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Os servidores entregaram o documento ao presidente Romeu Quekoz

aprimoramento

trabalho muito especifico,
não apenas pelo tipo de pes-
soa corri que lidamos, que
apresenta diferentes proble-
mas e graus de pericuLo-
sidade, mas sobretudo por-
que a principal preocupação
que o Estado deve ter é a de
recuperar socialmente o pre-
so!'. disse Terrinha.
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A principal reivindicação
contida no anteprojeto, jun-
tamente com a de reajustes
diferenciados para as diver-
sas categorias que atuam no
serviço penitenciário, é que
os servidores sejam submeti-
dos a treinamentos e proces-
sos de qualificação, o que
não existe atualmente- "É um

OUTRAS EMISSORAS NO INTERIOR
CAPITAL E EMISSORAS GLOBO NO INTERIOR	cpi TEÓFILO OTONI
RESENHA	 Resumo: A CPI do siterlo carcerário visitou a

Resumo: A Cri do Sistema Carcerário colocou frente	penitenciória de Teófilo Otoni. Os deputados vistoria-
a frente vitimas de violência em delegacias e os	rem celas onde estão presas 131 homens. A principal

policiais acusados de torturá-las; a reabertura do	reclamação é a falta de atendimento jurídico e médico.
Frigorifico Kaiowo. em Jonoúba, no Norte de Minas, foi	Entrevistas: Hélio do Mota Leal, diretor do penitenci-
tona de audiência pública da Comissão de	ária; depu tado Maria José Haueisen tPtL deputado
AgropecuâriO. Esses são alguns temas trotados na	Ivor Nogueira (PDT), relator da CPI. deputado João

reçenha co 7 a 13 de agosto.	 Leite (PSDB), presidente da CPI.

O presidente Romeu
Queiroz recebeu, nesta se-
gunda-feira, um grupo de
servidores penitenciários
do Estado, que entregaram-
lhe cópia de um anteproje-
to de plano de carreira da
categoria De acordo com o
sindicalista Marcos Ter-
rinha, diretor do Sindicato
dos Trabalhadores no Ser-
viço Público do Estado de
Minas Gerais, o plano de
carreira encaminhado à As-
sembléia está pronto há dois
anos e foi elaborado por téc-
nicos- Ele afirmou que a úni-
ca explicação para que esse
projeto não tenha sido en-
caminhado à Assembléia
para apreciação é a falta de
interesse.

Queirozrecebeu o ante-
projeto, mas esclareceu aos
servidores que a Assem-
bléia, constitucionalmente,
não tem autonomia para
apresentar projetos de lei
que versem sobre planos de
carreira. Queiroz ressaltou,
contudo, que está acompa-
nhando, atenta e pessoal-

agentes penitenCiáfløS
mente, todos os passos da
CI'! do Sistema Penitenciá-
rio e que as sugestões (105

servidores penitenciários
poderão estar contidas no
relatório final.
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• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho III) -
ouvir os seguintes convidados: o presidente do Sindi-
cato do Comércio Varejista de Géneros Alimentícios
de Belo Horizonte, Gil Nogueira; o presidente do As-
sociação do Comércio Varejista de Carnes de Belo
Horizonte, Gilberto Diniz Mattas; o secretário muni-
cipal de Saúde, Alhos de Carvalho; chefe do Serviço
de Vigiléncia Sanitária, Rosiane Maria de Freitas; o
presidente do Movimenta das Donas de Caso de Con-
sumidores de Minas Gerais, vereadora Lúcia Pacífico
Homem; e  superintendente de Vigilância Sanitário,
Júlio César Marfins Siqueira; paro debater a Portaria
304196, que dispõe sobre normas aos estabeleci-
mentos de abate de bovinos, bubolinos e sumos, re-
lativas à comerciolizoção de carnes e miúdos

lOh3Omin
• CPI do lpsemg (Plenarinho IV) - ouvir o médico do

Instituto Roberto Pimentel Dias
• Comissão de Ciência e Tecnologia (Plenorinho II) -

ouvir os seguintes convidados: secretário regional da
Sociedade Brasileiro paro o Progresso da Ciência
(SBPC), Mercedes Vaiadores Guerra; e as professo-
ras Beatriz Alvarenga e Morta Ferreiro, que farão uma
exposição sobre os resultados do "Encontro do SBPC,
que aconteceu em julho, em Belo Horizonte

- Reunioo Ordinoria Deliberativa (Plenario1
15 horas
• Integrantes da CPI do Sistema Penitend

Superintendência Regional do Banco do 
em iidados da situação funcional do bancã

Congussu	 -,
• Comissão Especial (Plenarinho 1) - para

cer sobre o veto parcial o Proposição de Lei 13q
l5h30rnin
- Reunião Conjunta das Comissões de Cortstit

Justiça e de Saúde e Ação Social (Plenj
discussão e votação de parecer sobre o P1
do deputado Geraldo Rezando, que trato do
contra a poluição sonora no Estado

16 horas
• Reunião Conjunta das Comissões de Constit,

Justiça e de Administração Pública (Plen'j,1
discussão e votação de parecer sobre o Pt
do deputado Gil Pereira, que trata do lice,l,
de motocicletas destinadas ao transporte de
geiros (mototõxi) e 1.296197, do 9overnada4de
do, que redefine as competências da serelae
Estado da Habitação

SECRETARIA
Dalmir de Jesus
Diretor-Geral
Paulo Rubens Navarro Vieira
Secretário-Geral da Mesa
(7 Afastado do exercita, domandatopor
investidura no cargo do Secretário de
Estado

ASSEMBLÉIA informa
Erntado Parir de Comu-
nica çáO Social da Diretoria Adjunta de
lnlom,açsoo Comunicação e impresso
Pala Geróncia . Gera, de Serviços Ge-
rais da Diretoria Adjunta Admirustrativa
Se vocé tem criticas e sugestões, fale
COM o Gerente de Jornalismo
(290-7800)

Se vocô está com problemas de
recebimento tolo com o Chefe do Sefram
(290-7756)

Endereça:
Rua Rodrigues Caldas, 30
CEP:30l9o92I -TeL:290.7800
Fax 2»7811
BH / MC

Assembléia na Internet:
http //www.almarnw, 1w

Reunião Ordinária
Deliberativa (14 horas)
PLC21/97

Da deputado Ronaldo
Vosconcellos, que dó novo rede.
çã000crt, 7°da Lei Complemen-
tar n°26, de 14/1/93, que dis-
põe sobre normas gerais relati-
vos ao planejamento e õ execu-
ção de funções públicos de inte-
resse comum, o cargo do região
metropolitana sobre as atribui-
ções, a organização e o funcio-
namento da Assembléia Metro-
politano da Região Metropolita-
na de Bela Horizonte e dá outros
providõncias. Prosseguimento da
votação em 1 0 turno

PL 717/96
Do deputado Mouri Torres, que
autorizo o Poder Executivo o re-
verter imóvel ao Município de
Colos Mas (URGENCIA). Votação
em 2° turno

P1. 1.033196
Do deputado João Batista de Oli-
veira, que autoriza a Estado de
Minas Gerais o reconhecera ju-
risdição da Corte Interamericano
de Diretos Humanos. Votação em
1° turno

P4. 1.066196
Do deputado Gil Pereira, que aia
o Programa Mineiro de Incentivo
à Cultura do Alho edá outras pro-
vidências. Votação em 1° turno

PI. L078/96
1

instnuia obrigato4-iedode de identi-
ficoção do empresa na porte visível
dos veículos de transporte de sua
propriedade. Votação em 1° humo

PL 691/96
Do deputado Marcos Helênio, que
dispõe sobre a obrigatoriedade da
publicação quadrimestral da re-
lação a que se refere o art. 44 do
Lei Federal na 8.078, de 11/9/
90. (Divulgação de listagem con-
tendo o nome dos fornecedores
de produtos e serviços que prati-
cam atos contrários ao interesse
do cidadão). Votação em 2° turno

PL 952/96
Do deputado Arnaldo Penna, que
dispõe sobre o obrigatoriedade de
envio, pelos cartórios de registros
civis das pessoas naturais, de in-
formações acerco da cousa
mortis" dos óbitos neles
registrodos. Votação em 2° turno

PR L077/96
Da Mesa da Assembléia, que con-
têm o Regimento Inferno da Assem,
biéio LegiSlativo do Estado de Minas
Gerais, Votação em l tim

PEC 33/97
Do Deputado Miguel Martini, que
dá nova redação ao inciso III do §
l°doart. 157 da Constituição do
Estado. (Acrescenta 'subprojetos
ou subotividades no classificação
funcional programática" no de-
monstrativo que integro a lei or-
çamentária anual) (URGENCIA

PEC 19/95
Do deputado Geraldo NS-.
ta, que dispõe sobre a idmi
ção do usuário dos transpn
coletivos urbanos, poro rsÃ
disposto no art. 230,2°doCa
lituição Federal. (Gratuide
transportes cojetivos uibanoSP
maiores de 65 anos,
opresenlação da carteirode
t;dodeoude trabalho). Nasill
em '1 0 turno

PL 738/96
Do deputado Durvol ;,.gela o#a
dispõe sobre inccntrro &d
pessoas jurídicas que empW'
traba1hodoçes presoseegIeSt
forma que espct;flca(URGEtt
D&ussôoeni 2°trno

PI. 740/96
Do deputado Durvcl Àrgeb0,'
institui o Sistema Fed,Od0P
as unidades prisionasedô"
p'odSsJRGÉNCVÇ.
em 2° turno

PL 741/96
Da deputada Durvol
cria o Ouvidoria doliodt
todo de Minas Geraiseda °'

.st
,

provididas(1JRGENCLJ.
em 2° turno

PL 1.042196
Do deputado Sebcstió0
Vieira, que autoriza QI
voo reverter à Mirro )iocn'.
GijOupé imóvel poõ
um centro de a 
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