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Escola e Consultoria promovem
curso sobre o Orçamento 1997(1 DATA.
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Erramos
O deputado Miguel Martini
(PSDB) estará fora do país
de 10 a 13 de outubro, e
não até o dia 23 como foi
publicado na edição de
Ontem

A Escola do Legislativo
promove, com a colabora-
ção da Gerência-Geral de
Consultoria Temática, um
curso que vai abordar a Pro-
posta Orçamentária do Es-
tado para 1997. O curso
destina-se a deputados e a
seus assessores na matéria
orçamentária e terá carga
horária de quatro horas, di-
vididas em dois dias - 16 e
17 de outubro, quarta e
quinta-feira próximas, das
14h30min às 16h30min, no
Teatro. São 231 vagas ofere-
cidas e não será necessária
inscrição prévia, apenas
haverá a lista de presença a
ser assinada na entrada do
Teatro.

Os objetivos do curso
são proporcionar aos parti-
cipantes o conhecimento da
estrutura da proposta orça-
mentária do Estado, anali-
sando seus componentes e
a relação entre os mesmos,
além de esclarecer os pro-
cedimentos a serem obser-
vados na elaboração e apre-
sentação das emendas à Pro-
posta Orçamentária. Os
palestrantes vão fazer uma
análise global da proposta,
seus valores, anexos e a
composição da Receita e
Despesa Orçamentárias,
abordando, ainda, as
vinculações e normas cons-
titucionais e legais das
emendas.

Bibliografia - A bibliogra-
fia básica do curso será a
Proposta Orçamentária para
1997 (mensagem n
428/96); Constituições Fe-
deral e Estadual; Lei riv 4.320/
64; Lei 12.051/95 (Plano Mi-
neiro de Desenvolvimento
Integrado-PMDI); Lei n2
12.052/95 (Plano Plurianual
de Ação Governamental-
PPAG) e Lei n 12.264/96
(Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias-LDO).

Os palestrantes, todos
servidores da Gerência-Ge-
ral de Consultoria, são: Ale-
xandre Bossi de Queiroz,
Leonardo Claudino Graça
Boechat e Salazar Rodrigues
Júnior.
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O ex-líder do PMDB, deputado Geraldo Santanna, o 1 9 secretário
da Assembléia, Rêmolo Aloise, e o deputada Toninha Zeitune
concederam entrevista coletiva ontem, na Sala de Imprensa, paro
tornar claras as razões do desligamento deles e do secretário de
Estado da Justiça, Tarcísio Henriques, do PMDB. O deputado
Rêmolo Aloise reafirmou a incompatibilidade dos parlamentares
com o comportamento do presidente daquele partido, Armando
Costa, nas eleições municipais do Estado, e assegurou que há
uma tendência em aceitar um convite em bloco para ingresso em
um dos partidos que apóiam o governo na Assembléia. Com a
saída dos deputados, a bancada do PMDB fica com oito
representantes.
O deputado Péricles Ferreiro (PSDB) e o deputado federal Paulo
Heslander (PTB) também deram coletiva ontem. Eles reafirmaram
o apoio à campanha do candidato Amílcar de Castro à prefeitura
de Belo Horizonte e afirmaram que, ao contrário do que o
candidato Célio de Castro (PSB) vem afirmando, ele teve
encontros com o prefeito eleito de Contagem, o ex-governador
Newton Cardoso.
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A Mesa da Assembléia fez ontem visita de cortesia
ao governador em exercício, desembargador
Márcio Aristeu Monteiro de Barros.

O desembargador lembrou
que, numa ausência do país
inferior a 15 dias, não seria
necessário que o
governador transferisse o
cargo. Mas o ato, segundo
o governador em exercício,
foi uma deferência ao Poder
Judiciário. Representaram o
Legislativo os deputados
Ermano Batista (PL), 49,
secretário; Wanderley Avila
(PSDB), 1 2 vice-presidente;
Rêmolo Aloise (sem partido),
7 9 secretário; Maria José
Haueisen (PT), 2 secretário,
e Sebastião Navarro Vieira
(PFL), 29 vice-presidente.

------ -----

9 horas
Reunião Ordinário de Debates

14h30
Coletiva da Liderança do PT e da vereadora Zélia
Couri, do partido em Muriaé (Sala de Imprensa) -
Assunto: violência praticada contra o vereadora
durante sessão na Câmara daquele município, quan-
do elo foi espancada ao fazer denúncias de corrupção

Crianças v:
A Associação Comunitário Seara de

Luz, do município de Santa Luzia,
veio ontem prestar homenagem a
deputados que contribuem com

subvenções sociais para a entidade
e solicitar apoio de outros

parlamentares. A Associação

20 horas
• Entrega ao presidente da Assembléia, deputc

Agostinho Patrús, da Medalha do Mérito
TRC/96", categoria Especial Político, conferida p
Federação das Empresas de Carga do Estado
Minas Gerais (Ouro Minas Palace Hotel)

Espaço Político-Cultural
Teatro

12 horas - show de MPB com Juninho Penaforte1
Nicolau (entrada franca)

trouxe caravana com cerca de 500
crianças que foram recebidas

pelos deputadas João Leite (PSDB),
Arnaldo Penna (PSDB), Marco Régis

(PPS), Heíy Tarqüinio (PSDB),
Wilson Tró pia (PV) e Antônio

Roberto (PMDB).
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Presidente
Agostinho Patrús
19-VicePresidente
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CAPITAL
RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA
Resumo: Em solenidade realizada no Palácio da
Liberdade, o governador e o ministro da Economia
assinaram um acordo para renegociação da dívida
da Minas com o Governo Federal. O governo de
Minas se comprometeu a pagar 20% do montante do
dívida com o venda de ativos estaduais. A realização
do operação depende, agora, da aprovação da
Assembléia.
Entrevistas: Deputado Miguel Martini (PSDB);
deputado Durval Angelo (PT); deputado Agostinho
Patrús, presidente da Assembléia.

INTERIOR
ATINGIDOS POR BARRAGEM II
Resumo: A construção de barragens, necessária porO
a geração de eletricidade, é um drama para as
famílias que vivem nas áreas que vão ser alagados.
O drama dos atingidos pelo barragem já chegou à
Assembléia, e foi discutido na Comissão de Meio
Ambiente.
Entrevistas: Pedro Rodrigues de Oliveira, Geraldo
Cosme Quioravante, José Carlos Guiçardes Bretos,
produtores rurais; Geraldo Braz, membro da
Associação dos Atingidos pelas Barragens


