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(Io--errador encaminha mensagens à Alemg
.A A:c.c-bcu

duas :rieTisa:_zens dci goc e ra-
dor Itamar Franco. encanu -
tiliatido projetos de lei, ambos
com pedido de urgência na
votaçà o - A mens age :n
047/2000 encantinha projeto
de lei que prorroga em Irs
anoso prazo para a constru
ção de unidades residen-
ciais previsto Iii) artigo 2 na
Lei estadua l:li44, de 17 de
011 ttibro dc- 1s97.

A meflsanern fl 05@:20xI
encaminha pro;elo de lei que
dispõe sobre medidas de se-
gurança oterecidas aos ex-go'

ernadores de Estado e tra
ta sede urna acequaçao da
legislação estadual ao que já
existe no âmbito federal. em
relação aos ex-presidentes
da República. Segundo a ex--
púiÇão d€' motivos as'ina-
da peto secretá ri o 1 lenrique
lia rZrea tes. O projeto e rw-

cc-sa no a toro. de que nan ri-
que essa providencia ao sabor
da di-posiçào dc, governador
do Estado" Segundo o pro-
jeto, o governador do Esta-
do, terminado seu mandato,
tem direto a utilizar os ser-
viços de quatro servidores,
destinados à sua segurança
pessoal e apoio, custeadas as
despesas com dc'taçes orça-
rnentãrias próprias do gov ei-
no do Estado.
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Reunião Ordinaria - 14 horas
Veto Total

APiuji--:ç:::ci-i.-i14 iO	:i.,-ci:cr-.-est:scozcc-
nerte Cem I.tZ,-	rv ,cyeo o b ' içc e
de cers-onisros & Es'.000 de !r.:s Gecois. D :-;j,e er
tc-'!o Cncç Jo xu cçnsiitucionok

Veto Total
APiocç,.çôode lei 14.519.aoc-rcrservo4% dos pciironas
dot nious irterrrunic-pa-! e rteresoduai,, C- pe55OoS
obecos e da oi,rs o'ovidénc,os. Discussão e,,, turno n,-

0,xo constiucionol).
Veto Total

A P:opos çãc dele 14.521 que crio processo sc-ie,ivo
simp?lccc: por: os casos de contratação p • rpo do-
terrr.'nodo 'icm exercido cc função obhca, sob o íorrnc

ccntrotoc:'di-,.4toodmin,sirotvo. D;ocussãoernturnc
r:cci io xc corst rjoonc,

Veto Parcial
APro:cs!c5,dele

1?

Veto	

733ck3Ol7:Ç.i,quedisp6esohrecconcsàode
:nÇvnt voo. r.<u-. ç'r objetrio d..' esurrç,io' o reo?:2cçàc
e por etc! ooO. ais no Estod-, e o: outros roidê,,c o,

em Iu'rto L;tr:cO iflixO CC'lSt tjcic.n:i,
Veto Total

A Prcocsçacxdç Lç, 1 4.53O. qucetribui 'esocnscoitdork
o: DEF.. : MC, pe o cr-strjçào. rncruierição e recro:- ci':

i.	-r,Iroo o ccc n.L-':cci no. 0iscusp5c, em soro o
1.

Veto Total
AP'c:c-s cão deLe l-lSSCoueregulcnentcorgo
66. ;x:iç,g;Fo 2. o0Á!ç dn Dispcsçes CnxcI:'uc--
n:I "ror.s tóros do Constiucão Esto:coí edo out's
ç:ro-. nç I:n-oc oriento o direto efri -ação no coroo
d'v riolrio Co rc0slrodor, Discur,uo cri troo nL&0

x.' cc'ist'ucionoli
Veto Total

APrçecc.i;rjç'd,-Lvj 14.551.quec:Ii."uaLeir 12677.
25.-Q;97 . qe srinnC)v;doro co Pccio Co fs:odccie

Gro, "-o -iFcruxu o C>j.-idc -, o cJ- Pc: i:.
Cu do'.o Ge'ni	Pci cc e doS stonn Per.:erc,ório

Veto Parcial
A Fropescã:. cc e - 54. cue estocelececsd re,roec

000rnc-ls f s:oI e de n-,vs'ii,,er,, dos enpi ii
inc 0:00) pc-ro tstock, oh- Mios -Ge-o ' s, porn :,u-xe'cic: o

ci'.- 2001. Ds:ussi-, ei surra õnico :ic xc CCYÍtL'ÇÍÇ'TC

PEC 23/99
cepu':do ocier-r Co're:a. que cc'e,cent: ,nc:sc ao

62 cc: C:oi,'u:'âo do Lstcdoce ....as Gerais locies-
:e'a ao çc,'r:tçncsos pr voS;vcc do A',ç;,,bló ao reo io:.
çâcc ne eferendo e pje: soro so:e ooestães ao irteresse

í-.t :c:<: 1 Votação em 1 C

PLC 2912000
Docepv!advPcç:Piciu . o,eo:'e'oo.pçs.twosdonrl 42
do Lei n°6.624. de :'5 que  spCvso:reaorqcinizo.
çào bc cc dc, Foco Mii,':, do Esx::ode Minas Geraise
(iii 0Ç10) prondecicios C1ie.cer1n OS. oiria. iiçõei. 'o rompe.
'ércio; :c Policio Fcreslal o poltoornento ostensivo do n,eo
rurc, compreendendo o proe;ão o lendo rural, co sei

co» twns aeodjzdos Cx, nrnozeroo-os ro .0,-
dadedecrodo . ;õ,I,Vctocõoern l'turno

PEC 3/99
Dode:.n:o-.oão Poulo ooed- novo redaçôo ao incisoV
cio aci-go 1 'Ccc Censstuçào Es-: :o dsoenso a aqS-
cio do clvoú ou c-Jaouer ou'ro 1:,n di -'ççnc,omonto jx:ic:
o fjnc'ononento delem- os relia'csos e proibe a 4ixaçôo
dei n,tnc es de caráter gecgâf:co coro o.- sinlocào, dos
u-ftt dc.. tçir.plosi. Dt.-.,oc em?' I_rno

PU 17/99
Do- Fibunal de Juiiç:. que concn' a crqcnIzoçãoe o divooç
uo-oic r-orc do Estado OeM nas C-ercis. Dscuss.àoen l

P1 585/99
U'o de:;-:. k: Moio leezo Loro .. qtu: dr,poe sobre poricr:
eSl::L.i dos d-re tos d: pessoa port:doro -:0 deiiciên:,o.
ci:: :-Ccice:nc Lvoduntdc, Pr'çsca FonacoradeDj,cãr..
co.edocutraspro-.-idêncios, D,scussàorr l'-jrr,

PI. 741/99
Co ccc indo Jose M: ton. que crio a Áreo ce Pro:eção
.Avx,o::,toi °czendo Co p ,loo Ecuado ecici ou',as proviaén.
rios, D's:uss'o. em 1 turno

PI. 79512000
1)-------------.:-joFoster G:-ci<j.:. ued,soôe sob( 'o Piogomo
de Pe:o;:r ração e Controle das Ilhas F u-'io se L::ust'es
0:0: lonrf 4.- 11,r-u-. Geras. D,scjocã-o ir '

PL 945/2000
Do de:;n-oc. Mire o Cunho, que creu,, Lei o - : -ló-!

11]:' 7CC-ç:oçç'ooçrcIoE?i-j,clçJçPn........

	

r::	" on - o h.st6, <o. Aetisncc- e Ar.......-cm
--o-ri?

P1998/2000
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ALINFORMA /terça-feira - 2
Jolicccue não Oi reolizodo Discussão em C

P1. 4/99
Do deputado Sdvio Sono Cruz. Que dispõe sobe o
co tca es'oduo: de coleto seletivo deixe. Discussão
cri 2 turno

Pt289/99
Do depuioorj Arer Scnt,ogo• sue nsttui o Cadastro de
Fornecedor Impedidos de Lcrcr e Contratar ccci eM-
ri niroçúoPúb:oEstock'ot Ncusssoerr 20turio

Pt. 365/99
Do ep.rMo ft,slor Georgeque dispõesobrecossoca.
Çõ000 Fbccr Sect4o osackcesci/sseen Sr$vçro1iç&
por: con:ecer crédicso eenoreendedores e do out'n
prcr;d&xios Discussãoen2arjrr,o

P1. 540/99
DcoeccrodoCorlos Pt.mert.cssdspõesobrea bisca ar'
tessca do ereooc-. Discjss&, em 7jmno

P1. 79712000
icdecui000 Do?r-,o Ribeiro $'., que instrui otes'c mner.
especial o defciençvi jai em insrrtuiçÕ borraras

O scssõoern 2`
P1. 82112000

Dn deputado João Paulo, quer altera os os. 1° e 30
cci Le n 1278°, ce 7/4198. que toiro obrigot&ia o
onxocco cc preço em produto conrcic !ZOCX ne

ACONTECE HOJi']
10 horas
• Comissao de De'eso do Consumidor Plenarinho

IV) - discussuo e votação de parecer sobre PI.
1.075/2000. da depurado Clame Matozinhos, aue
díspoe sobre o proreçuo do consumidor quanto a
procedência e qualidade dos produtos combustí-
veis comercializados no Estado - discussão e voto-
çao de proposições da Comissão

• Comissão de Assuntos Municipo's e Region&izoção
Pknar.nha II - di,cussoo e votação de parecer sobre
urna pioposiçao su1ena a aprecioçao do P5enõrio e de
'-crias propos.ções que dispensam suo apreciação
Comissão de Fiscalização Financeiro e Orçamen-
taria fPlcnonnho t11 - discussão e votaçoo de pare-
cer sobre sete proposiçoes suicitas a apreciaçco do
Pienario e de proposições da Comissão

7h30 - Repõrter Assembleia (reprise)
8h - Hcrorio reservado0 Cõmora Municipal de
Belo Horizonte
9h - Projeto E (inédito) - Geitncio e Demccmtizccão
do Conbedn,erto- As Empresas queAprendeçn
9h30 - Comissão de Transporte (reprise) -
Di,-culec-,obrosdeilum,nacàodoBR-381 no
trecno entre Contagem e Belim
10h - Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária (AO VIVO) - Discussão e votação
de varias proposições, entre elos o projeto que
propoe o redução de ICMS na comercialização de
mercodonas que utilizam na incustriatizaçãode
material reciclave!
12h30 - Repórter Assembléia (reprise)
13h - Horário reservado ao TRE
13h30 - Sala de imprensa (reprise) - Jornalis-
tas sabotinon, o escrftor RocI iigo Pano Sã Motto
14h30 - Plenário (AO VIVO) - Reunião Ordina-
ria com pronunciamenros debates, &scussao e
votação de proposiçes
18h - Horario reservado a Cômnara Mu:ni<p01 de
Belo Horizonte
19h - Midia e Poder (reprise) -
Reapresentaçeo do programo (orno cientista
poltuco Jombos Medeiros

peco 0i1ras prosidnaos torno otISnoc axoão & preç
nos p-oduios expostos em vrnnes, górdolos e proleieiros bi
co-no o oesoo-ys, ecoloco;ão de preços nos ernzojogens deírt
ie41uitseverduros;probe,torna.csçáodedi
c.e panncem de sorte1osj. Dscussãoerr 2" turno

P1. 880/2000
Co 907err.000'i que altera disposaivosdo Lei n°12130»
3Ci 12/97 o proetoisa oceouorc, procedirnertos que peru
taro mnotco'io epOstcior remissão de credites Sbutarios, rei
n /oanpertosãodemnerc:dorot.redizoda ele 3'/32030a
m:.-s,fo nde.idon1terecotnid000noun4odeccFeç
-tais Dirrirc5oi'-n2°turro

P1. 90012000
xcLtoz: A'ti:o Júliu. eajrori,n o Pocc'r Eccutr-o oda

o.:nnu :,i>c:-: Ca nn:dc.Miritae-çt-.-elqueespv<iC, Drsci
em 2

P1. 937/2000
l_iii CRI do IPSM. que crio o Cc-iselho de Eereficjáncrs do lnstttj
ce Previdëncia dos 5çrvc-cresMhtnr, D.,assõoern 7 turno

P1. 940/2000
Ok *pr10 Mt&'ioito que outcdzac ftÕe Ecccu.oc dcorc
niurtopo de kim o wroøci quersaSco. Dscussõaern 7 tir

PL 1.043/2000
Do degelado Duro! Âiigeio. que c'uoleaa pensão de€x-dep4
dos cossadc o concede indenizoção. Dscssõoem 20 luto

14 horas
- Reunião Crdinoria (Plenario
14h30
• Comissão do Trabalho, Prevídóncia e Ação SacieI (Audito.

discussão e votoçeo da proposiçoes que dispensam
o opreciaçãodo Plenorio

- CRI da Saude (PleriaririJio í- -osr-ira superretendentede Recur-
50S Hurnanosdo Sccrvtanode Estado ao Saude, Tberezinha de
Jesus Antonin Duarte e o d;rotora de Recursos Humanos da
Secre,ana vete Mamedes de Marcas

15 horas
• Comissão de Turismo lndãstna e Comercio i P lenarinho 1)

discussão e votaçao de proposições que dispensam a
apreciação do Plenario

• Comissão Especial do ex-Presidente Juscelino
Kubitschek IPIenarinho l;l) - discussão e votaçao de
proposições da Comissão

19h30 - Repórter Assembléia (1 0 edicoo) - Noticiario
do que acontece no Assembleia e a repercussão dos
principais fatos potiticos do Estado
20h - Projeto E (medito) - Gerência e Democratização
do Conhecimento As Empresas que Aprendem
20h30 - Horário reservado ao TRE
21h - Comissão de Transporte (reprise) -
Discuto os obras de iluminoçao da BR. 381 no trecho
entre Contagem e Betim
21h30 - Assembléia Entrevista (reprise) - Armando
Dos, procurador da Defensorio Pública, e o entrevistado
neste programa
22h - RepõrlerAssembléia (2 0 edicao)
22h30 - Visco Parlamentar (reprise) - Entrevistas com
Deputados Estaduais sobre assuntos da atual conjuntura
23h - Assembleia Debate (inédito) - Em debate os
ultimas noticias veiculodas no imprensa sobre o
cenorio colitico estadual
Oh - Pinga-Fogo (reprise) - P ronunci amentos dos
deputados do Tribuna do Picroric
1h - Visão Parlamentar (reprise) - Entrevistas com
Deputados Esladunis sobre ass _r'tos da otuo conjuntura
1h30 - Reporter Assembléia (reprise)
2h - Encerramento

Essa grade está sujeito a alterações-
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DO
LSIADO 0V MINAS GLKAJS

MESA DA ASSEMBLÉIA
Deputado Anderson Adautu
Presidente
Deputado Jose Braga
¶ °-Vrce-Pres.'d ente
Deputado Durval Ãnqelo
2-Vice• Presidente
Deputado Ditzon Meio

rio
Deputado Gil Pereira
7-Secretario

SECRETARIA
João Franca Filho
Assessor Executivo de
Planejamento e Controle
Sergio Barcelos
Diretor-Geral

.ISSE3IBLÉ14 informa
Ecitaca tela Diretoria de
Intormação € Ccmun cação
da ALEMG
Diretor Raniro Batista ce
At,'Ou. Pesponsavol 90-a
Arca de Comunicação Social
.000 Porei Ccrnaiista -
Pq MTb 3S52 MG.
Coordenação dc Jorra! snic
Francisco cc Mara $ Mendes
Coorcenaçuo da Cor unca-
cão Visual. Joana Nascimen
tO. Edição. Oi;s!rane Costa
Pereira, Diacramação: Myic-ne
Canilo Mences de Ci:vera
Marcues, P-OJL;ão. A'ea de
Comunicação Secar
I'npressúo.acabamrenro: Arca
de Se-ços Gela  da
D 'e:orla Atn:nisrativa e
Fina noera
Se vocé tem criticas
sugestões. tale cone--
tespcnsavel pela Arca dc
Conur.ica;ao Sccai

Se você esta cor, QrQt/Qma.
Cc Iecetjimento fale cor,
chefe do Setram 2o-7764
Endereço:
Pua Rocnques Caldas az
CE 2190-921
e' 290-7800

'ex 290-7611 - EHMC
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