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- Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer (Plenarinho 1)
- ouvir os seguintes convidados sobre a Proposta Orçamentária na área de
Educação, no exercício de 1993: Dr. Walfrido Silvino dos Mares Guia,
Secretário de Estado da Educação; Sr. Antônio Roberto Lambertucci,
Presidente do Sindicato Único dos Trabalhadores de Ensino de Minas
Gerais; Dr. Ulisses de Oliveira Panisset, Presidente do Conselho Estadual
de Educação

- Comissão Parlamentar de Inquérito para, no prazo de 120 dias, apurar
envolvimento de policiais ligados à 5? Delegacia de Governador Valadares
na formação de quadrilha destinada a prática criminosa, denominada pela
imprensa de "Comando da Morte" (Plenarinho III) - eleger o Presidente, o
Vice-Presidente, designar o Relator e programar os trabalhos

- Visita da Comissão de Defesa do Consumidor à Procuradoria-Geral do
Estado, para entrega do Relatório sobre as atividades da Capem 

10h30min - Comissão Parlamentar de Inquérito para, no prazo de 120 dias, apurar
possíveis irregularidades na privatização da Cam ig e de todo o processo de
privatização praticado pelo õoverno mineiro desde 1987 (Plenarinho II) -
eleger o Presidente, o Vice-Presidente, designar o Relator e programar os
trabalhos

14 horas	- Reunião Ordinária Deliberativa (Plenário)

15 horas - Entrevista coletiva do Deputado Marcos Helênio (PT) —assunto: instalação
da CPI que apura envolvimento de policiais de Governador Valadares com
a quadrilha denominada "Comando da Morte" (Sala de Imprensa)
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A reunião ordinária destina-se à apreciação das seguintes matérias:

discussão e votação de parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre a
constitucional idade do PL n 2 872/92, do Deputado Hely Tarqüínio, que obriga e
i ncentiva a divulgação de campanhas educacionais e culturais no Estado e dá outras
providências;

- discussão e votação de parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre a
constitucional idade do PL n 9 1.024/92, do Deputado Wilson Pires, que regulamenta o
uso de eqüídeos pela tropa montada da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais;
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- discussão, em 1 9 turno, do PL n 2 804/92, do Deputado José Militão, que institui no
município de Teófilo Otoni o Pólo Mineiro de Lapidação de Pedras Preciosas e
Semipreciosas e dá outras providências:

- discussão, em 1 2 turno, do PI- n2 985/92, do Tribunal de Justiça, que dispõe sobre o
reajustamento dos símbolos e padrões de vencimentos e proventos dos servidores do
Poder Judiciário e dá outras providências:

- discussão, em 1 9 turno, do PL n 2 991/92, do Tribunal de Contas, que dispõe sobre o
reajustamento dos símbolos de vencimentos e proventos do Quadro de Pessoal dos
Servidores da Secretaria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências;

discussão, em 29 turno, do PL n g 447/91. da Comissão de Justiça, que dispõe sobre
as terras devolutas estaduais e dá outras providências;

- discussão, em 29 turno, do PL n 9 1.101/92. do Governador do Estado, que autoriza o
Estado de Minas Gerais a refinanciar, junto à União, suas dívidas internas e a constituir
garantias para lastrear essas operações, e dá outras providências.

PLENÁRIO

O Plenário aprovou, em turno único, o PL n 1 .100/92, do Governador do Estado, que eleva os
limites autorizados para a abertura de créditos suplementares aos Orçamento Fiscal e de
Investimentos das empresas controladas pelo Estado, para 50% e 30%, respectivamente. O
índice anterior era de 25%. Segundo o Relator Roberto Amaral (PTB), as suplementações terão
como fonte de recursos o excesso de arrecadação e a anulação de dotações orçamentárias não
comprometidas e serão destinadas ao pagamento de despesas de custeio, de investimentos e
às despesas de pessoal que não tenham respaldo em leis autorizativas específicas.

O Plenário aprovou, ainda, em 1turno, o PL n 2 1 .101/92, também do Governador do Estado, que
autoriza o Estado a refinanciar, junto à União, suas dívidas internas e a constituir garantias para
lastrear essas operações. O projeto retorna às Comissões para receber parecer para 2 9 turno.

A primeira parte da reunião de Plenário foi transformada em reunião especial, destinada à
comeração dos 60 anos de fundação do jornal Diário do Comércio (veja Painel).

ORADORES

Eleição e assentamento

O Deputado Gilmar Machado (PT)falou sobre a questão da posse do Reitor eleito da Universidade
Federal de Uberlândia, Prof. Nestor Barbosa, vencedor da eleição em dois turnos. O reitor estava
impedido de tomar posse no cargo por injunções políticas, mas tomou posse ontem, em Brasília.

o parlamenta r falou ainda sobre a questão dos trabalhadores de Iturama, acampados às
argefls da BR-497. São 150 famílias que irão ocupar 20 hectares cada nas fazendas Santo

lnácio e RaflChiflho, no município de Campo Florido. As negociações para assentamento das
famílias, segundo Gilmar Machado, tiveram participação dos Deputados Adelmo Carneiro Leão,
Roberto Carvalho e do orador.

VaWtransporte

o Deputado Paulo Carvalho (PMDB) discorreu. sobre a luta dos professores das escolas
estaduais situadas nos distritos e meio rural para se deslocarem. Paulo Carvalho explicou a
retirada de projeto de sua autoria, que institui o vale-transporte para os professores, considerado
inconstitucional pela Consultoria da Casa. Simultaneamente, a Deputada Maria José Haueisen
(PT) apresentou projeto de lei complementar disciplinando a matéria. Carvalho pediu a retirada
de seu projeto e manifestou apoio ao projeto da Deputada Maria José.

Defesa

O Deputado Amílcar Padovani (PTR) cumprimentou o Presidente Romeu Queiroz pela passagem
de seu aniversário. Padovani defendeu o Governador Hélio Garcia, criticado pela imprensa
nacional, por seu posicionamento de neutralidade em relação ao impeachmentdo presidente
afastado Fernando Colior.

Renda e miséria

O Deputado José Maria Pinto (PTR) criticou a concentração de renda nas mãos de poucos
enquanto a miséria campeia no Estado. Ele ratificou as palavras de elogio do Deputado Amílcar
Padovani (PTR) ao Governador Hélio Garcia.

Nota da redação: Os pronunciamentos acima mencionados foram feitos na reunião ordinária de
terça-feira, dia 10. Por motivos técnicos, deixaram de ser publicados na edição de ontem.

ÇOMISSÕES

TEMPO DE SERVIÇO

A Proposta de Emenda à Constituição, do Deputado José Mil itão (PSDB), que prevê a contagem
proporcionalmente para efeito de aposentadoria, como de efetivo exercício de magistério, do
tempo de serviço prestado por especialistas em educação e por professores em DelegaciasReg ionais de Ensino, no Conselho Estadual de Educação, na Secretaria de Estado, Gabinetedo Governador e do Vice, em unidades de ensino estaduais, inclusive em cargos em comissão,
teve Parecer favorável aprovado pela Comissão Especial que examina a matéria. o parecer do
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Maria pinto (PTR). O Deputado Adelmo Carneiro Leão (PT) solicitou prazo para examinar o projeto
quedispõesobre a instituição de reservas particulares de relevante interesse ecológico e cultural,
por destinaÇão do proprietário. O projeto é de autoria do Deputado Agostinho Patrús (PFL).

Deputado Tarcísio Henriques (PMDB) acolheu emendas dos Deputados Jorge Hannas (PFL) e
Antônio Fuzatto (PT).

ICMS

O Deputado Antônio Carlos Pereira (PT) pediu prazo para examinar o parecer do Deputado
Roberto Amaral (PTB), contrário ao projeto de lei que acaba com a isenção de ICMS para
empresas de televisão, permanecendo com o benefício apenas as empresas de radiodifusão
sonora. O projeto é de autoria do Deputado Raul Messias (PT) e está sendo discutido na
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

POLÍTICA RURAL

A Comissão de Agropecuária e Política Rural aprovou quatro proposições que dispensam a
apreciação do Plenário.

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária aprovou parecer favorável ao projeto de
lei que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel à Mitra Diocesana de Divinópolis, do Deputado
Jaime Martins (PFL). Receberam parecer favorável, ainda, os seguintes projetos: PL n 2 991/92,
do Tribunal de Contas, que dispõe sobre o reajustamento dos símbolos de vencimentos e
proventos do Quadro de Pessoal dos Servidores da Secretariado Tribunal de Contas; PL n g 985/
92, do Tribunal de Justiça, que trata do reajustamento dos símbolos e padrões de vencimento do
Pessoal do Tribunal de Justiça; PL n g 557/91, da Deputada Maria José Haueisen (PT), que dispõe
sobre o financiamento do material básico para a instalação dos serviços públicos de água e luz;
Pl_n9 1.100/92, do Governador do Estado, que eleva o limite autorizado para abertura de créditos
suplementares ao Orçamento Fiscal do Estado e do Orçamento de Investimentos das empresas
controladas pelo Estado, para o exercício de 1992. O projeto recebeu emenda do Deputado
Gilmar Machado (PT) e subemenda do Deputado José Militão (PSDB).

SIGILO BANCÁRIO

AComissão de Constituição e Justiça aprovou parecer pela inconstitucionalidade do requerimento
do Deputado Raul Messias (PT), que solicitou a quebra do sigilo bancário do ex-Governador
Newton Cardoso e da empresa NC Participações. A Comissão decidiu também, com base em
parecer do Deputado Ermano Batista (PL), negar a solicitação de licença para instauração de
processo criminal contra o Deputado Paulo Pettersen (PMDB), cujo mandato como prefeito de
Carangola é objeto de denúncias por parte do Ministério Público. Segundo o Relator, a solicitação
de licença desobedece o que estabelece o art. 55 do Regimento Interno da Assembléia, pois O

ofício solicitando a licença está subscrito pelo Desembargador que relata o processo e não pelo
Presidente do Tribunal de Justiça.

A Comissão aprovou ainda parecer favorável ao projeto que trata da reorganização do Conselho
Estadual de Ciência e Tecnologia - CONECIT, de autoria do Governador do Estado; e parecer
contrário ao projeto que isenta os servidores da Polícia Civil do pagamento de tarifas nos
transportes coletivos da Região Metropolitana de Belo Horizonte, de autoria do Deputado José

PAINEL

ALEMG HOMENAGEIA DIÁRIO DO COi1'JÉRCIO

Os 60 anos de fundação do jornal Diário do Comércio foram homenageados pela Assembléia
Legislativa ontem, com a realização de reunião-especial, com a presença de secretários de
Estado, diversas autoridades e jornalistas.

Autor do requerimento que deu origem à homenagem, o Deputado Simão Pedro Toledo (PTB)
destacou em seu pronunciamento o papel da Imprensa como instrumento de afirmação da
democracia, do desenvolvimento e da integração social, lembrando que o desempenho do Diário
do Comércio como veículo de comunicação contribuiu decisivamente para o crescimento
econômico de Minas Gerais. Ele destacou também a circulação do Jornal da Casa, órgão
semanal de distribuição gratuita editado pela mesma empresa. O Deputado ressaltou o incansável
trabalho do fundador e presidente do jornal, José Costa, apontando-o como 'pessoa de visão e
coragem, democrata sincero e amante da liberade, que soube vencer, inclusive nos momentos
de adversidade da economia e da política brasileira'.
Agradecendo a homenagem, o diretor-superintendente do Diário do Comércio, Marcílio Gonçalves,
disse que ela se revestia de especial importância, por simbolizar "o reconhecimento pleno de todaa sociedade mineira, representada pelo Legislativo". Gonçalves falou sobre a reformulaçãoeditorial por que o jornal vem passando e que optou pela revalorização do espaço informativo
dedicado às atividades do Legislativo, afirmando que a complementaridade de Imprensa eParlamento torna-se indispensável no atual momento político brasileiro.
F
alando em nome do Presidente da Assembléia, Deputado Romeu Queiroz, o 1 -Vice-Presidente,

fundador, jornalista
eputado Ajalmar Silva lembrou a trajetória do jornal, destacando a incansável dedicação de seu

José Costa. Afirmou que o jornal não só fez-se testemunha da história mineiramas COlocouse na posição de um de seus atores principais, mobilizando o povo em torno daUsa do desenvolvimento econômico e social de Minas e do Brasil".
Ao final da solenidade presidente do Diário do Comércio, recebeu uma placa comemorativaalus iva a homenagem. Compuseram a mesa dos trabalhos as seguintes autoridades: Deputado
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Ajalmar Silva, 1-Vice-Presidente da Assembléia; Deputado Agostinho Patrús, 1-Secretário;
Deputado Raul Messias, 2-Secretário; Deputado Bonifácio Andrada, Secretário de Estado de
Recursos Humanos e Administração, representando o Governador Hélio Garcia; Jornalista José
Costa, Diretor-Presidente do Diário do Comércio; Marcílio Gonçalves, Diretor-Superintendente
do Diário do Comércio; Desembargador Petrônio José Garcia Leão, representando o Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais; Jornalista Francisco Brant, Assessor de Imprensa da
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e representando o Prefeito Eduardo Azeredo; Deputado
José Rezende de Andrade, Secretário de Estado da Segurança Pública, e o Professor Aluísio
Pimenta, Reitor da Universidade Estadual de Minas Gerais.

CARTEIRA DE ESTUDANTE

p,0 jjmo:	A Assembléia acaba de aprovar em 1 9 turno o projeto do Deputado Mauri Torres
que restabelece a carteira de estudante para o pagamento de meia entrada nos cinemas, teatros
e casas de diversão.
Entrevistas : Deputado Mauri Torres, autor do projeto

Cristiane Evangelista, estudante
Mônica Cerqueira, empresária
Eloísio Godinho, Presidente da União Colegial de MG

PROGRAMA DO ASSEMBLÉIA INFORMA PARA O DIA 12/11/92— QUINTA-FEIRA

EMISSORAS DETV - CAPITAL
(Globo 1 2h58min; Alterosa 13h1 Omin; Record 1 8h3omin; Manchete 1 91h5min; Bandeirantes
1 9h1 5min e TV Minas 22h30min).
Tema: REFORMA TRIBUTÁRIA
Resumo: O Governo Federal pretende aumentar a arrecadação extinguindo alguns impostos
e criando outros. O caráter paliativo da reforma tributária e o aumento na carga de impostos
desagrada a maior parte dos representantes políticos.
Entrevistas: Deputado Clêuber Carneiro, Líder do PFL

Deputado Ermano Batista, PI-
Deputado José Bonifácio, Líder do PDS
Deputado Dilzon Mello, 3 2-Secretár4o da Assembléia

EMISSORAS DE TV - INTERIOR
(Globo Juiz de Foral 2h54min; TV Triângulo Uberlândia 112h54min; TV Sul de Minas Varginha
1 2h54min; TV Leste Governador Valadares 1 2h54min; TV Montes Claros 1 2h54min; TV Pontal
Ituiutaba 1 2h54min e TVJaguara Araxá 1 2h54m1n).
Tema: PROJETO JAIBA III
Resumo: Jaíba, o grande projeto de irrigação capaz de redimira economia e a agricultura do
semi-árido Norte de Minas, recebeu a visita de uma comissão de cinco deputados, que voltaram
impressionados com a magnitude do projeto.
Entrevistas: Deputado Antônio Júlio, PMDB

Deputado Adelmo Carneiro Leão, PT
Deputado Gilmar Machado, PT
Deputado Roberto Amaral, PTB

EMISSORAS DE RÁDIO
(Alvorada (FM) 20h45min; América (AM) 11h40min; Atalaia (AM) 20 horas; Capital (AM)
1 8h55min; Cidade (FM)2Oh3Omin; Cultura (AM) 21 horas; Dei Rey(FM)8 horas; Extra (FM) 20
horas; Geraes 20 horas; Guarani (AM)9 horas; Guarani (FM)2Oh3Omin; Itatiaia (AM)21 horas;
Inconfidência (AM) 1 2h3omin; Mineira (AM) 1 7h58min; Transamérica (FM)7 horas e Terra
(FM) 20 horas).
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