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10 horas
Comissão de Defeso do Consumidor (Plonorinho t'v) -
discussão e votação de parecer sobro o P1 1 078/7000.
do deputado João Paulo, que proibe o lançamento do nome
de mutuario em atraso com prestações do Sistema Finon.
coiro da Habitação no cadastro dos serviços de proteção
00 crédito; P1 1093/2000, do deputado João Paulo que
dispõe sobre o divulgação anual dos nomes dos pessoas
que se dcstacarerr no cumprimento do Código do Defeso
do Consumido,
Comissao de Assuntos Municipais e Regionalização
(Plenorinho II) - discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenõrio
Comissóo de Fiscalização Financeira e Orçomentõria
(Plenarinho III) - discussão e votação de parecer sobre o
P1 543/99, do deputado Cabo Morais, que autoriza o
Executivo a reduzir a carga tributaria do ICMS nos opera-
çãos internos com mercadorias que no processo da indus.
trializaçõo tenham utilizado como materio-prima sucata.
residuo ou fragmentado vidro, papel ou plõstico proveni-
entes de lixo reciclado; P1 627/99, da depurada Maria
Olivia, que acrescento parágrafo ao art. 12 da lei 6.763/
75, que consolida a legislação tributaria do Estado auto-
rizando o Executivo o reduzir o carga tributaria do ICMS
nas operaçoes com produtos de couro industrializado; P1
85712000, do deputado Marca Regis, que abrigo a rodo

P1 1.076/2000
Do governador co Estado, que cispeo sobre o rCO'gOiiiLO'
çõo e os atriaa.ções do Conselho Estadual de Saúde de
Minas Gerais e dá Outras prerdéncios, Oscussão em tur-
no único fora constitucional)

Veto Total
A Proposição de lei 14.506. cue d spãe sobre o paga-
mento de militares e servidores públicos ativos, inativos e
cc pensionistas do Estado de Minas Gerais Votação em
turno único lfaixc constituc;onol:

Veto Total
A Proposição de Lei 14,519, que reserva 4% dos poltronas
dos ánibus intevnunicioois e interestoduos às pessoas
obesos e co Quitas pravid&nc:as. Votação cm turno único
Faixa constitucianaP

Veto Total
A Proposição de lei 14.52 ],que crio processo seletivo
simplificado poro os casos do controtoção por temno de-
terminado para exercicio de Função público, sob o formo
de controlo cc cireilo odminisirat-vo Votação Cri' turno
único ifo,.0 coristitucionolj

Vete Total
A Proposição de Lei 14.530, que atribui responsah lidade
co DER/MO peo construção, manutenção e rcooros de
t'ecbas do cst'ado que rnerioona. Votação em turno único
faixa constitLcionalj

Veto Total
A Proposição de lei 14.550. que reqularnento o crt, 66.
perógtfo 2, do Aio dos Disposições Consttuoonais Tran-
sitórias da Constituição Estodua e dó outros providências
Íre9ularncnto o direito ã efetivação no cargo de notário ou
regislrador. Votação em turno único (foixo constitucionall

Veto Total
A Proposição de Lei 14.551, que altero a Lei 12.622, de
2519/97. que cio a Ouvidoria de Policia do Estado de
Minas Geras :Transfo'mo o Ouvidoria de Policia em
Ouvidoria Geral de Policia e do Sistema Penitenciário).

pubJico de saude a comprar medicamentos polo nono go-
norico paro seus estaques, P1 930/2000, da deputado Pau.
lo Piou, que aio o certificado ontorital do propriedade agn-
cola (iso/Agrtcoloj; P11 .0091'2000. do deputado Paulo Piou.
que crio o Programa Mineira de Nmazenamento em nrvel
de propriedade rbrol ou de forma cornunitaria; P1 1.009/
2000, do deputado Paulo Piau, que crio a Programa Mineiro
de Azrnazonamonto em nivel de propriedade rural ou de
forma comuSoria; P11019/2000 do deputada Sargento
Rodngues, que aa.scerna inciso ao art. 3° da Lei 12.735/
97. que dispõe sobre o IPVk P1. 1.037/2000, do deputado
Fobia Avelar, que cria aøuiidoria Estadual do Turismo

14 floras
• Reunião Ordinária (Planaria)
14h30

Comissão do Trabalho, da Pravidõncio edo Ação Social
[Auditoria) discussão e votação de proposições  qV0
dispensam a apreciação do Plenãrio

15 floras
• Comissão de Turisma Industria e Comõrcio (Plenorinho

1- discussão e votação de proposições que dispensam
a apreciação do Plonario

• Comissão Especial do ex-Presidente Juscelino
Kubitschek (Plenarinha til) discussão e va'açõa
de proposições da comissão

'/otoçáoerr turno única lia xa constitucionoI
Veto Parcial

A Propos ;ido se lei 14.554, ue estobeiece cs dei te
para as Orçamentas F,scol e de lnwvimentodas Ernorosos
cont'oiodas dela Estado de Minas Gerais para o exercício
ce 200'. Votação em turno único ifoixo comistitucona)

Veto Parcial
A Proposiçoo de le- 14.523, que altera dispos-tivosda lei
12.733 de 30/1 2/97, cue disoàe sabre a concessãa de
ncent vos fiscais como ob 1 etivo de estimuiar o realizaçôo
se pro,etcs culturais 110 Estado e de, Outras provicêncios.
Discussão em turno único Ifoixa constitucionali

PEC23/99
Do deputado Rogério Correio. q ue acrescenta ri< 50,
ai 62 co Constiiuiçôo do Estado de Minas Gerais acres.
cento às competências privativos da Assembléia arca i-
zoção cc referendo e plebiscito sobre as questões de inte.
resse co Estado). Votação em turno

PLC 29/2000
Do deputado Paulo Piou, cue aitera dispositivos do ai, 42
ao lei 6,624, de 1817/75. que dispõe sobre o organiza-
ção básico da Polido M-titcr do Estado de Minas Gerais 
cd ouVas providências (acrescento às atribuições e co r n .

 da Policia florestal o policamenlo ostensivo do
meio rural, compreendendo a proteção a famiiia rural,
ao seu património e aos bens produzidos ou arrno,enados
na unoade cc produçáoi. Votação cm '° turno

PEC 3/99
Do depurado João Paulo, que dê nova redação ao inciso V
ao ar'. 170 da Constituição Estadual (dispenso o exigõn.
cc de alvará ou qualquer outro tipo de licenciamento
para o +uncianarflento de templos religiosos e croíbo a
fixaçao de limitações de caráter geográfico poro o insta.
loção dos referidos ternpfosl. Discussão e'n 2' turno

PLC 17/99
Do Tribunal de Justiça, Que can$ém o orgarilzaçao e o O '.tsôo
udiciárlosdo Estadode Mnos Geras. Disctjssáoem lC tumo
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P1 1,004/2000
Do deputado Môrcio Kongussu, que institui o Dia Esta-
dual de Manifestações Contra oTrabolhoco Exploro-
çõo Infantil. Discussão em turno õnico

PL 585/99
Do oeputodo Maria Tereza loro, que dispõe sobre
político estadual dos direitos da pessoa portadora de
deficiência, crio o Conselho Estadual do Pessoa Porto.
do-o de Deficiência, e dó outras providências. Discus-
soa em 1°turno

PL741/99
Do deputado José Milton, que cria a Área de Proteção
Ambienta[ Fazendo Capitão Eduardo edá outras pro-
vidências. Discussão em 1° turno

PL 79512000
Do oepuiodo PoorGeovge, que dispõe sobre o Programo
de Regularização e Contrate das Ilhas FlvviS e Lacustres
do Estado de Mines Gerais. Discussão em 10 turno

P1 830/2000
Do dcputodofidbena Bejoni, que dispõe sobre odSribui-
çõa da parcela de receito do produto da arrecadoção do
ICMS pertencente oos municípios, de que trata o inciso II
do parágrafoúnico doou. 158 da Constituição Federol,e
da outros pro.,dãricS. Discussão em 1 0 turno

PL897/2000
Do deputado Agostinho Silveira, que dispõe sobre tu-
giene 

c
uco nas escolas de ensino fundamental e dá

outras providêncos. Dscussão cru, 10 turno
P1 94512000

Da deputado Márcio Cunho, que altero a Lei 13.464,
de 12/1/2000, que crio o Funco Estadual de Recupe-
ração do Potrimónio Histórico. Actisticoe kquitetônicc
Funpati. Discussõoern 1° turno

P199812000
Da deputado Douto' Viana, que obrigo o Estado de
Minas Gerais o devolver ao cidadão  taxo de inscri.
çôo oro (OnCu'so públicoque não foi realizado. Dis-
cussOo em 1" turno

PL4/99
Do deputado Sóvro Souza Cruz, que dispõe sobre o
politico estoduol de coleto seletivo de lixo. Discussão
em 2° turno

P1289199
Do deputado Men Santiago, que institui o Cocostro de
Fornecedores.lrroedidosde Licitar e Coniratorcom oAd-
mrnrstroçõa Pública Estaduol D,cussáoerr' 7' tu-no

1h30 - Repórter Assembléia (reprise)
8h - Horório reservado á Càmoro Municipal de
Belo Horizonte
9h - Projeto E: (inédito) -Administração por
Projeto
9h30 - Curso de Ética (reprise) - Os Conceitos
de Noção e Estado em Hegel e Marx
11h20 - Estação (reprise) - O tema e Divido
Interna e Externa
12h30 - Repórter Assembléia (reprise)
13h - Horário reservado aoTRE
13h30 - Assembléia Entrevista (reprise) - O
entrevistado é o promotor do TRE, Jorbas Soares
14h20 - Plenário (AO VIVO) - Reunião Ordinó-
ria cern pronunciornentos, debates, discussão e
votação de proposições
1 8h - Horário reservado á Cómaro Municipal de
Belo Horizonte
19h - Midia e Poder (repete) - Entrevista com o
jornalista e consultei-de 'mades*, HeMque $arkis
1 9h30 - Repórter Assembléia (1 0 edição) -
Noticiário do que acontece na Assembléia e a

P1365199
Do deputado Pastor George, oue d'spoe sobro ossoej
do Poder Executivo a entidades civis sem ins ucr
poro conceder créditos a empreendedores e dá
providèncios. Discussão em 2° turno

P1 540/99
Do deputado Carlos Pimenta, que dispõe sob 'o o buyj
pessoas desaparecidas. Discussão cru, 2° turno

P1 79712000
Do deputado Daln,o Ribeiro Silvo, que institui otendi
to especial a deficiente visual em instituições banc
D;scussao cri, 2 turno

P1 82112000
Do deputado Joôo uto, quer oltero osarts. l°e 35d1
12.789, de 1714198. que torno obrigatória o ofixaçã
preço em produto comercializado no voreo e dó ou
providências (torno obrigatória o afixação de Oreças
produtos expostos em vitrines góndo:os e prateleiros
corroa pesagem e colocação de preços nas embalai;
do frutas, legumes c verduras; proibe, Iombérii, a rd
cação de clientes que participem de sorteiosi. Drscui
em 2° turno

PL 880/2000
Do governador do Estado, que altera dispositivat
Lei 12.730, de 30/12/97 (visa adequar os oracedirr,
tos que permitam a moratória e posterio' remissãc
créditos tributários, relativa à importação de rtuercc
rias realizado até 31/3/2000, cuto imposta
indevidamente recolhido a autra unidade do Fedi
çãa. Discussão em 20 turno

P1 900/2000
Do deputadoAntõna Júlio, que autoriza o Poder Execs
o doar oa Municipio de Carmo da Mata o imóvel
especifico. Discussão em 20 turno

P1 93712000
Da CPI do IPSM, que cria a Conselho de Benefic ária
lnst-tuto de Previdência dos Servidores Militares Di,
são em 20 turno

P1 94012000
Do deputado António Júlio, que autorizo o Poder Exeo
o doar ao Município de lnhapirn o imóvel que esped
Discussão em 2° turno

P11.1.04312000
Da deputada Durval Angelo, que atualizo a pens&
ex-deputados cessados e concede indenizoção. Dis
são em 2° turno

Mi
repercussão das principais fatos políticos do Estado
20h - Prejeto E: (inédito) - Administração par Proje
20h30 - Morado reservado ao TRE
21 h - Curso de fica (reprise) - Democracia,
Pluralismo, Diferença e Cidadania
22h - Repórter Assembléia (20 edição)
22h30 - Minas no Congresso (inédito) - Entrevista
como deputado federal Aecio Neves (PSDB)
23h - Assembléia Debate (inédito) - Em debate as
dragas o as marginalidades
Oh - Assembléia Entrevista (reprise) - A entrevistal
a coordenadora do Núcico do Humanizoção do Trãnsit
Rosena Antunes
0h30 - Agência Procon (reprise) - Em destaque a
adição de óguo nos frangos
1h - Mines no Congresso (reprise) - Entrevista coa
deputado federal Aécio Neves (PSDB)
1h30 - Repórter Assembléia (reprise)
2h - Encerramento

Essa grade está sujeito a alterações'
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