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Diretores fazem balanço dos trabalhos da Assembléia

Plenário trabalha intensamente para limpar a pauta

Comissão aprova nomes do Conselho Estadual de Educação
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AGENDA

14h30min - Inauguração da Tribuna Popular— Hall das Bandeiras

15 horas - Sessão Solene em Plenário - Encerramento da Primeira Sessão Legislativa Ordinária

COMEMORAÇÕES DO DIA

Aniversário de nascimento do poeta Olavo Bí/ac (1865)
Dia do Reservista

PLENÁRIO

ri

Durante a Reunião Extraordinária da tarde da última sexta-feira foram aprovados os seguintes Projetos de
Lei: n 9 625191, do Governador do Estado, que estabelece a organização e o funcionamento do Conselho de

Desenvolvimento Econômico e Social, instituído no art. 231 da Constituição do Estado, comas emendas 1,2
e 3; n 9 569/91, do Governador do Estado, que dispõe sobre a transformação da Secretaria dos Transportes

em Secretaria de Habitação Popular, na forma do substitutivo n 9 1, com as emendas 1, 2 e 3; n 9 610191, do
Governador do Estado, que dispõe sobre a estrutura básica das autarquias e fundações públicas do Poder
Executivo; n 2 612191, do Governador do Estado, que altera dispostivos da Lei n 9 9.427, de 2117187, que dá a
denominação de Secretaria de Assuntos Municipais à Secretaria de Assuntos Especiais; n 9 613/91, do Gover-
nador do Estado, que dispõe sobre a reorganização da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente;
n 9 614/91, do Governador do Estado, que altera dispositivo da Lei Delegada n 9 27, de 2818185, que dispõe
sobre o Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais; n 9 616191, do Governador do Estado,
que cria unidades administrativas na estrutura básica da Secretaria da Casa Civil do Governo, de que trata a
Lei n 2 9.533, de 30/12187, que dispõe sobre os Escritórios de Representação do Governo do Estado de Minas
Gerais; n 9 617191, do Governador do Estado, que dispõe sobre a reestruturação da Assessoria de Imprensa e
Relações Públicas; n 9 626/91, do Governador do Estado, que reorganiza a Secretaria da Saúde; n 9 637/91, do
Governador do Estado, que dispõe sobre a aplicação do art. 49 da Lei n 9 10.276, de 19/9/90; n 9 513/91, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a concordar, como interveniente, na transferência de

imóvel da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de ltuiutaba para a Associação dos Surdos de ltuiu-
taba; n 2 319/91, da Deputada Maria Elvira, que concede passe livre aos doentes renais crônicos no transporte
Coletivo intermunicipal, na forma do substitutivo n 2 1; n 9 349191, do Deputado José Bonifácio, que dispõe
sobre o financiamento destinado à implantação de rede de energia elétrica em propriedade rural; n 2 455/91,
do Deputado Paulo Pettersen, que dispõe sobre a conversão de parte das férias dos servidores públicos em
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abono pecuniário; n 2 55/91, do Deputado José Militão, que dispõe sobre a data-limite para o pagamento do

décimo terceiro salário ao servidor público civil; n 9 145/91, do Deputado Geraldo da Costa Pereira, que auto-

riza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Moema; n 2 330/91, do Deputado Antônio Genaro, que

dispõe sobre a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação da rede públi-

ca estadual; n 2 376191, do Deputado Wanderley Ávila, que estabelece o conceito de rio de preservação per-

manente de que trata o art. 250 da Constituição Estadual, que declara rios de preservação permanente; n9

421/91, do Deputado Gilmar Machado, que dispõe sobre a realização de auditorias ambientais; n 2 442/91, do
Deputado Paulo Pettersen, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel à Associação dos Moradores do

Distrito de Cachoeira do Vale, no Município de Timóteo; e o de n 9 589191, do Deputado Custódio Mattos, que

regulamenta a concessão de bolsa de estudo de que trata o § 12 do art. 203 da Constituição do Estado de Mi-

nas Gerais.

O Plenário também aprovou o Projeto de Resolução n 2 638191, da Mesa da Assembléia, que dispõe sobre o
Conselho Administrativo da Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; o parecer da

Comissão Especial sobre a Mensa n 9 181191, do Governador do Estado, que indica, para exame e aprovação

pela Assembléia, os nomes para compor o Conselho Estadual de Educação, para o período de 1992-1995 e o

Requerimento n 2 2.901, do Deputado Roberto Luís Soares, fazendo um apelo ao Governador do Estado, no

sentido da concessão de título de cidadão honorário ao Sr. Wilson Hiluey Simão.

COMISSÕES

CONSELHO DE EDUCAÇÃO

Os 12 conselheiros indicados pelo Governador Hélio Garcia para integrar o Conselho

Estadual de Educação, no período de 1 2 de janeiro de 1992 a 31 de dezembro de 1995

foram sabatinados na última quinta-feira, pelos deputados da Comissão especial de-

signada para emitir parecer sobre a indicação do Executivo. Integram a Comissão os

Deputados Francisco Ramalho (PSDB), Antônio Fuzatto (PT), Cóssimo Freitas (PMDB) e

Milton Salles (PFL). Após mais de duas horas de debates, quando foram abordados di

versos aspectos das atribuições do Conselho e da educação em Minas, a Comissão emi

tiu parecer favorável à indicação dos 12 conselheiros.

Os nomes indicados pelo Governador, representando diversos segmer

são os seguintes: Layrton Borges de Miranda, padre Lázaro de Assis r iLU, Jose

nuzzi de Souza Reis, Adalberto Maia Barbosa, Carlos Abdalia, Gerson de Brito Mello

Boson, Íris Barbosa Goulart, Jos 	 Martins de Godoy, Riuiti Kanadani, Carlos Alber

to Jamil Cury, José Eustéquio Romão e José Eustéquio Machado Coelho.

Os Projetos de Lei n 2 488/91, do Governador do Estado, que estima as receitas e fixa as despesas do Orça-	 O Deputado Milton Sailes votou contra a indicação do professor Gerson Boson; e o
mento Fiscal e de Investimentos das empresas controladas pelo Estado, para o exercício de 1992, e o de n2	 Deputado Antônio Fuzzato votou contra a indicação de todos os conselheiros, segundo
651191, do Tribunal de Contas, que dispõe sobre o Plano de Carreira dos servidores do Tribunal de Contas,	 ele, não por discordar da competência dos indicados, mas sim por discordar pela for
foram retirados da pauta de votação porque seus pareceres não haviam sido concluídos. 	 ma como eles são escolhidos - indicação do Governador.

Durante a Reunião Extraordinária da noite, na última quinta-feira foram aprovados os Projetos de Lei n9

637191, com emenda n 2 1, e o de n 2 613191, com as emendas 1 e 2.

ORADORES

ORÇAMENTO

As Comissões de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de Administração Pública

concluíram na manhã de sexta-feira o exame das emendas em destaque ao Projeto doür

çamento para 1992. Foram rejeitadas pelo Relator, Deputado Roberto Amaral (PTB),as

emendas de autoria do Deputado Antônio Carlos Pereira (PT) que destinavam para a

Secretaria de Estado de Trabalho e Ação Social subvenções destinadas à Assembléia

Legislativa e à Casa Civil do Governo. O relatório foi aprovado com voto contrário

da bancada pet.ista. Foi rejeitada também emenda de autoria do Deputado Gilmar Ma-

chado (P1), que trata da destinação de recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa

do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG. Duas emendas do Deputado Antônio Fuzzato (PT)

foram aprovadas com subemendas propostas pelo Relator. Tratam da destinação de re

cursos da reserva de contigência para a implantação e manutenção de núcleos de so

lidariedade (casas abertas e abrigos) para crianças de rua, através da Secretaria

de Trabalho e Ação Social, e para a criação do Fundo de Assentamento de Trabalha-

dores Rurais no Estado, através da Fundação Rural Mineira.

Balanço

O 1 2 -Secretario da Mesa, Deputado Agostinho Patrus (PFL), leu o relatório de atividades da 1 2 Sessão Le-
gislativa da 12 2 Legislatura, também apresentado durante a reunião da Mesa Diretora da Casa, na última sex-

ta-feira. De acordo com o Deputado, o balanço das atividades foi positivo, demonstrando que a Casa Legisla-

tiva mineira apresenta níveis satisfatórios de eficiência e produtividade. Disse também que nesse período fo-

ram discutidos assuntos importantes nas Comissões Técnicas e que no Plenário foram votadas matérias es-

senciais ao dia-a-dia dos mineiros.
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cretario de Estado da Saúde Professor Hilton Rocha

Terca-feira (17/12/91): FUNCIONÁRIOS AVALIAM ASSEMBLÉIA

Resumo: Desde que a Assemblia funcionava no prédio da Praça Afonso A

rinos, incendiado em 1959, e que se mudou da Rua Tamoios para o Palá-

cio da Inconfidncia, muita coisa mudou, como garantem os funcionários

antigos.

Entrevistas:

Wilma Loureiro, 25 anos de Assemblia

Francisco Coelho Moura, o Carioca

Ângela Maria Martins, Encarregada de Limpeza

Maria Mendes Santos, Faxineira

Quarta-feira (18/12/91): POLíTICA FLORESTAL

Resumo: Foi aprovado em segundo turno o projeto que dota Minas Gerais

de uma Política florestal, conciliando os interesses da indústria side

rúrgica com as exigncias das entidades ambientalistas e da Constitui_

çao.

Entrevistas:

Marco Ant6nio Machado, Presidente da Abracave

Deputado Ronaldo Vasconcellos, autor do projeto original

Deputado Roberto Amaral(PTB)
1

Quinta-feira (19/12/91): ESPAÇOS DA ASSEMBLÉIA

Resumo: A Assemblia	 o local apropriado cara qualquer tipo de mani -

festaço Política, trabalhista ou cultural. Por isso, além dos espaços

que já oferece ao público, está construindo um novo auditório.

Entrevistas:

Deputado Ronaldo Vasconcellos, 4 2 -Secretário da Assemblia

Esthergilda Menicucci, artista plástica

Ronan Amaral, artista plástico

fta-feira (20/12/91): PENITENCIÁRIAS RURAIS
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BALANÇO POSITIVO

Deputados membros da Mesa Executiva da Assembléia e Diretores de todos os Departa-

mentos estiveram reunidos na manhã da última sexta-feira, no Saião Nobre, para av

liarem as atividades da 1 2 Sessão Legislativa da 12 2 Legislatura. Cada Diretor de

Departamento fez um balanço do trabalho realizado durante o ano, expondo as conquis

tas, os avanços de cada érea e as necessidades de aprimoramento para o próximo exer

cicio.

o Plenário, considerado o "coração" do Poder Legislativo, desenvolveu intensa ati-

vidade, como apontam os dados apresentados. Foram encaminhados 606 projetos de lei,

21 projetos de resolução, 15 propostas de emendas à Constituição e 18 projetos de

lei complementar. Com esse mesmo dinamismo desenvolveram-se os trabalhos das Comis

sões técnicas. Foram realizadas 708 reuniões para apreciação de 674 projetos de lei

e 2.337 requerimentos, ouvidos 350 convidados e 78 reuniões das Comissões parlame

tares de Inquérito. Mereceu destaque, na reunião, o t.rabalho da comissão de Defesa

do Consumidor, que promoveu a edição da Cartilha do Consumidor, assinada pelo car-

tunist.a Ziraldo, e os temas debatidos pelo Ciclo Nacional de Debates.

o orojeto de profissionalização dos servidores do Legislativo, implementado atra-

vés da regulamentação de um projeto de resolução da Mesa esse ano, foi também con-

siderado um importante passo rumo a um Legislativo moderno, atuante e integrado com

as aspirações da comunidade mineira, como definiu o Presidente Romeu Queiroz, na

casião. Nessa mesma linha posicionou-se o Diretor-Geral, Dalmir de Jesus. Ele agra

deceu o trabalho de equipe dos diretores da Casa e ressaltou a importãncia do espi

rito de união e de solidariedade cue deve existir entre as diversas áreas que com-

poãm o Legislativo mineiro.

PROGRAMAÇÃO DO !VDD DE FAT ATÉ 31/12/91

Segunda-feira (16/12/91): PROFESSOR HILTON ROCHA

Resumo: O mais importante oftalmologista de Minas Gerais completa 80

anos e recebe uma homenagem na Assembléia, no so pelo seu Instituto

mundialmente famoso, como pela obra social realizada pelo Projeto UBEI

Entrevistas:

Deputado Cssimo Freitas, autor da homenagem José Saraiva Felipe, Se-
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Resumo: Cada detento custa 8 salrios mínimos ao contribuinte, foge fa

cilmente do pres{dio e raramente se recupera. Por isso, a Assembléia a

provou projeto do Deputado Jorge Hannas para que as novas penitencia -

rias sejam sempre construídas em área rural.

o Deputado Carlo Pereira (PT)

Deputado Romeu Queiroz, Presidente da Assembléia Legislativa

Quinta-feira (26/12/91): REDUÇÃO DE ALÍQUOTAS DE ICMS

Resumo: A Assemb1ia aprovou um importante projeto que altera as alÍquo

tas do imposto, reduzindo as cobranças sobre produtos básicos, como ar-

roz, feijão e carne, e aumentando para te lecomunicaç5es e combustíveis.
Entrevistas:

Deputado José Milito (PSDB)

Jos Luiz Gouveia Rios, tributarista

Sexta-feira (27/12/91): ESPAÇOS DA ASSEMBLÉIA

(reprise do programa de 19/12/91)

Segunda-feira (30/12/91): CICLO NACIONAL DE DEBATES

(reprise do programa de 24/12/91)

Terça-feira (31/12/91): MENSAGEM DE ANO NOVO

Resumo: O ano de 1991 foi muito duro para a sociedade brasileira, com a

infração descontrolada e a recessão que agrava as condiç6es de vida.

Seis Deputados enviam seus votos de que 1992 seja melhor.

Entrevistas:

Deputado Francisco Ramalho (PSDB)

Deputada Elisa Alves (PRS)

Deputado Simão Pedro Toledo (PTB)

Deputada Maria OlÍvia (PTB)

Deputado José Leandro (PL)

Deputado Ailton Vilela (PDC)

OUÇA TAMBÉM PROGRAA.B SIMILARES AO "VOTO DE FATO", NAS MESMAS DATAS,

NA SÉRIE RADIOFÔNICA "A ASSEMBLÉIA INFORMA", VEICULADA DIARIAMENTE

EM 16 EMISSORAS DE RÁDIO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE.

Entrevistas:

Deputado Geraldo da Costa Pereira, ex-Secretrio Interior e Justiça

Deputado Bonifácio Mourao (PMDB)

Segunda-feira (23/12/91): MESA AVALIA TRABALHOS

Resumo: A Mesa Diretora da Assembléia se reuniu na última semana com

todos os diretores de departamentos, auditores e consultores externos,

para realizar um balanço extremamente positivo das iniciativas do ano

de 1991.

Entrevistas:

Deputado Romeu Queiroz, Presidente da Assemblia Legislativa

Deputado Agostinho Patrus, 1 2 -Secretário da Assembléia Legislativa

Virg1io Guimares, membro do grupo Projeção Mineira

Terça-feira (24/12/91): CICLO NACIONAL DE DEBATES

Resumo: Uma das mais bem sucedidas iniciativas da Assemblia neste ano

foi o Ciclo Nacional de Debates, que realizou nove etapas discutindo

temas candentes de interesse da sociedade.

Entrevistas:

Deputado João Batista (PDT)

Professor Jarbas Medeiros, cientista politico.

Quarta-feira (25/12/91): MENSAGEM DE NATAL

Resumo: O ano legislativo de 91 registrou altíssimo comparecimento dos

Deputados e imprimiu a marca da austeridade e da modernidade na linha

de trabalho da atual Mesa Diretora. Este é o presente de Natal dos De-

putados para a sociedade.

Entrevistas:

Deputado Bonifácio Mouro (PMDB)
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