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uacontece hoje
9 horas

Reunião Extraordinária Deliberativa (Plenário)

9h3Omln
• Comissão de Educação (Plenarinho II) - discutir e votar parecer, em 2 0 turno, sobre PL

402195, da deputada Mana José Haueisen (PT), que dispõe sobre a destinação de bens
de valor histórico-cultural apreendidos por autoridade policial

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho 1)— apreciar possíveis
emendas ao PL 568/95, apresentadas em 1 9 turno, no Plenário

10 horas
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho III) - discutir e votar parecer, em 2°

turno, sobre o PI- 492195, do deputado Leonídio Bouças (PFL), que dispõe sobre o
atendimento prioritário, ás pessoas que menciona, nas repartições públicas do Estado;
em 1 2 turno, sobre o PL 473195, do deputado Miguel Martini (PSDB), que dispõe sobre
a implantação do Siafi

• Comissão de Meio Ambiente (Plenarinho II) - avaliar os trabalhos da Comissão durante
o ano de 1995 e discutir e votar uma proposição que dispensa a apreciação do Plenário

lOh3Omin
• Comissão de Política Energética, Hídrica e Minerária (Plenarinho 1) - discutir e votar

parecer, em 29 turno, sobre o PL 450195, da deputada Elbe Brandão (PSDB), que altera
a Lei 7.230, de 17105178, que cria a Medalha do Mérito Barão de Eschwege

• Reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) - discutir e votar, em 19

turno, parecer sobre o PL 596195, do Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a criação e
extinção de cargos no quadro de servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar

14 horas
• Reunião Ordinária Deliberativa (Plenário)

l4h3Omin
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho III) —apreciar possíveis

emendas ao PL 568/95, apresentadas em 1 9 turno, no Plenário

l5h3Omin
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) - apreciar possíveis emendas ao

PL 596/95, do Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a criação e a extinção de cargos
no quadro de servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar

16 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) -discutir e votar

parecer, em 22 turno, sobre o PL 596/95, do Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a
criação e extinção de cargos no quadro de servidores da Secretaria do Tribunal de
Justiça Militar

19 horas
• Debate corri dirigentes e militantes do Partido dos Trabalhadores (PT) (Auditório) - a

pedido do deputado Gilmar Machado (PT)

20 horas
• Reunião Extraordinária Deliberativa (Plenário)

2Oh3Omin

Canto de Natal
O Coral da Aslemg apresenta,
hoje, às 12h30min, no Hall
Administrativo, o "Canto de
Natal". O grupo mostrará várias
peças natalinas clássicas,
brasileiras e estrangeiras. Entre
elas, uma versão da Oração de
São Francisco. composta pelo
maestro Guilherme Bragança. O
evento está marcado também
para amanhã, às 18 horas, no
mesmo local

Medalha
O presidente da Assembléia,
deputado Agostinho Patrús
(PSDB), foi agraciado, ontem,
com a Medalha do Mérito do
Ministério Público. Ele também
participou da solenidade de
inauguração do retrato do ex-
procurador-geral de Justiça,
Castelar Modesto Guimarães. Os
eventos aconteceram na sede do
Ministério e contaram com a
presença de diversas autoridades,
entre elas o governador Eduardo
Azeredo (PSDB)

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho 111) -apreciar possíveis
emendas ao PL 568195, apresentadas em 1 9 turno, no Plenário
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•de Educação
comunitaria em escolas e rejeitada

•comissões

Programa
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•comissõeS

Deputados condenam demora na
regularização das terras dos Maxakalis

Mariana poderá ser sede
provisoria do Legislativo Identidade cultural em risco

ri

A Comissão de Consti-
tuição e Justiça aprovou on-
tem parecer pela inconstitu-
cionalidade do PL 570/95,
do deputado Toninho
Zeitune (PMDB), que cria o
Programa de Educação Co-
munitária nas escolas públi-
cas de Minas Gerais. O pro-
jeto estabelece que o poder
público deverá atuar
educativamente, orientando
sobre métodos de preven-
ção de doenças nas escolas
públicas.

O parecer do deputado
Arnaldo Penna (PSDB) con-
clui que as atividades pro-
postas estrapolam a esfera
do ensino público e, portan-
to, não poderiam ser financi-
adas com recursos destina-
dos a essa área. Acrescenta
que tais ações deveriam es-
tar no âmbito do SUS, que já
dispõe de programa seme-
lhante, denominado Progra-
ma de Saúde da Família, que
está em implantação.
Preservação - A Comissão
aprovou, também, parecer do
deputado Simão Pedro
Toledo (PSDB) pela
constitucionalidade, legali-
dade e juridicidade do PL
579/95, do deputado Alvaro
Antônio (PDT), na forma do
substitutivo n° 1, apresenta-
do pelo relator. O projeto
institui entre os pescadores
amadores ou profissionais a
figura do "Amigo dos Rios",
para agraciar aqueles que se
destacaram pela preservação
da ictiofauna no Estado. A
escolha recairá em nome
constante de lista elaborada
pela unidade da Polícia Mili-
tar responsável pela prote-
ção ambiental.

Na mesma reunião, foi
aprovado parecer de 1° tur-
no do deputado Ivair No-
gueira (PDT), favorável ao
PL 598195, do deputado
Toninho Zeitune
(PMDB), que institui o
Ano Legislativo Mineiro.
O ponto culminante será
em 16 de maio de 1996.
Nesta data, a Assembléia
deverá transferir seus tra-
balhos para Mariana, como
forma de homenagear, em
Reunião Especial, o local
de instalação da primeira
Assembléia popular criada
no Estado. Foi em Mariana

O PL 576/95, do depu-
tado Hely Tarqüínio
(PSDB), que institui me-
didas para garantir o trata-
mento, a reabilitação e a
reinserção social da pessoa
portadora de transtorno
mental, foi retirado de pau-
ta, em obediência a reque-
rimento do deputado
Gilmar Machado (PT). O
deputado alegou que o seu
companheiro de sigla,
Anivaldo Coelho, que ti-
nha feito pedido de vista,
não teve acesso ao relató-

que, há 300 anos, instalou-
se a primeira Intendência
de Minas Gerais, com seis
vereadores.

O projeto recebeu a
emenda n° 1, que suprime
o parágrafo 20 do seu artigo
1°. O parágrafo determina
que a Mesa da Assembléia
deverá encaminhar corres-
pondência a todas as Câ-
maras Municipais convi-
dando-as para participarem
da Reunião Especial. O
relator conclui que tal atri-
buição é matéria privativa
da Assembléia, portanto,
objeto de Resolução.

rio do deputado Simão
Pedro Toledo (PSDB).
Também foi retirado de
pauta o PL 491/95, que cria
a Data Magna do Estado
(21 de abril), a requerimen-
to do seu autor, o deputado
Leonídio Bouças (PFL).

Participaram da reunião
os deputados Geraldo
Santanna (PMDB), que a
presidiu, Simão Pedro
Toledo (PSDB), Arnaldo
Penna (PSDB), Gilmar
Machado (PT) e Ivair No-
gueira (PDT).

A Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais
aprovou ontem o relatório fi-
nal sobre a visita feita pelos
deputados, no dia 10 de no-
vembro, à região onde se en-
contram os índios da tribo
Maxacalis, a cerca de 800 qui-
lômetros de Belo Horizonte.
O documento, elaborado
pelo deputado José Braga
(PDT), destaca a ocupação
ilegal, por homens brancos,
da faixa intermediária de dois
mil hectares que separa as
duas glebas indígenas (Agua
Boa e Pradinho). A ocupação
se respalda em títulos ofici-
ais, fornecidos pelo Governo
de Minas, através da
Ruralminas, mas, segundo o
deputado, por se tratarem de
terras indígenas, a titulação
se torna ilegal e inconsti-
tucional.
Conflitos - Ainda segundo
o relatório, a portaria n° 317,
do Ministério da Justiça, bai-
xada em 18/8/93, reconhece
a posse dos índios sobre a
área. O processo de regulari-
zação, entretanto, encontra-
se paralisado, pendente de
homologação pelo presiden-
te da República e de registro
no Departamento de
Patrimônio da União. Só en-
tão poderá ser feita a retirada
dos fazendeiros que ocupam
a faixa. O relatório alerta que
"a morosidade no cumpri-
mento do processo acarreta
tensões e conflitos" Tam-
bém diz que "a existência da
faixa, separando os índios em
seu próprio habitat, traz pa-
ra os mesmos a destruição
de sua maior referência: a
terra".

O deputado José Braga
(PDT) aponta outros pro-
blemas decorrentes da atual
situação, como a perda da
identidade cultural por es-
ses grupos étnicos, o alcoo-
lismo e "o processo de
sedentarização, contrário a
sua forma tradicional de vi-
ver". Alerta, ainda, para a
necessidade de meio de
transporte e de assistência
médico-odontológica. Mas é
a terra a reivindicação maior
feita pelos índios. "A terra é
a mãe, pressuposto da vida",
diz o relatório.
Campanha - A visita feita
pelos deputados João Leite
(PSDB), Ivo José (PT), Ma-
ria José Haueisen (PT) e
Carlos Murta (PP), repre-
sentando as Comissões de
Direitos e Garantias Funda-
mentais e de Meio Ambien-
te da Assembléia, coincidiu
com o início da Campanha

Internacional pela Regula-
rização do Território
Maxakali, realizada em con-
junto com o Conselho
Indigenista Missionário
Leste (Cimi-Leste), Cen-
tro de Documentação Eloy
Ferreira da Silva (Cedefes)
e Juventude Católica da
Áustria, além de entidades
da Alemanha, Itália, Cana-
dá, Holanda e do Brasil, com
apoio da Alemg, da Câmara
Municipal e da Prefeitura
de Belo Horizonte, da
Belotur e do Sindicato cos
Jornalistas. Durante a cam-
panha, que visa sensibilizar
a opinião pública para exi-
gir do Governo federal a
imediata regularização do
território e a retirada dos
ocupantes ilegais, haverá
exposição itinerante de fo-
tos e artesanato e abaixo-
assinado dirigido às autori-
dades.

Projetos são retirados da pauta

Estudantes
Em reunião realizada na manhã de ontem, a Comissão de
Educação aprovou. cru 20 turno, parecer favorável ao PL 210/
95, do deputado Marcos Ilelênio (PT), que assegura a livre
organização estudantil. Compareceram à reunião OS deputados.
Irani Barbosa (PSD), que a presidiu, Gilmar Machado (PT) e
João Leite (PSDB.

Só cadastrados terão
acesso à carceragem

Na mesma reunião da ta, o deputado Paulo
Comissão de Direitos e Ga- Schettinho alegou a neces-
rantias Fundamentais, ode- sidade de se estudar mais a
putado Paulo Schettino fundo alguns dispositivos
(PTB) pediu vista do PL do projeto, uma vez que, na
478/95, do deputado Mar- sua avaliação, eles poderão
cos Helênio (PT), que tra- comprometer a segurança
mita na forma do subs- do sistema.
titutivo no 1. O projeto trata Participaram da reunião
do livre acesso da sociedade os deputados João Leite
aos estabelecimentos poli- (PSDB), que a presidiu,
ciais e carcerários. O subs- Leonídio Bouças (PFL),
titutivo determina que so- Antônio Roberto (PMDB),
mente as autoridades e pes- Paulo Schettino (PTB),
soas devidamente cadastra- José Braga (PDT), Dilzon
das terão acesso a esses esta- Meio (PTB), Ivo José (PT)
belecimentos. Ao oedir vis- e Dialma Diniz (PFL).
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Aprovadas 81 das 1.044 emendas
apresentadas ao Orçamento Estadual

O Governo vai realizar
concorrência pública para de-
finir as empresas que irão
fabricar e fornecer placas de
veículos para o Departamen-
to Estadual de Trânsito
(Detran-MG). A informação
é do secretário de Estado de
Segurança Pública, Santos
Moreira, que participou on-
tem de reunião da Comissão
de Administração Pública
para prestar esclarecimentos
sobre o monopólio da fábrica
"Montese" no fornecimen-
to de placas. O compareci-
mento do secretário foi fruto
de requerimento apresenta-
do pelo deputado Durval
Angelo (PT).

De acordo com Santos
Moreira, quando assumiu o
cargo constatou a existência
de irregularidades e cor-
rupção no sistema de fabri-

O PLC 5195, do governador
do Estado, que institui gratifi-
cação de tempo integral para
ocupante de cargo de provimen-
to efetivo do quadro da Polícia
Civil, recebeu ontem pa-
recer favorável de 2° turno, do
deputado Cleuber Carneiro
(PFL), na forma do vencido
em 1° turno. O parecer foi apro-
vado pela Comissão de Fiscali-
zação Financeira e Orçamen-
tária.

Também foi aprovado pa-
recer de 20 turno do deputado
Romeu Queiroz (PSDB), favo-
rável ao PL 327195, do deputa-
do Gilmar Machado (PT),na
forma do vencido em 1" turno,
rnrfl 3 arnnn ,l., n 0 1 (" nrnarn

cação de placas e, em função
disso, tomou a iniciativa de
descredenciaros fabricantes
e as placas passaram a ser

A reunião foi assistida
por representantes de
microempresas que traba-
lham no ramo da fabricação
de placas, que portavam fai-
xas denunciando o mono-
pólio da Montese. Segundo
eles, a não utilização dos ser-
viços de outros fabricantes
credenciados resulta em de-
semprego e onera o Estado,
pois as placas da Montese
têm um preço médio 140%
maior que os praticados por
elas.

Respondendo a indaga-
ção do deputado Durval An-
gelo, Santos Moreira afir-

acrescenta o inciso XVI ao arti-
go 59 do Estatuto Mineiro de
Licitações, tratando de prazo
em que fornecedor do bem ou
executor da obra ou serviço ga-
rantirá a reparação de vício que
se verificar no objeto de contra-
to após sua entrega definitiva
para a administração. A emen-
da 1 acrescenta os artigos II e
III e IV. Segundo ela, as moda-
lidades de licitação, dispensa
de licitação e compra serão de-
terminados segundo critérios e
limites de valores utilizados pela
União. A mesma emenda revo-
ga os incisos 1 e II do artigo 23
da lei 9.444187 e altera o caput
da mesma lei, determinando

feitas pela fábrica Montese.
Ele disse, também, que esta
empresa funciona de forma
"absolutamente regular".

mou temer que a licitação
seja vencida por alguma
grande empresa de São Pau-
lo e esclareceu que está es-
tudando a proposta de fazer
"licitação para o creden-
ciamento" de empresas.

Compareceram à reu-
nião os deputados Ajalmar
Silva (PSDB), que a presi-
diu, Durval Angelo (PT),
Ivo José (PT), Paulo
Schettino (PTB), Arnaldo
Penna (PSDB), Elbe
Brandão (PSDB), Bonifácio
Mourão (PMDB), Jairo
Ataíde (PFL) e Marcelo
Gonçalves (PDT).

vigorarão até o dia 31 de de-
zembro do ano em curso.

Já o PL 389195, da deputa-
da Maria José Haueisen (PT),
que determina a divulgação dos
recursos repassados aos muni-
cípios pelo Poder Público esta-
dual, teve parecer pela sua re-
jeição aprovado pela Comissão.
O parecer foi do deputado
Alencar da Silveira Júnior
(PDT).

Participaram da reunião os
deputados Miguel Martini
(PSDB), Romeu Queiroz
(PSDB), Cleuber Carneiro
(PFL), Alencar da Silveira
Júnior (PDT), Ivair Nogueira
(PDT) e Raul Lima Neto
(flflT)

Foi aprovado ontem pela
Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária o
parecer sobre o PL 503/95,
do governador do Estado,
que estima as receitas e fixa
as despesas do Orçamento
Fiscal do Estado de Minas
Gerais e do Orçamento de
Investimento das Empresas
Controladas pelo Estado
para o exercício de 1996.
Foram apresentadas 1.044
emendas. O relator, deputa-
do Romeu Queiroz (PSDB),
opinou pela aprovação de 81
emendas, sendo 39 apresen-
tadas por ele, além de três
subemendas; e pela rejeição
de 969. O parecer também
opinou pela prejudicialidade
de 28 emendas e duas foram
retiradas pelos autores. O
projeto, que tramita em tur-
no único, estava incluído na
Ordem do Dia da Reunião
Extraordinária de ontem à
noite, no Plenário.
Destaque - O líder do PT,
deputado Gilmar Machado,
pediu destaque para duas
emendas apresentadas por
ele e que receberam parecer
pela rejeição. O pare-
cer quanto às emendas foi
aprovado, com voto con-
trário dos deputados Gilmar
Machado, Ivo José e Almir
Cardoso, do PT. A emen-
da n° 60 prevê a destina-

ção de R$8 milhões para que
a Ruralminas faça a identi-
ficação técnica das ter-
ras devolutas no Noroeste
do Estado, que seriam des-

O relator, deputado
Romeu Queiroz, esclare-
ceu que pautou o parecer
pelo Acordo de Lideran-
ças, e, por isso, não aco-
lheu as emendas que abri-
am "janelas" no Orçamen-
to. Entre as emendas com
parecer pela aprovação, se-
gundo ele, estão as que
contêm as prioridades
apontadas pelas Audiênci-
as Públicas Regionais, re-
alizadas pela Assembléia
Legislativa, em conjunto
com o Executivo e o Ju-
diciário, no primeiro se-
mestre de 1995. Segun-
do Romeu Queiroz,
foram destinados mais
R$ 49 milhões com emen-
das de deputados para
viabilizar um maior núme-

tinadas à Reforma Agrária. A
emenda n° 61 prevê que o
saldo orçamentário seja cor-
rigido cada vez que a infla-
ção atingir o índice de 5%.

ro de propostas.
Financiamentos - Ro-
meu Queiroz destacou,
ainda, dois financiamen-
tos previstos no Plano
Plurianual de Ação Gover-
namental para o exercício
de 1997, que poderão
viabilizar o atendimento
de outras propostas
priorizadas nas audiências
municipais. O primeiro é 
Reforsus, empréstimo da
União junto ao Banco
Mundial, com previsão de
repasse de R$ 150 milhões
para Minas Gerais, para
aplicação na área de saú-
de. O segundo é um
financimento de R$ 300
milhões junto ao Banco
Mundial (Bird) para cons-
trução de estradas vicinais.

.comissões

Secretário anuncia licitação
para fabricação de placas

Microempresas denunciam monopólio

Analisada gratificação
integral para policiais civis

Propostas das Audiências
Públicas são contempladas

Presenças
Participaram também da reunião, presidida pelo depu-

tado Miguel Martini (PSDB), os deputados Ivair Nogueira
e José Braga (PDT); João Batista de Oliveira (PSB); Paulo
Piau, Bilac Pinto, Jairo Ataíde e Sebastião Costa (PFL);
Ajalmar Silva e Elbe Brandão (PSDB); Carlos Murta (PP)
e Geraldo Santanna (PMDB).

Confira no Parceria de dezembro:
• Detalhes sobre Deliberação que trata do Banco de Desenvolvimento do Servidor (BDS)
• Gerência-Geral de Material e Patrimônio é analisada pela Secretaria de Planejamento e

Desenvolvimento Institucional
• Repercussão da nova norma que restringe férias regulamentares ao recesso parlamentar
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Agenda na Espanha	 Preço daVale
O presidente Fernando Henrique Cardoso 	 O BNDES abrirá às 14h30, no Rio, os
chega à 1 h20 em Madri (Es panha), onde participa	 envelopes com as propostas de preço na

às 13h de almoço oferecido pelo rei Juan Carlos	 licitação para escolha dos avaliadores da

no Palácio de La Zarzuela. As 151h. Fernando	 Companhia Vale do Rio Doce (CVPD) para sua

Henrique e o primeiro -ministro Felipe 	 privatizaçao

González assinam acordo de cooperação 	 v	 d L
econô

	 Venda
mica entre o Mercosul e a União Européia

 Às lBh, o presidente embarca de vota a 	
O governo deve anunciar o preço e a data de

Brasilia	
venda da Light, a concessionária de energia
elétrica do Rio. Economia

Dir. Resp. Rodrigo Mesquita

MANCHETES
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Projeto que redistribui o ICMS
recebe substitutivo e é aprovado

Presenças
Participaram da reunião
conjunta, presidida pelo
deputado Geraldo Santanna
(PMDB), os deputados
Cleuber Carneiro (PFL),
Elbe Brandão (PSDB),
Romeu Queiroz (PSDB),
Durval Angelo (PT), João
Batista de Oliveira (PSB),
Arnaldo Penna (PSDB),
Geraldo Rezende (PMDB),
Jorge Eduardo (PMDB),
Aílton Vilela (PSDB), Alberto
Pinto Coelho (PP), Gilmar
Machado (PT), Leonídio
Bouças (PFL), Marcos
Helênio (PT), Ivair Nogueira
(PDT), Sebastião Costa
(PFL), Dimas Rodrigues
(PP), Maria Olívia (PSDB),
Carlos Murta (PP), Miguel
Martini (PSDB), José
Bonifácio (PSDB), Bonifácio
Mourão (PMDB), José
Henrique (PMDB), Paulo
Piau (PFL), Olinto Godinho
(PL), Antônio Genaro (PP) e
Irani Barbosa (PSD)

A Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira e Orçamen-
tária aprovou ontem à tarde,
em reunião conjunta com as
Comissões de Constituição
e Justiça, de Assuntos Muni-
cipais e Regionalização e de
Meio Ambiente, parecer fa-

vorável do deputado Cleuber
Carneiro (PFL) ao PL
568/95, do governador do Es-
tado, que redistribui parcela
do ICMS aos 756 municí -

pios mineiros, na forma do
substitutivo n° 1.

São três as principais mo-
dificações promovidas na
proposta original do Execu-
tivo, segundo o relator
Cleuber Carneiro. A primei-
ra é a garantia de receita
descrescente, por seis anos,
para Mateus Leme e Mes-
quita, municípios que per-
deram dois distritos ante-
riormente e, através de lei
estadual, obtiveram direito a
receber por 13 anos parcela
de ICMS decrescente, pas-
sando, desde então, três anos.
Mineração - A segunda al-
teração assegura aos municí-
pios mineradores per-
centual de 1,5%, em 1996,
da parcela de 25% do ICMS
destinado aos 756 municí-
pios mineiros; 0,75%, em
1997; e 0,11%, a partir de
1998. A terceira modificação,
de acordo com o deputado, é
a modificação de critério para
o cálculo da distribuição de
ICMS, em relação ao setor
educação, onde serão privi-
legiados os municípios que
absorvam o maior número
de alunos em sua estrutura
de ensino.

Apuração do
O substitutivo também

visa, segundo o relator
Cleuber Carneiro, limitar o
critério de distribuição pelo
Valor Adicional Fiscal (VAF)
no percentual de 75%, reme-

tendo para lei ordinária esta-
dual, em 1998, a tarefa de
estabelecer novos critérios de
modo a abranger efetivamen-
te o motante de 1/4 do ICMS.

Outra modificação pro-
posta é de abranger o com-
plexo industrial situado no
território de mais de um
município para fins de apu-
ração do VAF, desde que tais
municípios celebrem acordo
a ser homologado pela Se-
cretaria de Estado da Fazen-
da. Como exemplo, citou o

Tempo reduzido para
análise é motivo de queixa

Apesar de aprovado por gueira (PDT) afirmou que o
seis votos a um na Comissão projeto do Executivo foi
de Fiscalização Financeira e apresentado à Assembléia em
Orçamentária, o substitutivo 	 hora errada, pois deveria ter
recebeu várias críticas duran- 	 chegado no início do ano para
te a fase de discussão. O de- propiciar maior discussão aos
putado Gilmar Machado parlamentares. Da mesma
(PT) afirmou que o relatório forma, o deputado Geraldo
tem incorreções e imperfei- Rezende (PMDB) disse que
ções, existindo diferenças o projeto "veio com uma ve-
entre o texto apresentado e locidade muito grande".
seus anexos.	 Elogio - Favoráveis à pro-

O deputado Leonídio posta do Executivo, os depu-
Bouças (PFL) protestou con-	 tados João Batista de Olivei-
tra a rapidez da tramitação.	 ra (PSB) e Raul Lima Neto
"O projeto não pode ser vo- (PPR) ressaltaram conside-
tado de forma açodada", dis- rar a proposta até mesmo tí-
se, salientando ter recebido	 mida. pois aredistribuiçãodo
o parecer do relator somente ICMS, para eles, deveria ser
ontem de manhã. Ele tam- mais profunda. O deputado
bém criticou as diferenças Miguel Martini (PSDB) afir-
entre o texto e seus anexos. 	 mou que o projeto foi discu-

já o deputado Ivair No-	 tido exaustivamente.
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Encontro da Aeronáutica
O ministro da Aeronáutica, brigadeiro Lélio
Lôbo, reúne no Campo dos Afonsos, no Rio,
todos os oficiais-generais para almoço de
confraternização de fim de ano O Ministério
está envolvido em denúncias no caso Sivarn
Leia em Politica

Alivio ao crédito
O min istro Pedro Malan (Fazenda) preside às
15h, no Palácio do Planalto, a última reunião do
ano do Conselho Monetár

i
o Nacional (CMN),

que deve aprovar novas medidas de alivio ao
crédito Economia

Financiamento do BNDES
O vice-presidente do BNDES, José Pio Borges,
anunciará em Brasilia novas condçôes de
financiamento para o comercio e serviços,
Economia

Pelo terceiro dia consecutivo, as bolsas de
vares fecharam seus pregões em queda. As
perdas acumuladas chegaram a 7,6% na Bolsa
de Valores de São Paulo e de 7,1% no Rio,
respectivamente, A retração do mercado
acionário é consequência direta da crise política
deflagrada com ocaso da pasta rosa", onde
estavam documentos que indicam os
beneficiários das doações para campanhas
eleitoras feitas pelo Banco Econômico em
1990. Ontem foi odiado governo trabalhar a
todo vapor para defender a imagem da diretoria
do Banco Central, atingida por acusações sobre
o vazamento das informações contidas na
pasta. Circularam rumores de que haver

i
a um

pedido de demissão coletiva, o que não se
confirmou. O próprio presidente Fernando
Henrique, em viagem ao exterior, tratou de

Monopólio do petróleo
O ministro das Minas e Energia, Raimundo Brito,
vai apresentar aos membros do Conselho
Nacional de Desestatização (CND), em reunião
às 10h no Palácio do Planalto, o projeto que
regulamenta a quebra do monopólio estatal do
petróleo

Emprego e desemprego
A Secretaria de Polilca de Emprego e Saládo do
Ministério do Trabalho divulga às 15h, em Brasilia,
o índice de admissões e de desligamentos e o
índice de seguro-desemprego do m

ês de outubro

Concessão de rodovias
O governador do Paraná. Jaime Lemer (PDT),
assina às 10h, em Curitiba (PR), o edital de
pré-qualificação de empresas interessadas em
participar do Programa de Concessão de
Rodovias do Paraná

minimizar a questão. Com o objetivo de
tranquilizar o mercado, o BC divulgou nota oficial
negando qua lq uer mudança e prosseguiu no seu
papel de zelar pela estabilidade da moeda O juro
ovemht foi reafirmado em 4,21% ao mês e se
realizaram dos laies de venda de meda junto
aos bancos a	 0,971 com a intenção de conter
a tendência de afta do dólar flutuante. Com este
quadro, a perspectiva de custo efetivo de dinheiro
chega perto dos 38 1/6 ao ano acima da correção
cambial em dezembro, O Departamento de
Operações do Mercado Aberto (Demab) vendeu
3,5 milhões de Bónus do Banco Central (BBC)
com prazo de 56 dias a 3,72% ao mês,
remuneração esperada pelo mercado Com este
leilão o BC compensa o resgate de R$ 3 bilhões
de títulos que vencem nesta manhã de
quarta-feira.

VAF pode mudar
caso da Lagoa da Petrobrás,
necessária ao funcionamen-
to da Refinaria Gabriel Pas-
sos, em Betim, que fica em
outro município, este não re-
cebendo qualquer recurso
proveniente de ICMS arre-
cadado a partir das operações
da refinaria.

Ao apresentar seu pare-
cer, o deputado CleuberCar-
neiro afirmou que o pro-
jeto de mudanças na distri-
buição do ICMS demons-
tra a determinação e a cora-
gem do governador Eduardo
Azeredo (PSDB) de fazer jus-
tiça tributária. "Essa matéria
já foi minuciosamente estu-
dada há anos pela Assem-
bléia", disse. MERCADO FINANCEIRO

Reflexos da crise política

INDICADORES - A  TAXAS

DÓLAR

Comercial	 Paralelo	 Turismo
18/12	 R$0.967	 R$0.968	 R$0.98	 R$0.99	 R$0,94	 R$0.98
19112	 R$0.967	 R$0.968	 R$0.99	 R$ 1,00	 R$ 0,94	 R$0,98
19112	 Colação do Rio de Janeiro	 RS 0,97	 P$0,99	 R$0,97	 P$0,97

VALORES DE REFERÊNCIA	 MERCADO FINANCEIRO

SeIio minimo - dezembro	 % 100,00	 IBOVESPA: queda 0.51%, vol. R$ 153.763 milhões
Ur mensal - dezembro	 8$ 0.7952	 IBVRJ: queda 0,79%. volume 8$ 49,678 talhões
IGPM-FGV - I 	 via/dezuntao	 0,32't	 Ouro BM&F: (19/12) 8$ 12,050, alta 0,33V
IPC.Fipe— 1!quadnssei,andezembro 	 1,11V.	 CDBPósTR; (19/12) 122 dias, 16,82/17,67V
TR Pré (112)	 1.2847%	 CDB Pré: 119/12130 dias, 32,50134,57 0,'c
TBF(18/12)	 2.6014%	 Poupança: (20/12)2.1635%
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Alivio ao crédito
As medidas de alivio ao crédito a serem
discutidas hoje na reunião do Conselho
Monetário Nacional vão além da reducão do fOF
dos empréstimos bancários a pessoas jurídicas.
O imposto sobre o crédito a pessoas tisicas
também poderá diminuir. Aaliquota sobre essas
opera ções, hoje de 15 ao ano. pode cair para
3). Se confirmada, a diminuição do IOF
encolherá as taxas dos financiamentos cobrados
do consumidor pelas iinancmiras e bancos. O
pacote deve incluir a redução do recolhimento
compulsório sobre depósitos a prazo (hoje de
20). (OESP 1 e B1/JT 1 e 121JB 121OG 34)

Financiamento para comércio
O BNDES passará a emprestar dinheiro para
instalação de pontos comerciais, lojas de bcacão
de vãieo e shopping centers As novas condi ções
de financiamento para o comércio e ser vi ços
serão anunciadas hoje pelo vice-presidente do
BNDES, José Pio Borges. Os financiamentos
atenderão pequenos e grandes projetos. O
BNDES pode part wipar com até 65i do valor
total. (OESPB1)

Setor de brinquedos
O mercado de brinquedos reagiu neste final de
semana Corri taturamento igual ao de 94, as
lojas estão vendendo 15% mais em quantidade
de produtos. A informação é do presidente da
Associação dos Revendedoies de Brinquedos
(Ahreh), Ricardo Sayon. O setor previa um
taturamento 10 menor do que 94 jOESPB1/JT
13) Aparelhos de som, jogos de malas,
perfumes, vrdeogames, televisores, geladeiras e
ventiladores estão seritjoos produtos riais
procurados neste Natal, (FSP2-7)

/NLIICES RPE-ESTADÀO
Preços	 Preços

Competitivos	 Públicos
22111 -( 1,40)%	 22./li .( 1,76%
18112 - (D,81)%	 18112- (6,98%
19/12-(0,81)%	 19/12.(7,46%

a-

4 jPúblico
2 .... -
o
2	 1 Preça8 cómpetitvoo
4

22 outubro 30 	 19
Vuriucdo oro 30 dias dou presos oro P6 do 26 bons o
seracos competimos o do 1 (preços o turifas oficriu

INTERNACIONAL

Acidente em Angola
Um avião do Zaire caiu na terça-feira no norte de
Angola matando 139 pessoas, Dos cinco
sobrevrventes internados em Kinshasa, capital do
Zaire, quatro estão em estado grave. A maiona
dos passageiros eram angolanos As causas que
provocaram o acidente do Eecfra, pertencente à
empresa p rivada Trans Semoe, não foram
reveladas. (OESP 1 eAl5/JT 161FSP 1 e2-12/JB
11/06 48)

Votação na Rússia
O Partido Comunista da Rússia aumentou sua
vantagem na terça-leira com os vetos do sistema
iiialorfláro (escolha de deputados em cada

Inflação em baixa
A taxa inflacionária de 95 ficou em 15,38 1/,, de
acordo om o IGP-1 0, da Fundação Getúlio
Vargas E a menor inf la ção desde 57, quando foi
reg istrado um mdcc anual de 696%. A
agricultura foi a principal responsável pelo
Neste ano, os preços agrícolas tiveram no
atacado uma queda de 5.2, Os industriais
apresentaram afta de 13.04% (OG te 31)

EatamoB bem mais
otimistas

Ricardo Sayon.da Aijreb,
sobre as vendas de brinquedos

Venda da Light
O governo deve anunciar hoje o preço e a data
da venda da Light. O anúncio 	 feito um dia
após a solução de um problema com acionistas
minoritários da Eletrobrás, holding da Lht. Eles
ameaçavam se retirar da empresa, o que poderia
causar um prejuízo de USS 11 bilhões ao
governo ou quase quatro vezes o valor de venda
estimado para a Light OESP 1. B2 e 851JT
12/J8 13)

Financiamento de imóveis
A Caixa Econômica Federal (CEF) votará a
financiar imóveispara a classe média Segundo
o presidente da CEF, Sérgio Cutolo, essa linha
de empréstimos poderá ser retomada já no
primeiro trircestre de 96. O empréstimo,
suspenso há quatro anos, terá prazo variável de
5 a 6 anos e vai benetdiar famílias corri renda de
até RS 2 mil. OESP B$/

Restrições ao FGTS
Cutolo anunciou que a instituição prepara
medidas para dificultar o saque do FGTS, poiso
numero de retiradas aumentou 45,7% em 95
Neste ano, o saldo administrado pela CEF foi de
AS 1.1 bilhão contra o montante de AS 1,6 bilhão
em 94. Cutolo classif icou a lei atual de "peneira'
Um exemplo disso é a retirada conjunta do FGTS
e do seguro-desemprego (FSP2-3/JB 1 e 13)

Cassação do Proer
O Banco Central entrou ontem com recurso no
Tribunal Regional Federal pedindo a cassação
da liminar que suspende o Proer. O BC
argumentou que o programa resguarda o
interesse dos depositantes e assegura a liquidez
e soivância dos bancos OESPB5/JT 12/ Ajuiza

circunscrição). O l'ider Gennadi Zyuganov garantiu
que o PCR conquistará no mínimo uni terço das 4b3
cadeiras da Duma (Cámara dos Deputados)
Znjganov se apóia na insatisfação popular com as
reformas de mercado e o desemprego e surge como
umautntico líder comunista "reddado".
(OESP 1 e A 101JT 161FSP 2-121J8

10/06 49)

Julgamento adiado
Uni tribunal israelense transferiu o inicio do
lu lig amento do estudante Yigal Amir, assassino
confesso do primeiro-ministro Yitzhak Rabia, para
23 de janeiro Na terça-feira, chegaram a ser lidas
as peças de acusação contra Anrir, mas o

da 171 Vara da Justiça Federal em Brasifia,
Maisa Giudoe, acoitou ontem denúncia do
Ministério Público que alega improbidade
administrativa dos dirigentes do BC e do
Econômico, FSP 2- 1/JB 12)

Taxas bancárias
O ltau quer cobrar AS 0,50 por chegue
depositado dos clientes que utilizam o banco
sem fazer outros tipos de operaciães. A cobrança
incidiria sobre qua lq uer valor. Segundo a
Confederação Nacional do Comércio, a tarifa é
uma medida inflacionária e pode dificultar a
aceitação de cheques (OESP 851JT 12) O
Noroeste decidiu só conceder talões de chegues
a cientes com conta especial. Segundo a
assessoria de imprensa do banco, a medida é
uma estratégia de marketing p ara atrair
clientes para o cheque especial (Plantão AE)

Impasse nos EUA
Unia reunião do pre si dente dos EUA. Bill Clinton,
com os líderes republicanos ontem não foi o
suficiente para quebrar o oripasse que rnanférii
há quatro das a lg uns setores da administração
do pais paralisados por não ferem fundos para
periuianecereiri funcionando Um novo encontro
entre Clinton e lideranças está marcado para
hoje OESP 815) O Fed, o Banco Central
nobe-ame r ica no, reduziu Ontem a taxa de fundos
federais do pais de 5.75í para 5,50J ao ano. A
taxa é cobrada no mercado mnfei'bancãrio. (OESP
B1ô/JT 131FSP 1 e 2-31JB 12)

Curtas
• Gasolina e a/coo/ficam mais baratos a partir do

dia 1 em praticamente todo o País porque o
Imposto sobre Vendas a Vara» de
Qaribust/veis (IVV) acaba no dia 37. (OESP
B4/JT1 e13/FSP2-3)

• As rndustnas brasi/eeas cvi café sdshm/ desarri
fedraro ano de 95 ccor faturanmento ffi -,
siJpemrorao ano passado. (OESP B3/FSP 2-3)

• Relatóiro anual da Oiganizaçào para
Ctsepera çào e DesenvoMrrmemrto Econániiw
(OCDE) alerta que a economia da Anidaca
Lafina está em situac.ào de ,rsco. O crescime,rto
do P18 brasileiro deve se manter tio nível atual
(4.5o) até 9Z(OESP B 1 6fJ1 15)

• O governo frunis planeta reduzir a/ornada de
trabalho para tentar tirar o país da cose somaI e
econdmica. Adoção da semana de quatro dias e
o aumento das férias pagas de cinco para seis
semanas são algumas das alt ernalr vas. (FSP 1
e2-13)

adiamento foi anunciado em seguida. No mesmo
dia, o jornal YeciiotAhronol publicou foto do
nxauiento em que Anrir disparou o primeiro tiro contra
Rabin. A imagem foi retirada de um vidco amador,
(OESP 1 eAl2/Jr I7iFSP2-14/JB 10/06 48)

Acordo na França
O primeiro-ministro francês Alain Juppé
reúne-se amanhã com representantes dos
sindicatos patronaise operários para tratar cio seu
projeto de refomias. Após três semanas de greve
em protesto contra as mudanças pretendidas pelo
prerrrã, o sistema de transporte coletivo, um dos
setores mais atingidos vetou praticamente ao
nominal ontem. (OESPA 12)

Futuro do Sivam
O presidente Fernando Henrique Cardoso e o
senador Antônio Cai bs Magalhães (PFL-BA)
diverg iram ontem sobre o futuro do Sivam, Para
ACM. o destino do projeto será definido pelo
documento que pretende apresentar a FH em sua
volta da vagem ao exterior, amanhã. Trata-se de
um acordo assinado pela Raytheon, a Esca e a
L'ider Táxi Aéreo em 92, dos anos antes da
escolha da emmipresa norte-amereana corria
lornecedora de equipamentos do Sivam. Ae saber
das informações contidas no documento, FH não
as considerou conclusivas. (OESPA5/JT 1 e 6/JB
31OG 1 e 4)

Suspeita no contrato
Documentos em poder do TCU revelam que desde
93 a Aeronáutica pagava gastos da Esca relativos
ao Sivam. A empresa só seria escolhida para o
projeto em agosto de 94 e as notas de despesas
téni características de 'Irias". Segundo o
documento, a Esca já trabalhava peja escolha da
Raytheon corria fornecedora do Saam Os
vicie-presidentes da empresa, Jarnes Carter e
Edrnund Wcolen, negaram irregularidades no
projeto e apresentaram cópias dos acordos
assinados com a Esca e a Lider Táxi Aéreo,
provando sua legalidade OESP 1. A4 eA5/JT 1.
5e7iFSP te 1-412 1OG 10,1

Crise no Congresso
Fernando Henrique garantiu ontem que não
pretende fazer qualquer mudança na equipe
ministerial doses governo era função da crise
política. Ele negou qualquer conhecimento acerca
de documento sobre o Sivanni que ACM assegura

Crime de sonegação
AJustiça Federal começas a investigar 62
p essoas. 15 polmais civis e 47 contraventores,
acusados de fraudar o Fisco em São Pauto Os
nomes aparecem num inquérito aberto ano
passado na Corregedoria da Polia Civil para
investigar o pagamento de propina a policiais por
parte de bicheiros e a ligação do Mo com o
narcotrálico (OESP 1. Cl e C71JT 1 e 108)

Miró restaurado
Foi presa ontem no Rio o artista plástico paraense
Jander Guumiarães, de 27 anos, que confessou ter
danificado o quadro "Mulheres na Rua", do pintor
catalão Joan Mu, na sexta-teima à noite. Na tela
estão estampadas as mãos de Miro e apenas no
domingo foi notada a existência de unia terceira
mão feita com tinta plástica O quadro foi
restaurado durante a madrugada. As 170 telas do
pintor chegara hoje a São Pauto. (OESP 7 e
A14/JT24/FSP3-4/JB 1 e23)OG53e54)

Processo da OEA
A Comissão Interamericana de Direitos Humanos
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criticas de FH, que culpou o PFL pela lentidão no
processa de praatização das estatais. "Guerii
manda no governo ?", perguntou. (OESPA6/JT	 -
3/FSP1C1-9/0031,4e13)

"Nós nunca
pagamos nada

à Esca 99

V"-presidente da Raytheon,
James Carter, sobre o contrato do Sivam

da OEA decidiu ontem abrir processo contra o
governo brasileiro por considerar que ocorreu
mesmo um massacre contra os sem-tenra em
Corumbiana (AO) rei dia 9 de agosto. Se condenado,
o Bnasfi passará a integrar o relatório dos paises que
volanios direitos huinianes. (FSP l-10/JB2)

Satélite brasileiro
O governo autorizou ontem a construção do
satélite Brasilsat B3, que será lançado entre
dezembro de 1997e março de 1998 a partir de
uma base na Guiana Francesa, Trata-se do quinto
satélite de telecomunicações do Pais e seu custo
total foi avaliado em US$150 milhões O
equipamento deve melhoraras sistemas de
ligações telefônicas, televisão e comunicações de
dados, (OESPA 13SP 1-41J8 2/0642)

Mensalidades escolares
O Secretário Acompanhamento Econômico,
Luiz Pauto Veliozo Leoas, reafirmou ontem em
São Paulo que as mensalidades escolares não
poderão ser reajustadas durante o ano de 96. Os
contratos assinados após 24 de outubro e que
incluem cláusulas de reajustes serão considerados
nulos (OESP A 15/JT 7B/FSP 3-4)

Amistoso da Seleção
A seleção brasileira defende uma invencibilidade
de 20 jogos no amistoso de hoje ás 23h35 contra a
Combia, era Manaus. A partida marca a
despedida da equipe na temporada, coma
promessa do técnico Zagalo e dos pgadores de
terem urna grande atuação. A maior expectativa é
para o desempenho da dupla Gevanni e Tão,
(OESP 1 eEl/JT 1 e 181FSP te 4-1)

apurar indícios de crimes fiscais e financeiros
encontrados na pasta rosa. A iniciativa visa
esvaziar as ações da procuradora Ela de Castilho
que vinha fazendo investigações por conta própria
Bnindeiro entregou ao diretor-geral da PE, Vicente
Chelotti, os documentos orinais da pasta que
recebera do BC. (OESP 1 eA9/JT 1 e 10/FSP 1,
1-5e 1-80G 1e8)

Denúncia de PC
O empresário Paulo César Farias, ex-tesoureiro de
campanhas eleitorais de B9 e 90, revela que havia
pelo menos quatro grandes esquecias de
financiamentos de candidatos em 90. Além da
pasta rosa montada pelo Banco Econômico e a
Febraban, PC aponta seu próprio esquemnia
(PC-Coibi), o da indústria do dmnrento e  das
emprerfeiras. Segundo ele, o uso de "contas
fantasmus" era um expederite ixniium em
campanhss eleitorais em todos os Estados. (FSP 1-5)

Dinheiro do Bird
Os Estados do Rio, Minas Gerais e do Rio Grande cl-)
Sul receberão rias próxrriios mnieses empréstimos
diretos do Biid no valor de USS 250 milhões cada
totalizando US$750 rabões O recurso deverá ser
dim'ecionado à rsestruturação das finanças dcv.
Estados e a mnvestirmientos São Paulo , o mais
endrvidado, ficou fora desta linha de crédito porque,
segundo o Brd, está atrasado no programa de
saneamento de suas finanças. (FSP 1-10)

Curtas
• Ominrsiro Reinho/dSteptmnes (Pra vkfézrora)

anunciou que pessoas niajoras de 70 anos sem
empiamp e ccom renda familiar  irrtemmora R$25pc
pessoa pcndeiáo reqtiens' salárrõ nniiimo mensal

Derrota do Atlético
O Nktco Mineiro foi decotado hoje no inicio da
madrugada pelo Rosário (Argentina) na
segunda partida da final da Taça Gonmebol A
equipe argentina conquistou o títi,do vencendo a
partida por 4 a  (4 a 3 na decisão por pênaltis)
No primeiro fogo, em Belo Horizonte, o Atlético
venceu por 4 a  e podia perder por até três pois
para ser campeão. (PtantãoAE)

Curtas
• A atriz Vera Fisdreí foi transferída ontem para a

dlorce Vila Guadalupe. era Buenos Arras
tArgenüna). onde data continuidade ao
tratamento contra depeirdéncra quínuca. (OESP
C4/JT B,A/FSP 3-1/JB 19fOG 21)

• A pau-la de Miàmi (EUA) prendeu na
segunda-leira um iapaz de 15 anos, acusado de
ter atirado no cornissàrlo de bordo braslie/ro
Qáuda) Caidoso durante uni 	 no bairro
de Overtown, no domingo. (OESP C7/JT
BFSP 3-3)

COLUNAS

Sob suspeita
Por determinação da Proairac.tirin-Ge,ra/ da
Repaiblka uma ainsuba fbrmal será fel/a pelo Banco
Centra/ este traIu se Union de Banques Pinos.
Paiceito do Excel na compra do Banco Eaaxlnoco, o
banco suo teta que responder se Anqalo Calmorr de
33 ou algum preposto seu esta entre os berWidaimos
da operação. O receio. em Braslia, é de qsoa o
barrieao baiaru possa seio sócio ocu'to do
negcx-.ki. (SwanniOG)

Defesa dos EUA
O embaixador dos EUA no Brasil, Melvin Levitsky,
defendeu a empresa Raytheon, escolhida para
imuiplamrmentar o Srxam, das acusações de que estaria
sendo prcssada em seu país. Segundo ele, a
empresa é confiável e inclusive for a responsável
pela fabricação dos mísseis Fatriof, usados na
Guerra do Golfo. Ele afirmou que "haverá uni
impacto nas relações bilaterais" caso se
confirme a anulação do contrato com  Aaytbeoii
(JB 1 e 3)

Demissão no BC
O governo negou ontem a demrxssào do presidente
do BC. Gustavo Loyola, e dos seus diretores como
consequência da diviágação do conteúdo da pasta
rosa, com a lista de polits indicados para
receber ajuda na campanha eleitoral de 90 l OESP
A81JT 101J8 12/ O comentário em Brasília é de
que Loyola pode deixar o banco em janeiro. Ele
pretenderia deixar o País e já teria indusive
recebido convites para consultoras técnicas em
entidades como a ONU. o FMI e o Banco Mundial,
(FSP1e1-5/JBIe12/061e4)

possuir e disse não acreditar que o vazamento da-	 do governo a perttt de 1° de janeiro. UB 1 eh)
pasta rosa provocara a demissão colet via da 	 Ação e rin eiro	 • Ogovernador Mário Covas (SP) deve enviardiretoria do BC O presidente da Cãmara, Luis 	 O procurador-geral da República, Geraldo	 hei/e à Assembléia Legislativa o acordo sobre a
Eduardo Magalhães (PFL-BA), reagiu ontem as 	 Bnndeiro, pediu ontem a abertura de inquérto para 	 negociação da divida do Banespa. (FSP 1-10)
GERAL
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•plenário

Recebimento de emendas
adia votação do PL 568/95

Requerimento
encaminhado à

Comissão de
Administração

Pública
• do deputado Ajalmar

Silva (PSDB), solicita que
seja encaminhado ofício ao

secretário de Estado de
Recursos Humanos e

Administração no sentido
de se agilizarem os

processos ainda pendentes
de readmissão de

servidores demitidos por
motivo político, até a data

de promulgação da
Constituição Estadual

Requerimento
encaminhado à Mesa

Diretora
do deputado Irani

Barbosa (PSD), solicita que
seja encaminhado ofício ao

secretário de Estado da
Educação no sentido de

serem detalhadas
informações a respeito do

processo de fusão de
unidades de ensino

O deputados aprovaram
na Reunião Ordinária da tarde
de ontem, em 20 turno, o PR
565/95, da Comissão de Agro-
pecuária, que aprova alienações
de terras devolutas; e o PL
96/95, do deputado Marcelo
Gonçalves (PDT), que autoriza
o Executivo a doar imóvel ao
município de Dores do Indaiá.
Na mesma reunião, o PL
568/95, do governador Eduardo
Azeredo, em discussão de 10

Com a presença de 62
deputados, na Reunião Ex-
traordinária da manhã de on-
tem, a Assembléia Legis-
lativa aprovou, em 2° turno,
na forma do vencido em 1°
turno, a Proposta de Emen-
da à Constituição 13195, de
autoria do deputado An-
derson Adauto (PMDB), que
destina 1% (um por cento)
da receita orçamentária do
Estado para a Fundação de
Amparo à Pesquisa do Esta-
do de Minas Gerais
(Fapemig), alterando o arti-
go 212 e acrescentando o
artigo 92 ao Ato das Disposi-
ções Transitórias da Consti-
tuição Estadual.

A proposta estabelece
que o repasse será feito de
forma escalonada, sendo cin-
co décimos por cento, no
exercício de 1995; sete déci-
mos por cento em 1996; oito
décimos por cento em 1997,
e um por cento no exercício
de 1998. A Fapemig desti-
nará os recursos, priori-
tariamente, a projetos que
se ajustem às diretrizes bá-
sicas estabelecidas pelo

turno, recebeu 13 emendas em
Plenário e foi enviado à Comis-
são de Assuntos Municipais e
Regionalização para receber
parecer. A reunião ocorreria
ontem às 20h15min.

Já o PL 629/95, do deputa-
do José Bonifácio (PSDB) e
outros, que altera dispositivos
da Lei 10.561, que trata de or-
ganização do Instituto Esta-
dual de Florestas, foi enviado
para receber parecer às Co-

Conselho Estadual de Ci-
ência e Tecnologia
(Conecit), definidos como
essenciais ao desenvolvi-
mento cultural, científico e
tecnológico do Estado, em
conformidade com os prin-
cípios detalhados no Plano
Mineiro de Desenvolvimen-
to Integrado (PMDI) e con-
templados no Programa
Plurianual de Ação Gover-
namental (PPAG).
Justificativa - A Constitui-
ção Estadual destinava 3%

Os deputados aprovaram,
também, em 10 turno, na for-
ma do substitutivo n° 1, o PL
402195, da deputada Maria
José Haucisen (PT), que dis-
põe sobre a destinação de
bens de valor histórico cultu-
ral apreendidos por autorida-
de policial. Esses bens deve-
rão ser destinados a órgãos ou
entidades específicas do Po-
der Executivo, quando não
reclamados pelos proprietá-
rios no prazo previsto.

Os bens serão entregues
ao proprietário, quando loca-

missões de Constituição e Jus-
tiça, de Meio Ambiente e de
Fisca-lização Financeira e Or-
çamentária. O PI- 628/95, do
de-putado Ajalmar Silva
(PSDB), que declara de utilida-
de pública a Associação dos
Moradores do Bairro Alto Vila
Nova, em Monte Carmelo, foi
enviado para receber parecer às
Comissões de Constituição e
Justiça e de Saúde e Ação
Social.

da receita do Estado à pes-
quisa, mas, desde a promul-
gação da Constituição, ne-
nhum governador contem-
plou a Fapemig com tais re-
cursos. Essa situação motivou
o deputado Anderson Adauto
a apresentar a proposta, para
que pelo menos 1% seja real-
mente destinado à pesquisa.
Foram rejeitadas as emendas
nos 1,2,3 e 4 e aprovada a
emenda n° 5, do deputado
Paulo Piau (PFL), aperfeiço-
ando o texto.

lizado; aqueles de pequeno
valor artístico, histórico ou
cultural serão alienados em
praça pública e os recursos
apurados serão destinados à
manutenção e conservação de
museus mantidos pelo Es-
tado.
Terras devolutas - Encer-
rando a reunião, os deputa-
dos aprovaram, em 2° turno,
o PR 539/95, da Comissão de
Agropecuária, legitimando
1031 lotes urbanos e 87 lotes
rurais, conforme relatório da
Ruralminas.

Fapemig terá 1% da receita
orçamentária do Estado

Bens apreendidos serão alienados
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Projeto
O deputado Raul Lima
Neto (PPR) comentou
projeto de lei de sua autoria
que dispõe sobre a
conservação e o
saneamento de nossos
cursos d'água e lagos.
Segundo o projeto, fica
expressamente proibido
descarregar, nesse locais,
qualquer tipo de detrito,
seja domiciliar, hospitalar ou
industrial, ou esgotos que
possam contribuir para a
poluição dos rios ou
lagos do Estado. O
deputado falou ainda sobre
a retirada, do Orçamento da
União, de emenda que
previa o asfaltamento das
estradas que ligam Januária
a Montalvânia e a
Itacarambi. Ele também
agradeceu a Deus pelo ano
que se finda.

Salário
O deputado Gilmar
Machado (PT) falou sobre a
demora do governador em
definir a data de pagamento
do 13° ao funcionalismo
público. Ele acrescentou
que Eduardo Azeredo
"viajou o ano inteiro e
deixou para tomar essa
decisão na última hora".
Gilmar Machado disse que
nem nos tempos de
Newton Cardoso houve
tanta desconsideração com o
servidor público que,
segundo o deputado, já
perdeu as férias-prêmio e

agora não pode fazer uso do
13° salário.

Balanço
O deputado Miguel Martini
(PSDB) fez um balanço do
primeiro ano do mandato.
Ele falou que "as realizações
postas na balança não
pesam tanto quanto
gostaríamos e duvidamos
que algum dia consigamos
nos sentir plenamente
satisfeitos, pois sempre será
um imperativo tentarmos
fazer não apenas o
impossível, mas tornarmos
possível a satisfação das
necessidades". O deputado
ressaltou ainda os projetos
apresentados por ele e pela
Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Requerimento
O deputado Geraldo
Nascimento (PT) falou
sobre requerimento, de sua
autoria, que solicita
informações à secretária da
Educação devido a
acontecimentos recentes em
regiões do Estado
envolvendo o ensino
público. Ele informou
que escolas da cidade de
Timóteo e Ituitaba
estão se fundindo,
o que acarreta
prejuízos para os estudantes
operários, que não podem
arcar com os custos do
ensino particular. Segundo
ele, o país só se
desenvolverá com o

investimento em educação
pública.

Assassinato
A deputada Maria José
Hauesein (PT) comentou o
assassinato do vereador
Nelinho, da cidade de
Corumbiara, que vinha
sendo ameaçado de morte.
Ela disse que o ministro da
Justiça sabia das ameaças,
mas não tomou nenhuma
providência. A deputada
atribuiu ao presidente
Fernando Henrique
Cardoso cumplicidade com
a violência e a impunidade.
Ela falou ainda sobre a sub-
utilização do painel
eletrônico da Casa.

Participação
O deputado Carlos Pimenta
(PL) elogiou a atitude do
governador de reivindicar
maior participação no
governo de Fernando
Henrique. Ele disse que o
Estado deve ser mais
agressivo nas suas
reivindicações. O deputado
falou também sobre fax
envidado pelo Projeto Jaíba,
relatando que, devido às
escassas chuvas que caíram
sobre a região, a estrada
tornou-se um caos. Para
percorrer 50 km, os
caminhões que transportam
a produção gastaram
aproximadamente oito
horas. O deputado pede que
o governador tome
providências para resolver
problemas desse tipo.

Reunião Extraordinária
(9 horas)
PLC 5/95,

Do governador do Estado,
que institui gratificação de
tempo integral para o
pessoal da Polícia Civil e
dá outras providências

PI- 103/95
Do deputado Jorge
Hannas, que autoriza o
Poder Executivo a fazer
reversão de imóvel ao
Município de Santana do
Manhuaçu

PL 210/95
Do deputado Marcos
Helênio, que assegura a
livre organização estu-
dantil e dá outras pro-
vidências

PL 492/95
Do deputado Leonídio
Bouças, que dispõe sobre
o atendimento às pessoas
que menciona nas
repartições públicas do
Estado

PI- 499/95
Do deputado Paulo
Schettino, que torna
obrigatória a cessão de
armas e outros equipa-
mentos de segurança aos
policiais civis

PI- 503/95
Do governador do Estado,
que estima as receitas e
fixa as despesas do
Orçamento Fiscal do
Estado e do Orçamento
de Investimento das
Empresas Controladas
pelo Estado para o
exercício de 1996

PI- 568/95
Do governador do Estado,
que dispõe sobre a
distribuição da parcela de
receita pertencente aos
municípios de que trata o
inciso II do parágrafo
único do art. 158 da
Constituição Federal, no
produto da arrecadação
do ICMS, e dá outras
providências

Reunião Extraordinária
(20 horas)

Destina-se à apreciação

da matéria constante da
primeira Reunião Extra-
ordinária, acrescida das
seguintes proposições:

PL 206/95
Do deputado Olinto
Godinho, que estabelece
normas complementares, a
que se refere o art. 281, da
Constituição do Estado,
que dispõe sobre estí-
mulos em favor de quem
fizer doação de órgãos para
transplante

P  310195
Do deputado Luiz Antônio
Zanto, que dispõe sobre
medidas de prevenção de
cárie, da doença peno-
dontal e do câncer bucal

PL 327/95
Do deputado Gilmar
Machado, que acrescenta
o inciso XVI ao art. 59 do
Estatuto Mineiro de
Licitações

PL 371/95
Do deputado José Hen-
rique, que dispõe sobre
estágio para estudante em
órgão e entidade da
administração pública

PL 596/95
Do Tribunal de Justiça, que
dispõe sobre a criação e
extinção de cargos no
Quadro de Servidores da
Secretaria do Tribunal de
Justiça Militar e dá outras
providências

Reunião Ordinária
(14 horas)
PL 568/95

Do governador do Estado,
que dispõe sobre a
distribuição da parcela de
receita pertencente aos
municípios de que trata o
inciso II do parágrafo único
do art. 158 da Constituição
Federal, no produto da
arrecadação do ICMS, e dá
outras providências

PL 503/95
Do governador do Estado,
que estima as receitas e
fixa as despesas do
Orçamento Fiscal do
Estado de Minas Gerais e
do Orçamento de Inves-

timento das Empresas
Controladas pelo Estado
para o exercício de 1996

PI- 596/95
Do Tribunal de Justiça,
que dispõe sobre a criação
e extinção de cargos no
Quadro de Servidores da
Secretaria do Tribunal de
Justiça Militar e dá outras
providências

PLC 5/95
Do governador do Estado,
que institui gratificação de
tempo integral para o
pessoal do Quadro da
Polícia Civil, de que trata
a Lei n 6.499, de 4/12/74,
e dá outras providências

Pi- 310195
Do deputado Luiz Antônio
Zanto, que dispõe sobre
medidas de prevenção da
cárie, da doença peno-
dontal e do câncer bucal

PL 103/95
Do deputado Jorge
Hannas (ex-PL 1.267193),
que autoriza o Poder
Executivo a fazer reversão
de imóvel ao município de
Santana do Manhuaçu

PI- 210/95
Do deputado Marcos
Helênio, que assegura a
livre organização estudan-
til e dá outras providências

PL 492/95
Do deputado Leonídio
Bouças, que dispõe sobre
atendimento prioritário às
pessoas que menciona,
nas repartições públicas
do Estado

PL 499/95
Do deputado Paulo
Schettino, que torna
obrigatória a cessão de
armas e outros equipa-
mentos de segurança aos
policiais civis

PL 206/95
Do deputado Olinto
Godinho, que estabelece
normas complementares a
que se refere o art. 281 da
Constituição do Estado,
que dispõe sobre
estímulos em favor de
quem fizer doação de
órgãos para transplante

Requerimentos aprovados
• do deputado Cleuber Carneiro (PFL), que solicita reunião conjunta das Comissões a
que foi distribuído o PL 596195. O projeto dispõe sobre a criação e a extinção de
cargos no Quadro de Servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar
• do deputado Cleuber Carneiro, que solicita regime de urgência na tramitação do PL
596/95
• do deputado Toninho Zeitune (PMDB), que solicita regime de urgência para o PL
511195, de sua autoria, que trata de declaração de utilidade pública
• do deputado Toninho Zeitune, que solicita regime de urgência para o PL 592195,
de sua autoria, que trata de declaração de utilidade pública
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O líder do Governo na
Assembléia, deputado
Romeu Queiroz (PSDB), res-
saltou ontem o novo papel do
Legislativo na atual gestão de
Governo, ao fazer o balanço
das atividades do exercício de
1995. Segundo o parlamen-
tar, consolidou-se a integração
harmônica e independente
entre Legislativo e Executi-
vo - algo que tem contribuído
para aperfeiçoar a gestão ad-
ministrativa do Estado.

Romeu Queiroz destacou
que, no que diz respeito às
proposições de lei de iniciati-
va do Poder Executivo, os
parlamentares foram convo-
cados a deliberar sobre temas
e questões que definem os
destinos da administração
pública de Minas Gerais, tan-
to em curto, quanto em mé-
dio e longo prazos. Ele lem-
brou que governar deixou de
ser um ato de vontade unila-

• programação
TV -CAPITAL
Tema: REFERÊNCIA ANIMAL/
RENDA MÍNIMA
A comissão de Agropecuária da
Assembléia discutiu com autoridades
federais e estaduais a situação do
Laboratório de Referência Animal,
localizado em Pedro Leopoldo.
Inaugurado há 12 anos, esse
laboratório faz análises para controle
de produtos de origem animal, como
carne, leite e derivados. Outra
comissão que recebeu convidados
para debate foi a de Educação. O
senador Eduardo Suplicy, de são
Paulo, veio à Assembléia debater com
os deputados um dos problemas mais
graves do Brasil - a desigualdade na
distribuição de renda. Esses dois
assuntos estão registrados no
programa "Assembléia Informa" que
está sendo veiculado nesta quarta-
feira, nas emissoras de TV da Capital.
Entrevistas: Fernando Laender,
Conselho Regional de Veterinária;
Thomaz Aquino Porfírio, chefe do
Lanara; Arnaldo Lemos Figueiredo,
Delegado do Ministério da Agricultura;
deputado Paulo Piau, presidente da
Comissão Agropecuária.

(Globo 13h1 3min; Alterosa 1 3h25min;

teral de um dos Poderes do
Estado, mesmo cabendo ao
Executivo a iniciativa em nu-
merosas ações de governo.
"Isto não implica, de forma
alguma, renúncia ou omissão
do Legislativo na competên-
cia de examinar e modificar,
aperfeiçoando, as matérias
que devem passar pelo seu
crivo", enfatizou.
Audiência Pública - Em
1995, foram encaminhadas
pelo Executivo à Assembléia
42 proposições de lei, sendo
quatro matérias de emenda
constitucional, duas relativas
a projetos de lei complemen-
tar e 36 a projetos de lei. Em
todas as ocasiões, lembrou o
deputado, a Assembléia parti-
cipou ativamente da discus-
são. Ele destacou ainda que,
na votação do Orçamento Es-
tadual para 1996, as lideranças
subscreveram, como emen-
das, as propostas já votadas

Remrd 18h30min; Manchete 1 9h3omin;
Bandeirantes 118h37min e TV Minas
1 9ho0min)

TV - INTERIOR
Tema: RESENHA
O deputado José Ferraz, atualmente
secretário do Trabalho e Ação Social,
é o novo Conselherio do Tribunal de
Contas. Ele foi eleito, numa
movimentada reunião plenária,
vencendo o outro candidato, deputado
Alvaro Antônio, por 57 votos a 16.
Este é apenas um dos fatos ocorridos
na semana de 7 a 14 de dezembro, na
Assembléia e que está registrado no
programa "Assembléia Informa"
veiculado nas emissoras de TV do
interior, nesta quarta-feira.
Entrevistas: sem entrevistas

(Globo Juiz de Fora 12h54min; TV
Triângulo Uberlândia 12h58min; TV
Sul de Minas Varginha 12h54min; TV
Leste Governador Valadares
12h54min; TV Montes Claros
112h54min; TV Pontal ltuiutaba
12h54min; TV Jaguara Araxá
1 2hs4min);TV Regional Uberaba 12h,
TV Paranaíba Uberlândia 1 8h5omin e
TVTiradentes Juiz de Fora 18h50min)

RADIO
Tema: DEFENSORIA/CRÉDITO

nas Audiências Públicas Re-
gionais, conforme prioridades
indicadas pela comunidade.
"As lideranças tiveram a ple-
na noção do efetivo interesse
público", destacou.

Valorização do
servidor

Outro aspecto que o líder
do Governo ressaltou foi a
importância da valorização do
servidor público estadual e
do trabalho desempenhado
por essa categoria. Romeu
Queiroz também elogiou o
desempenho da assessoria
técnica da Assembléia e dos
demais funcionários. "Difi-
culdades sazonais de caixa
não podem negar o compro-
misso do Governo Eduardo
Azeredo com a valorização
dessa categoria profissional,
dentro do programa de
melhoria das condições inte-
grais de trabalho do servidor",
concluiu.

RURAL
As dificuldades enfrentadas pela
Defensoria Pública de Minas reuniu
na Assembléia representantes do
Órgão para uma discussão com os
deputados. Outro assunto levado a
debate na Assembléia foi a situação
do crédito rural. Ouvindo o programa
"Assembléia Informa" veiculado,
nesta quarta-feira, nas emissoras de
rádio, você fica sabendo maiores
detalhes sobre os assuntos.
Entrevistas: Deputado Ailton Vilela
(PSDB); Marília de Souza Santos,
Defensoria Pública Interior; Atílio
Dotti, diretor Defensoria Metropo-
litana.

(Altaneira (FM) 20 horas: Alvorada
(FM) 20h45rnin; América (AM)
11h40min: Antena-1 (FM) 7 horas:
Atalaia (AM) 20 horas: BH (FM) 7
horas; Capital (AM) 1 8h55min; Cida-
de (FM) 20h30min; Cultura (AM) 21
horas; Dei Rey (FM) 8 horas; Extra
(FM) 7 horas: Globo (AM) 19 horas;
Guarani (AM) 9 horas: Guarani (FM)
20h30min; Itatiaia (AM) 21 horas; In-
confidência (AM) em 3 horários:
8h30min, 12h58min e 23h27min:
Transaménca (FM) 7 horas e Líder
(FM) 20 horas)
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harmonia entre Poderes
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