre arecomposição e o reajustamento dos símbolos dos padrões de vencimento e dos
proventos dos servidores do Poder Judiciário (vigência: maio, junho e julho/92);
discussão, em turno único, do veto total à Proposição de Lei n 2 11.477, que submete
à aprovação da Assembléia Legislativa os nomes indicados para os cargos de
Presidente, de Vice-Presidente e de Diretor de Banco Estadual;
discussão, em 12 turno, do PI- n 2 916/92, da Comissão de Assuntos Municipais, quealtera dispositivos da Lei n 2 10.704, de 27/4/92, que cria município e dá outraspr

ovidências (alteração de limites dos municípios criados pela lei supracitada);
discussão em 12 turno, do PL n 2 800/92, do Deputado Roberto Carvalho, que cria oP
rograma Mineiro de Incentivo à Produção de Cachaça- Pró-Cachaça -e identifica

suas áreas propícias;
- discussão, em 12 turno, do Projeto de Resolução n 2 899/92, da Mesa da Assembléia,que dá a denominação de Luiz Gonzaga Jr. Gonzaguinha - ao auditório daAssembléia Legislativa dod Estado de Minas Gerais;
- discussão, em 2 turno, do Projeto de Resolução n 2 881/92, da Mesa da Assembléia

que cria a Escola do Legislativo no âmbito da Secretaria da Assembléia Leislti
Estado de Minas Gerais;	 Legislativa do

- discussão em 29 turno, do PL n2 679/92, do Deputado José Militão, que altera o § 52doart. 72 da Lei n 2 6.763 de 26/12/75 com a redação dada pelo art. 1 2 da Lei n 2 10.488,de 25/7/91 (fixa novr iimit rr '	'
'utruj microempresa)AfleUflião Extr

aordinária de 9h30m in destina-se à apreciação das seguintes 
matérias, constantesPauta da Reunião Ordinri•

Proposta de Emenda à Constituição n 2 15/91;Projetos de Lei n2s 695, 746, 827, 842, 886, 895 e 896/92
Veto total à Proposição de Lei n 2 11.477;
Projetos de Resolução n9s 833, 881 e 899/92; e ainda,PI- n9 7

31/92, do Governador do Estado, que dá nova redação ao art. 12 da Lei n210.308, de 31/10/90;
PI- n2 741/92, do Deputado Antônio Fuzatto, que estabelece normas para fixação dePlacas alusivas a obras públicas.
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Já a Reunião Extraordinária de 20h30m in, destina-se à apreciação da matéria constante da pauta
da reunião da manhã e ainda:

- Projetos de Lei n2 s916, 679 e 800/92 (Reunião Ordinária);
- PL n9 345191, do Tribunal de Contas, que dispõe sobre o reajustamento de símbolos

de vencimento de cargos do Quadro de Pessoal do Serviços Auxiliares do Tribunal de
Contas do Estado.

PLENÁRIO
Durante a Reunião Extraordinária da manhã de ontem, os Deputados mantiveram o veto total do
Governador do Estado à Proposição de Lei n g 11.475, que dispunha sobre a concessão de passe
livre, no sistema estadual de transportes, aos funcionários da Fundação Nacional de Saúde. As
demais matérias constantes da pauta não foram apreciadas por falta de quorum. Pelo mesmo
motivo, não houve Reunião Ordinária.

COMISSÕES

PROJETOS

Os Projetos de Lei n 2s 842/92,895/92, da Procuradoria-Geral de Justiça, e 896/92, do Tribunal de
Justiça, que dispõem sobre recomposição e reajustamento de símbolos e de vencimentos dos
cargos de membros do Ministério Público, receberam ontem parecer favorável em 1 2 turno,
durante a reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. O Deputado Roberto Carvalho (PT) reclamou da
omissão do Governo quanto ao plano de cargos e salários do funcionalismo. O Deputado Tarcísio
Henriques (PMDB) apresentou ao Projeto de Lei n 2 842/92, propondo a transformação em
recrutamento amplo dos cargos de Assessoria de Imprensa e Relações Públicas do Departamento
de Estradas e Rodagens. O Deputado Custódio Mattos (PSDB) pediu ao Presidente da Comissão
que a emenda não fosse votada, pois, além de ser estranha ao projeto, seu autor não se
encontrava presente para justificá-la. Foi então rejeitada a emenda. O Projeto de Lei n2 896/92 foi
aprovado com três emendas da Comissão de Constituição e Justiça e duas da Comissão de
Administração Pública.

pçesentada para vetá-lo, a proposta depende de autorização do Conselho Nacional de Trânsito
(CO)

COMISSÃ O ESPECIAL II

oDeputados Jorge Hannas (PFL) e Antônio Fuzatto (PT)foram eleitos ontem, respectivamente
Presidente e Vice-Presidente da Comissão Especial que vai analisar o veto do Governador ao
projetodoTribunal de Contas que institui mecanismos de progressão vertical para os servidores
doórgão. O Deputado Custódio Mattos (PSDB) foi designado Relator da Comissão. Ajustificativa
do veto afirma que o projeto implicaria aumento de 884% nas despesas de pessoal.

EMENDA À CONSTITUIÇÃO

O Deputado Gilmar Machado (PT) pediu prazo e ficou adiada para a próxima semana a votação
doparecersobre a proposta de emenda à Constituição que muda o sistema de representatividade
das propostas de iniciatjva popular, previstas no art. 67 da Constituição mineira, do Deputado
Ermano Batista (PL). A Constituição prevê que 25% dos 10 mil eleitores necessários ao abaixo-
assinado podem ser da Capital, ao passo que a proposta do Deputado permite que os 25% podemserde qualquer município.

CAPEMI

A om jsáo de Defesa do Consumidor ouviu ontem a Su perintendente do Lar Fabiano de Crista,lavinia Maria Grossi, representante de uma das oito casas semelhantes existentes no Estado,~tidas pela CAPEMI Localizado no Bairro Milionários, o Lar Fabiano de Cristo atende 1.235flças e adolescentes com assistência médica, dentária e cursos de formação profissional,%gundo informou Lavínja O Presidente da Comissão, Deputado Marcos Helênio (PT), e o
PutadoJo0 Marques (PDT), entretanto, disseram que as obras assistenciais não justificam ortua

mento a que chegou a CAPEMI. Falaram sobre a gravidade das denúncias que têm sido'd5 c
ontra a entidade que dão conta de uma enorme defasaagem entre o que foi pago nas

COM.SalIdades e o que vem sendo recebido pelos associados da CAPEMI. Os membros daSSao estão aguardando extratos contendo a relação de todos os associados da CAPEMI, já
a direção da empresa no Rio de Janeiro.

COMISSÃO ESPECIAL 1

A Deputada Maria Olívia (PTB) foi eleita Presidente, o Deputado Sebastião Helvécio (PMDB), Vice,
e o Deputado Márcio Miranda (PRN)foi designado Relator da Comissão Especial que vai analisar
o veto do Governador ao Projeto de Lei n 2 414/91, da Deputada Maria José Haueiseri (PT), que
obriga as empresas de ônibus de linhas intermunicipais afazerem adaptações em seus veículos
para facilitar o acesso e a permanência de deficientes físicos. De acordo com a justificativa

II4CI?AÇõES
 

PÚBLICAS
AC0m.Issao Esp

ecial designada para propor alteração na legislação pertinente às licitações'OUVIU 
Ontem, no final da tarde, o professor de Direito Administrativo da UFMG, Paulode CaaIho O professor afirmou que o problema de corrupção nas licitações públicas Ó
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ACONTECE NESTA QUINTA., CPI/PC - A CPI mis:a OLie apura as denún-
cias contra o empresário PC Farias ouvirá
roje, as 10h. o deogimento do ex-deputa-
do Renan Caiheiros, O ex-lder ao gover-
no na Câmara acusou, em entrevistas aim prensa, o p resicente Fernando Coilorae omissão na a p u-acão das rrreguiarida
des. apesar de ter sido alertaao p or ele
sobre o tráfico de irfjuéncias montaao porPC no g overno. PC Farias tem p razo até
hoje para enviar os documentos solicita-
dOS pelos membros da CPI.

-, TCU/CONTAS - Os ministros do Tribunal
de Contas da União analisam, a partir das
10h. em Brasilia. a r'restacão de contas dc
seguna ano do g overno Collor. O relatordo processo, ministro Paulo Alfonso de
Oliveira, confrontará o orçamento dos ór-aàos públicos feoerais com o p iano demetas de cada um deles,

- -/ VIAGEM/COLLOR Ooresiaente Fernan-
cio Collor viaja hoje, as 14h15. cara a
Argentina, onde carticipa nos dias 26 e
27. em Las Ledas, da seg unda reuniãoentre p residentes dos paises do Mercosul
- Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. O
vice-presidente Itamar Franco assume in-teri namente a Presidência da República
até domingo.
MARCILIO - O ministro da Economia.Marcilro Marq ues Moreira, partici pa. hojePela manhã, em Washington (EUA). de
reuniào no Departamento do Tesouro
Americano e almoça com o secretário Ni-
cholas Brady. Marcílio viaja. em seguida.
para a Argentina especialmente para areunião do Mercosul
PF/INQUÉRITOS -3 secretário da PoliciaFederal. Romeu Turna, deve conversar
hoje. em Brasília. com os delegados res-ponsáveis pelos inauérrtos que apuram asdenúncias contra PC Farias ' e as irregula-ridades na Ceme - Central de M edicamen-tos. O objetivo é fazer uma avaliação doandamento dos dois processos,

-, APOSENTADOS - A Câmara vota hoie o -,
projeto de lei que estabelece o pagamento
para a posentados e Densionistas do pri-
meiro ao décimo dia útil de cada mês.
Dirigentes dos bancos comerciais esta-
duais se reúnem hoje e amanhã, em Bra-
silia, para definir um esquema que permita
a reduçào das filas nas datas de paga-
mento dos beneficiários da Previdência

-, AJUSTE FISCAL - 3 secretário de Gover-
no. Jorge Bornhausen, e o coordenador

MANUI1ITES
O Estado de S. Paulo	OESP
j Inflaçào continua em 22% apesar acrise política
a CPI já tem provas contra PC
a Delegacos trocam socos e oontaoés na

convenção do PFL
a Fica para dia 1 a decisão sobre o acordo

dos carros
a Por unanimidade. TCM reieita contas de

91 de Erundina

Jornal da Tarde	 JT
a Fiesp pede um basta à crise olitica
J Socos na convenção do PFL.
a EUA: Decisão da Justiça colcca em riscc

a indústria de cigarros
J Tribunal de Contas rejeitou por

unanimidade as contas de Erundina

Folha de S. Paulo	FS1
J Maioria acha q ue ColIor agiu com PC
.J TCM reieita as contas da Pre'eitura de S.

Paulo
J Leopoldo Coilor e PC dkutaram a

Saúde
J Planalto quer fazer devassa em

campanflas
a Acordo dos carros deve valer ainda por

um mês

cia rerorma fiscal. Arv Oswaido de Mattos
Fitho, participam ca reunião da diretoria
ia Confejeracão Nacional da Indústria(CNI), a s 15h. em Brasília. Os em presá-os aLierem conhecer melhor o p rojeto ea estratégia ao governo p ara sua aprova-

cão no Congres Os secretários de Fa-
zenda dos Estados se reinem no Confaz,
no iVíinistêrio da Economia também em
Brasilia. O tema princioal do encontro é a
reforma f i sca l e ci seu impacto nos Esta-aos e municípios
ZÉLIA - A ex-ministra da Economia Zéjia
Cardoso de Mello, oraste depoimento
hoie. em Sã: Paulo. ao dele g ado Magnai-J0 José NicojaLi. da Polícia Federal, Ele é
resconsáeI [leio inciriérrto que apura de-
núncias contra o ex-ministro do Trabaiho.
Antônio Rog ério Maori.

-, HABITAÇÃO - Á Comissão de Defesa do
Consumiccr reaflza foje. em Brasilia. ai-
ciência p ública so pro o Sistema Einancei-i'-'da Habitação, com a p resença ao pre-
sidente da CEF. Alvaro Mendonça, do di-
retor de Normas dc BC. Gustavo Loyola,
ao airetor de Habitaçãoda C. José Car-Gulmardo c 1: cio rcDrcccntant c doomutuários. O STF uMa hoje a aç ão movi-da reio procurador_ger da República
Áristides Junqueira, contra a lei q ue pre-
tenae alterar o sistema de equivalência
salarial para o reajuste das prestações
LIO S mutuarios do SFH.
SEGURO,'BOLSAS - O ministro da Ag ri-cuitura e Reforma A g rária, Antonio Cabra-
1 a. estará hope. as 11h30. na sede da Boi-
xx de Meruxdori	iv Pi de Janeiro.
rara a assinatLira de convênio entre uniocol de empresas s e g uradoras lideradopreia Eradesco Se g uros, e a AssociaçãoBrasneira das Bolsas de Mercadorias e
Cereais, A intencao é oferecer garantia a
toaos os produtos n eg ociados nas bolsas
de mercadorias em uma única apólice,
CO MBUSTÍVEIS - O Contaz deve acrovar
coje. em Brasília, o convênio entre os Es -fados que possibilitará a liberação dos
preocs aos combustíve i s nos postos.
COMÉRCIO -	secretária nacional de
Economia, Dorothêa VVernecjc, anuncia.
as 1 5h. ci Plano de Acão Permanente para

Comércio Exterior, na presença de em-
resãrios ex portadores Será na sede da
ssociação de Comércio Exterior do Bra-

cl, no Rio.

Gazeta Mercantjj	 1 
• Esforço do Banco Central para evitarqueda dos juros
• Mi nistros do STF cada vez mais

cautelosos
J Aracruz capta USS 150 milhões
. Progresso lento na reunião do café
Jornal do Brasil	 JB..J Laboratório de Alagoas recebeu USS 8milhóes
.J Re médios têm alta de 10690 em doismeses

Governo devolve compulsódo de carroem agosto

1 Câmara ameaça tirar reserva dosianomâmis

...J Rabin vence em Israel e promete paz aPalestinos
OGtob0	 OG
J DOrothéa garante a prorrJgaço doacordo dos carros

.-J Marcejj0 nega verba a Brizola e anuncia
fim da parceria
Governo quer aliquota única de 1090 paraa Previdência
CP
terI apura se PC usou aviões na rota doe

.J Sócio afirma que IBF fez compra ilegal daJovem Pari

Orreao Braziliense	CBCPI investig aOperaçóes do PC noexterior

INDICADORES
Venda

CrS
3.320.25
3.485. 00
3.560.00

6.528,930
2.235.030

664.996
279914

Valores de Referencia

Salário Mínimo	CrS 230.000.00Taxa Ref, Dália ITRDI 2505	0.905349TR acumulada desde 04 02)	14.449203
CDB (Pré) 2400	 25.06 % ao mêsOuro (BM&F) 2400	CrS 38.950,00Ufir diria 25 00	 CrS 1.999.76
lPCFipe
2 quadrissemana de junho

Dólar	 Compra24OÜ	 CrSComercial	3.320.15Turismo	3.385.00Paralelo	3.520,00
Outras Moedas
Libra	 6.124.030
Marco Alemão	2.127.230Franco Francês	632,922Iene	 26.6414

moral, acrescentando que não é totalmente verdadeira a idéia comum de que a legislação sobre
o assunto seja ineficiente. Para ele, o decreto federal que rege as licitações, embora seja
considerado bom do ponto de vista técnico, precisa sofrer alguns reparos. Para justificar-se, o
professor citou o caso das bicicletas super-faturas, que acabou incriminando o ex-Ministro da
Saúde, Alceni Guerra. Na ocasião, o pessoal encarregado de encomendar as bicicletas lançou
mão do recurso emergencial da compra, o que dispensa o procedimento licitatório.

MENDES JÚNIOR

O projeto que autoriza o Estado afazer acordo judicial com a Siderúrgica Mendes Júnior, no valor
de US$77 milhões, deverá ser discutido hoje na reunião conjunta das Comissões de Constituição
eJustiça, de Política Energética, Hídrica e Minerária e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Hoje, inclusive, é o último dia para as Comissões emitirem parecer sobre o projeto, o que apenas
foi feito pelà Comissão de Constituição e Justiça, já aprovado.

PAINEL

ASSEMBLÉIA ON LINE

O Presidente Romeu Queiroz inaugura amanhã, dia 26, em Poços de Caldas, a quarta etapa do
projeto ASSEMBLEIA ONLINE. Asolenidade será realizada às 11 h45min, na Câmara Municipal,
onde o Presidente descerrará placa alusiva à instalação dos equipamentos - um terminal de
computador e uma impressora - e assinará convênio para o compartilhamento de informações
com o Presidente do Legislativo municipal, Vereador Eduardo Noberto Ferreira. A meta do projeto
é atingir todas as cidades-pólo do Estado. As cidades de Uberlândia, Uberaba e Patos de Minas
já contam com os terminais.

CONCURSO

Chegou a 600 o número de inscrições para a 1 2 etapa do Concurso que vai eleger o Hino Oficial
do Estado. O prazo para entrega das letras encerrou-se na última segunda-feira.

PROGRAMA DO ASSEMBLÉIA INFORMA PARA O DIA 25/6/92

TVs DA CAPITAL
(Globo 1 2h58min, Alterosa 1 3h 1 Omin, Record 1 8h3Omi n, Manchete 1 9h5mi n, Bandeirantes
1 9h1 5min e TV Minas 22h30m1n).
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Tema: BARRAGINHA III
Resum o: Ao entregaras primeiras 80 casas apenas três meses após a tragédia, os governos de

Minas e de Contagem deram um exemplo de agilidade e eficiência no atendimento àsvítimas da tragédia
Entrevistas :	Adem ir Lucas, Prefeito de Contagem

LívioMichelini, Diretor daAvSl

I

Deputado Arnaldo Canarinho, PSDB
Deputado Roberto Carvalho, Líder do PT
vítimas da Barraginha

rvs DO INTERIOR

(GloboJuiz de Fora 1 2h54min, TV Triângulo Uberlândia 1 2h54min, TV Sul de Minas Varginha
12h54m1n, TV Leste Governador Valadares 1 2h54mjn, TV Montes Claros 1 2h54min, TV Pontal
Itulutaba 1 2h54min e TVJaguara Araxá 1 2h54min).
Tema: BANCOS ESTADUAIS
Resumo: Coma presença dos presidentes dos três bancos oficiais de Minas, a Assembléia

começou a discutir o papei dos bancos no atendimento à população mineira e no
combate à recessão. Os bancos rechaçam a possibilidade de uma fusão.

Entrevistas:	Deputado Carlão Pereira, Líder da Minoria
Hindemburgo Pereira Diniz, Presidente do BDMGI	Marcos Pessoa, Presidente do BEMGE
Sérgio Pimenta, Vice-Presidente do Credireal
Deputado Bené Guedes (PTB), Presidente da Comissão

EMISSORAS DE RÁDIO
(Alvorada (FM) 20h45mjn • América (AM) 11 h40min; Atalaia (AM) 20 horas; Capital (AM)l8hS5min; Cidade (FM) 20h30mjn; Cultura (AM) 21 horas; Dei Rey (FM) 8horas; Extra (FM) 20
horas; Geraes 20 horas; Guarani (AM) 9horas; Guarani (FM) 20h30min; Itatiaia (AM) 21 horas;Inconfidência (AM) 1 2h3Omin; Mineira (AM) 1 7h58min; Transamérica (FM) 7 horas e Terra(FU) 20 horas).

Tema: MINAS TERRA_ SERVIÇO
Resumo: A Assembléia reuniu, para o Seminário Minas Terra, no último mês de abril, trezentosespecialistas das mais variadas áreas, que definiram políticas, diretrizes e princípios

voltados para a reforma agrária e a produção agrícola.
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