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Governador quer elevar limite
para credito suplementar
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O governador Ftamar Fran-
co encaminhou, à Assembléia
Legislativa, mensagem contei,-
do Projeto de Lei (PL) que ele-
va.deWN.para 12% da despesa
fixada no Orçamento estadual
de 20W, o limite para abertura
de credito suplementar ao Or-
çamento Fiscal do Estado, pelop

oder Executivo. O mesmo pro-
jeto autoriza o Executivo a mo-
dificar as fontes de recursos
aprovadas na lei do Orçamen-
to 2(R) (Lei 13471, de 18 de ja-
neiro de 2(0)).

Em exposição de motivos
que acompanha a mensagem,

os secretários de Planejamen-
to e Coordenação Geral,
Mauro Santos, e da Fazenda,
José Augusto Trópia Reis, ar-
gumentam que a ampliação
do limite para abertura de
crédito suplementar se deve
ao fato de que, quando da
elaboração do Orçamento
para 2000,X não estar definida
a política de pessoal que se-
ria adotada este ano, fato que
não permitiu uma projeção
real dos salários dos servido-
res estaduais. Segundo os se-
cretários, os reajustes nos ven-
cimentos do funcionalismo

consumirão parte representa-
tiva do limite fixado anteri-
ormente, tomando-o insufici-
ente para a adequação do or-
çamento até o final do exer-
cício.

No projeto original do
Orçamento 2000, enviado
pelo governador para a As-
sembléia em setembro do ano
passado, o limite para aber-
tura de crédito suplementar
era de 10%, percentual que foi
reduzido para 8° durante a
tramitação do projeto, histo-
ricamente o menor limite em
um orçamento estadual.

Metzker

Projeto que incentiva pequeno
produtor é terna de debate

O Projeto de Lei l'lj dução e manipulação de ali-
1105/2000, que dispõe so- mentos artesanais, foi tema
bre a habilitação de estabe- de debate público, ontem,
lecimentos destinados à pro- no Plenário da Assembléia

Legislativa. O projeto, de
autoria do deputado
.Adelmo Carneiro Leão (P1),
tem o objetivo de assegurar
a competitividade dos pro-
dutos das pequenas propri-
edades rurais, concedendo,
através dos órgãos compe-
tentes de controle, habilita-
ção para os pequenos produ-
tores filiados a associação
ou cooperativa para produ-
zir e comercializar produtos
artesanais.

Leia mais sobre o Deba-
te Público às páginas 2 e 3.

Prorrogada
inscrição para E83

A Escola do Legislativo
informa que foram prorroga-
das até esta sexta-feira (20) as
inscrições para a disciplina
"Regimento Interno e dinâmi-
ca do processo legislativo"
(Estudos Básicos 3) do Pro-
grama de Formação Perma-
nente do Banco de [)esenvol-
vimentodo Servidor (BDS). O
público-alvo são os servido-
res integrantes do banco, com
escolaridade de 2" e 3" graus.
Os interessados devem com-
parecer à Secretaria da Esco-
la do Legislativo (av. Olegário
Maciel. 2161) para efetuarem
a matricula.

O principal objetivo do
curso é levar o servidor a ter
uma visão panorâmica do
Regimento Interno, com ênfa-
se na tramitação de um proje-
to de lei. O professor é o servi-
dor aposentado Êlcio Costa
Moreira, e as aulas vão de 24
de outubro a 14 de novembro,
das 7h30min às 9h30min,
sempre às terças., quintas e
sex tas-f eiras.
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que nascem da economia
ser valorizados

Fstiveram presentes ao
Debate Público de ontem, no
Plenário, o deputado Miguel
Martini (PSDB), presidente
da Comissão de Saúde; o de-
putado Adelmo Carneiro
Leão (PT), que coordenou o
debate; a consultora da Cen-
tral Mãos de Minas e presiden-
te do Instituto Centro Cape e
do Conselho Administrativo
da Associação Brasileira de
Artesanato, Tânia Machado; e
a representante do grupo téc-
nico que participou da elabo-
ração do I'L 1.105/2000, Ligia
Lindner Schreiner.

O debate foi aberto pelo
deputado Miguel Martini, que
ressaltou a importância do
Projeto de Lei, afirmando que

Produtos
familiar devem

Desafio da globalização

O pljb: 1Ç0 'orou o Píc,,Ôr.o no lorde -riC -n

é necessário agregar valor
aos produtos vindos da eco-
nomia familiar. "É uma for-
ma de se investir na qualida-
de de vida, nos pequenos
municípios", lembrou o de-
putado. O deputado Adelino

Carneiro Leão realçou Si
expectativa em relaçào
aprovação do PL 1.105/a
que, segundo ele, já vemt
cebendo diversas propl
de aprimoramento em
tramitação na Assembléia.

Legislação deve ser consistente
Um dos artesãos presen-

tes questionou sobre a difi-
Clildade de comercializar o
Produto no mercado devido
S exigências da vigilância
flitárja Tânia Machado es-

clareceu que a grande difi-
culdade é ultrapassar as bar-
Feiras do município, uma
vez que, em alguns casos, a
Associação Mãos de Minasconsegue acerdos para osassociad	mas na esfera

municipal.  U dos objeti-
vos do l't. 1.105/2000 é re-
solver esse problema", ar-
gumentou. O deputado
.Adelmo Carneiro Leão sa-
lientou que a idéia da pro-
posição é ampliar os limites
do Estado, estendendo as
ações do Mãos de Minas.

Diante da ansiedade de
alguns artesãos em relação à
aprovação da medida, Leão
informou que a proposição

está sendo analisada pela
Comissão de Constituição e
Justiça ti ainda deverá ser
discutida pelas Comissões de
Fiscalização Financeira e Or-
çamentária, de Política
Agropecuária. de Saúde e de
Defesa do Consumidor. "O
principal objetivo é construir
uma legislação consistente
que tenha a participação dos
setores interessados", afir-
mou.
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quantias dividida pelos 500	fruia Lmdrr Scbrernei. que QIL,CJOU o

mil artesãos, da uma média de
dois salários mínimos por preocupam-se com a higiene
mês", afirmou lãnia. Ela ain- e validade dos seus produtos,
da salientou que 39°o dos pro- mas não têm informação so-
dutores possuem grau superi- bre corno melhorar a qualida-
or, esão artesãos por falta de de deles, afirmou. Segundo
oportunidade de empregos.	ela, uma lei sobre os produ-

Ela explicou que a lei vi- tos alimentícios artesanais
gentehojeé impossível de ser garantiria a manutenção do
cumprida. "Os produtores emprego,,) qualidade do pro-

ssociaÇões
A consultora da Central

\lâOS de Minas, presidente
do ln5t1tt0 Centro Cape e
do Conselho Administrativo
da Associação Brasileira de
Artesanato. Tânia Machado,
falou sobre a importância da
formação de associações e
coope%'a5 para o fortaleci-

rafi,C to do artesão. "Os
artesãos mineiros de produ-
tos alimentícios faturam, por

o. gS 1,8 bilhão. Mas essa

fortalecem artesão
Matado Metzker

Debate Público
(continuação)

Debate Público
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Segundo Adelmo Carnei-
ro leão, a necessidade de
aprimorar a qualidade dos
produtos artesanais é um de-
safio que vem sendo imposto
pela globalização. "Todo pais
deve assegurar a qualidade
dos produtos que exporta",
lembrou o parlamentar.
Como exemplo, ele citou a
França, uni dos maiores ex-
portadores de alimentos do
mundo. "A agricultura fran-
cesa é baseada na produção
regionalizada e artesanal",
ressaltou Adelmo.

O deputado também lem-
brou a agricultura familiar
mineira, que é responsável
pela produção do queijo ca-
nastra. Segundo ele, pesqui-
sadores estrangeiros estão
desenvolvendo tecnologias

que possibilitem eliminar as
bactérias contidas no leite uti-
lizado nos queijos. Para o de-
putado Adelmo Carneiro
Leão, adequar a produção aos
padrões de qualidade é tare-
fa do governo mineiro. Ele
reclamou das normas de qua-
lidade estabelecidas pelo có-
digo de vigilância sanitária,
"muito rígidas e
desestimulantes" -
Cooperativas - Nesse senti-
do. Adelmo Carneiro Leão
reiterou a necessidade de se
agruparem os pequenos pro-
dutores em cooperativas. "O
projeto não tem o objetivo de
burocratizar a produção fami-
liar, mas de fortalecê-la, faci-
litando seu acesso a recursos.
Inclusive, já nos posicionamos
junto à direção do Programa

Microgerais, para que
quenos produtores sejam
cluidos no programa", 1
breu ele.

O deputado informali
os principais pontos do
1.10512000 são assegufi
produtividade e a com
titividade do pequenOP1
tor rural, através de SUA

ganização; o fortaled
das cooperativas agrit
inserção dos prodi
artesanais no mercado
mal; e o incentivo à pe
de novas tecnologias . 5
o último objetivo, o deç
do lembrou que existe
dispositivo constituCi
assegura recursos do
mento estadual para
volvimento de pesqui5'
tificas.

Tôr,io Mochodo, presidente da
!nsfiruf o cenfto Copo

duto, o fortalecimento das
instituições dos produtos, o
respeito às realidades do Es-
tado e a valorização dos pro-
dutos locais, levando a
comercialização dos produtos
para a formalidade e aumen-
tando, desta forma, o Produ-
to Interno Bruto.

mais eficaz dos órgãos de
controle. "Segundo essa legis-
lação, os produtores deverão
ser filiados a associações ou
cooperativas e a produção
acontecerá dentro das nor-
mas. Dessa maneira, as res-
ponsabilidades dessas asso-
nações, dos produtores e dos
órgãos responsáveis, como
secretarias de Saúde, serão
mais claras", explicou.

Segundo a representante
do grupo técnico que partici-
pou da elaboração do Pi-
1.105/2000, Ligia Linder
Schreiner,asivação atual pri-
vilegia os grandes produto-
res, já que os pequenos pro-
dutores não têm acesso aos
financiamentos. Ela acredita
que urna legislação é capaz de
Inserir O pequeno produtor
tIO mercado, sem abrir mão

da segurança do consumidor.
"Serão formados produtores
capacitados, com qualidade
sanitária e competitividade',
afirmou.

Ligia Schreiner apresen-
tou as vantagens da legisla-
ção, como competência técni-
ca, linhas de crédito, henefi-
dos fiscais, conquista de mer-
cados, competència adminis-
trativa e gerencial e atuação

Apoio aos pequenos produtores



Seminário sobre o Estatuto da
Seminário Legislativo Criança será em novembro Air Vip i-

Durante a sétima reunião
preparatória para o Seminá-
rio legislativo sobre o "Es-
tatuto da Criança e do Ado-
lescente", realizada ontem, os
participantes dividiram-se em
sele grupos e iniciaram os tra-
balhos das Comissões Técni-
cas Interinstitucionais «--Tis).
Cada comissão irá discutir e
desenvolver temas, sob sua
responsabilidade, elaboran-
do uni documento que servi-
rã como uma "tese gli
subsidiando o SeminArio. "A
partir de agora, as CI'Is irá(>
trabalhar independentemen-
te da Assembléia, marcando
reuniões e propondo discus-
sões", explicou o deputado
Edson Rezende (l'Slfl. O Se-
minário será realizado entre
OS próximos (lias 27 e 30 de
novembro.

De acordo com o regula-
mento do Seminário, distribu-
ido durante a reunião, os te-

() deputado l vo José (1,1)
tornou posse ontem, na Secre-
taria de Estado do Trabalho
e da Assiténcia Social
(Setascad), como membro re-
presentante da Assembléia
Legislativa no Conselho Es-
tadual do Trabalho, Empre-
go e Geração de Renda. Se-
gundo o deputado, que é pre-
sidente da Comissão do Ira-
haho, da Previdência e da
Ação Social, na Assembléia,
o Conselho é resultado de
propostas colhidas durante a
realização do Seminário
Legislativo "Desemprego e
Direito ao Trabalho", realiza-
do no ano passado.

O dep,todo Ldsõn le:e.» d,y - ncic,'n,ic, o '051 do preparorõ'io co Seriiriôn,
,untamcnre co, a responsãvot peto Ãreo de P'ojc-tos tnstituç,onois. Myr

Costa de Olivera, e 'fuQt, António Avelo,

mas tratam, fundamental- Representaçao escolhida
mente, do Estatuto,lo, da Lei Ias entidades de apoio qi
Orgânica de Assistência Social cuidará	da	inscrição

da participação da socieda- institucional no evento.
de na defesa dos direitos da	Participaram da rt-união,
criança e do adolescente e da além do deputado Fdso
definição do papel do Minis- Rezende (PSB), reprt'sen
tério Público nessa empreita- tes de diversas entidades.
da. tambem no encontro, kn servidores da Arca de Pr'
apresentada a Comissão de tos Institucionais.

Criado pela Lei 13.687,
resultante de projeto de au-
toria dos deputados Ivo José
e Adelmo Carneiro Leão
(1T1), e sancionada no último
dia 27 de julho pelo governa-
dor Itamar Franco, o Conse-
lho Estadual do Trabalho.
Emprego e Geração de Ren-
da é o responsável, na estru-
tura do Poder Executivo, pelo
gerenciamento da aplicação
dos recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador
(FAT). Sua criação foi
reivindicada por diversos
segmentos sindicais, tanto
patronais quando dos traba-
lhadores.

Posse	 Deputado toma posse no
Conselho Estadual do Trabalho

-	- -
jçePTlj
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Gerais o devo ver ao cidadão o taxo de inscrição em
" concurso pbkco que não fo realizado. Votcçãa em 1°

porne
Sobre as indicoçôe feito, pe o governador do Estado	bu10
aos ,,omes de Tomai Aroido da Moto Santos Maria Dolores PL 4199
do cunho Pinto, herni',io Ganes do Silva, Moriene Mc.	Do deputado Sóvio Souzo Cruz, que dispõe sobro a p01'-cliodo Poria e Marlene Tcres-nha de Muno Colesont- para	tca estadual de coleto seletivo de lixo Votação em 2 0ntegrarem o Censo ho Estadual de Educação,	 turno

ga 1.45412000	 P1 289199Do Comissão de Fisco izaçóo Financeira pod cor 	infor.	Do deputado klen Santiago, q ue institu o Cadastro derrioçães co Secretário cc Fdmcoçõo sobre os be n&:c os	Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com aproporcionados P0 10 P1 772/99, bem como soo'e o	Administração Público Estadual. Votação em 2" turnoSvbstitui-vO n° la ele apresentado que institui gratifica.	PL 19712000çôa por irobalho noturno para serv dar do Quadro do	Dog5tório	 deputado Dama Ribeiro SIva, que institui atendi
nC 13/99	

.
mente especol o deficiente visual em i

Do deputado Joôo leite, que acrescento à CO,stituição do P1 821/2000
r as. Votação em 2° turno	

n5tituiÇs boncó.

Estado o olga 300 e supr me  inciso Ido artigo 139 crio	Do de~Joao Paulo, quer a l tero os art'gos 1 e 3° doa Cooroenadoria Geral de Per'cio Ofic at do Estado, e	
LI, 12.789, de 17/4/98, q ue orna abrgatória opartir do iist luto de C''ninolusu .ca e do Instituto Médtç	cc preço em produto comarc olizado	vLegal, subordinando.c diretamente ao Governador do	 areia e dó ouEstado: Vo'oçao em l turno	 trai providências (torno abrigatór a o afixação de preços

nc 15/99	 no,5 Produtos expostos em vitris, gôndolas e prateleiras
bem como a posagem e colocação de preços nos embala-Do deputado Antônio Caros Androdo, que acrescento	gens de frutas, legumes e verduras;

pemd e 5010 05), Vi,.
proibe, também, aparágrafo 00 ad. 36 do Constituição Estodua? (asseguro	ident'f.caçóo de clientes que parlicrenúncia à aposentada, o do servidor publica Civil, garor.	t(sçõa em 2' turnotmnda-se-Ihe o direito à contagem de tempo de serviço pt. 880/2000que tenho dada origem ao benefic,oi. Votação em 1 tur-	

Do governador do Estado, que altera dispositivos da Lei
KC 23/99 12 730 de 30/12/9710 PIO elo v sa adequar os procad.

Corre	 menu05 que permitam o mofalaria e posterior remissãoDa deputado

	

Rogério Correio, que acrescento ncisa ao	de créditos Iributários, reativo à imponação de mercado.ad. 62 do Coristituiçóado Estodo de Minas Gerais Cactos-	 'Os realizada até 31/3/2000 <v ia i mpos t o çocento às competèncios P'vot Vasco Assemb ó a a 'eoiw,	ndovidomenre recolhido a outra unidade da Federaçãoição de re'erer, da e pebisc to sabre os questão 5 de nte-	Votação em 20 turnoresse do Estadol Votação e', 1' ?urno	 P1. 937/2000PCC 3/99	
Do CPI do IPSM, que cr o o conselho de Beneficiárias doDo deputada João Paulo, que do novo redação ao inc $oV	lnst tuto de Previdéncia dos Servidores Mi torci Votaçãodo artigo 170 da Consti'uçoo E stadual dispensa a ex.	e',, 2' turnogéncia de olvora au quc 1guer outro tipo ce 'cencia,nento	

que especi.d

P1 940/2000paro o func onromento de templos reilgiosas e proibe e	Do deputaão Miônio Julio que ourorira o Per Execut -fixação de nitações de coróler geográfico para o misto-	vo o doar ao Municipia e	imóvelloção dos reter dos t‹~	 misto-
em 2 turno	

Fico . Votação em 70 
turno lnbap'm oPU 21/99

Do governador do Estado, que dispo	 PEC 25/99

	

e sobre concessão de	
Do CPI da Carreira de Haia ilação. Que acrescento o agibecio secur lório aos policiais civis e milIares do Cor	300 à Const tuição do Estado e revo a inciso III do arpode Bombeiros e aos agentes penitenciónias do Estado	
139(0 Estaco manterá sistema estoduai de trânsito argo.

PU 2912000
de Minas Gerais Votação ei, I turno, do	 nt

n zado nos ternos do e Discussão em 10 turno

	

Vo	

PEC 27/99Do deputado Paulo Pau que altero dispos . tvos do arti

	

,	 go	Do dep utada Sebos,iõo Navçrra Vieira q ue dispõe sabre
42 da lei 6624, de 18/7,75 que dis	sobre a orgon,.	

invest . dura e m cargos e empregos põb 1 icos obriga o Es-zoç bósica do Pli Mi dor do Estada de Minos Gerais	toda a dar posse aos corddcuos ap'oados em concursove dá oitos providências acrescenta às atribuiçoes e com.	público q ue não tirteados, ao incido p'oraPelénc,os do Policio Floresta O P0 l ciamento Ostensiva do	de vo idade e de s ua prorr
verem sido no

ogação de acordo com o pre-meio rura., compreendendo o proteçoo 6 fam'tia 'ural, ao	
o de vagos do edital! Discussão em l turnoSeu património e aos bens produz aos Ou armazenad	 1s

os no PEC 33/2000andado de produçóo(, taçao em 1° turno	
Sorgento driguas, q ue dó nova redação

Pt	/99	 Do depurado	Ro
Do deputada Mo'io Terna	 co art 137 do Constituição dodo Estada isubordino os polI-tdual dos d	

ra, Que dispõe bne poit ca	
c as Mil-tor e Civ ao Gornadot do Estada, soba coof-relias	pessoa portadora de de1 ciènc,a,	
denoção co Secretaria da Segurança Púbiicaj Discussãopio o Canse frio	

do
Estadual da Pessoa Portodoro de Deic .	C" 11-, turno141/99e dó outros providõnc ias votação em lii turno	

PEC 3712000
P1	

Da	Ela na Matozinhos que acrescenta o porá.
d

Do depoi000 Jose Mi ton q ue cr o a ea de Prot eção	grato 4i
	01190

depu!odc  
	140 do Constituição Estadual !assegureérc.05. Veja ,áFozende Capitão Eduardo e dá outros prov.

P1	 a 9aranti 0 de flantovibilidode ao Delegado de Poirc cl."5/2oo0	 em
ção em 10 fumo	

D Scussão	1-' 'umno
O deputado `in do, George, que d spõe sobre o Progra. PEC 32/2000

tres do E'.tod 0 de Miri05 Gerais, Votação em 70 turno
e	

stituiçóo
Do deputodo Chica Rafael, q acrescenta parágrafo úri co

m0 de RReg i,cçóo e Controle dos lhes Fluviais	
co or' 152 de Con	do Estado de Minas Gerais
' vedo a apresentação de proieto de lei q ue tenho por

Do	 ao elo insrituiçãa de tributo ou o a-teraçõo do legislaçãotPado Agostinho Silveira, que disaóe sobre 'n gie '	ti, bule,  vigente nos 90 dias que antecedem o términop` d e ensino Íundamenta e dá outrastvdéncic V o'cçóo em 1° turno	
PLC 2312000	

Discussãodo sessão legisiotiva) 	en 20 turno

CIO de cdO .' '	 Do deputado Sebostiãa Navarro Vieira, que estabelece

	

.rcio Cunho, que altera a lei nr 13464,	critérios operacionais para o exercic ;o do campetéia
de 12/1/2003 q ue cria afundo Estadual de Recuperação	legal co Tribunal de Contas do Estado na controle da
do	

'mõ n o b stórco Mística e Arquiteuônco Funpat,
PL 

	pagamento de ctratos adminstrativos Discussão emcnn 1-
turno'98/2990	

PLC 2412000Da d00 Dr 
Viena, que obr go o Estado de M'n05	Do governador que d-spãe sobre a manifestação. por

1 -	fl.lnárin (ld
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rr ter rui vo, cc pensornerto e op'i' Úo DiscussÕQ
em 2i. rumo

PL 590/99
Do deputado Ecmne Matorinhos. que autorizo o
cei Executivo o Cror O fundo de Financiamento
Hob tocono dos Poicrais Civis do Estado de Minas
Gerais e dõ outros prov dênc'os. Discussôa em]* iur•
no

PL 83012000
Do deputodo ALberto Pio an, que dspõe sobre o  s-
ir bui çáo do parcela de receito do produto da arreco-
daçoo do LCMS pertencente 00$ munrcp'Os, de que
loto o rcso li ao parõgrofo inrco do artigo 158 do
Cor.stuçõo Fe-dero o do outros piovdéncios. Dk
cu,sóO er

10 horas
• Comissão de Defeso do Consumidor (Plenorinha

Lvi discutir e votar parecer de 1 °tumo sobre oPL
1.142/2000. do deputado Agostinho Silveira, que
obriga as distribuidoras de combustrveis a coloca-
rem lacres eletrõnicos nos tanques dos pastas de
combustiveis

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionolizoçõo
(Plcnarinho ll) - discutir e votar proposições que
dispensam o apreciação do Plenario

• Comissõo do Fiscalização Financeiro e Orçomen-
tarjo (Plenarinho III) - discutir e votar parecer do 20
turno sabre o P1 32 8/99, do deputado Marcia
Kong ussu, que altera a redação do parõgrof o 1° da
Lei 6.194/73. que dispõe sobre a unidade de te-
sourario e  execução financeira do Estado: e pare-
ceres de 1° torno sobre osPLs 13/99, do deputado
Maria Jose Haucisen, que instituia programa de
seguro agricola no Estado; 806/2000. do deputa-
do Rogerio Correio, que dispõe sobre a inclusão de
dispositivos ao artigo S- do Lei 11.176/93: e 8561
2000, do deputado Merco Rõi que dispõe sobre
a politica estadual de preços dos medicamentos
em licitaçoes públicas

14 heras
Reuniao Ordinoria (Plenorio)

P1 365/99
Do deputado Posto, Gco'gi:, que d'spô' soi'o

do Poder Frecuriva o entidades cv 5 em fins Luç1 'os
concedo' crCc,tos a eiripteendedoies edo oJ,ros pro-r
cos. Discussão o;, 2 lume

P1 540/99
Do di-cutado Carlos P-menlo. que dispõe sobre o
pessoos desaparecidos D scussao em 2' lei-Lo

Reunião Extraordinária (20 heras)
As motéros constantes no pauto são os nLesrno5
Re L r,ôoOrdnó'ic. à exceçáo do parecer edo RQN 1.4
2000

14h30
• CPI do Narcotrõf.co (Plcnorinho IV) - ouvir o depoimen to

dos intimados, em reunião secreta
• Comissao do Trabalho, da Previdéncia e da Açao Social

(Auditoria) -discutir e votar parecer de 1° turno sobro aPI,
1.005/2000, do deputado Carlos Pimenta, que torna obr im

~rio o oferecimento, pela Estado, de cadeiras de roda
e aparelhos auditivos ao grupo que especifico

15 horas
• Comissão de Turismo. Indústria e Comércio (Plenarinho_

discuhrevoiarpropasiçõesdo Comisseo
• Comissão Especial do eti-presidetite Juscelina Xubrtsch

(Plenarinho III) - discutir e votar proposições da Comiss
• Entrevista coletiva (Sala de Imprensa) - deputado Paulo

Pettersen (PMDB) e luciano Partilho Borchio e Ely Si~
- assunto: fraudes nas eleições em Monhumirim

15h30
- CPI das licitações (Plenarinito 11)-ouviras soguintes depo-

entes: o ex.vice.presidente do Petrobras Distribuidora S!
A. Djalma Bastas de Morais; os advogados Lui' Gustavo
Rocha 0kv-eira e FemondoMlõnio Santiago Junior; aen-
genheira Antonio Erdes Bortaletti e a procurador . gero M
Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, Aberlardo
Toureiro Nunes

20 horas
Reunião Extroordinoria (Pienario)

lui, , 0^m. Ifi ; , 1

7h30 - Repórter Aswembléici (reprise)
8h - Horõrio reservado o Cómaro Municipal de
Belo Horizonte
9h15 - Em Pauta (reprise) - Corri o Dep.
Amilcar Marfins. Em destaque o Transplante de
órgãos em Minas Gerais
9h30 - Debate Público (reprise) - Habilitaçoa
de Estabelecimentos Destinados a Produção e
Monipulação de Alimentas Artesanais
11h - Assembléia Debate (reprise) - Em
destaque a Exploração da Trabalho Infantil
12h30 - Repórter Assembléia (reprise)
1 3h Harorio reservado ao TRE
13h20 -Solo de Imprensa (reprise) com Maria
Lucia Cardoso
14h30 - Plenário (AO VIVO) - Reunião
Ordinaria com pronunciamentos, debates.
discussão e votaçôo de proposições
18h Moraria reservada ô Câmara Municipal de
Belo Horizonte
19h - Midia e Poder (reprise) A entrevistada

é a primeira vereadora de BH Alaide Lisboa
19h30 - Repórter Assembléia (JO edição)
20h - Plenário (reprise) - ReuniÔo com pronunciaffl
tos. debates. discussão e votação de proposições
20h30 - Horório reservado ao TRE
20h50 - Continuação do Plenõrio
22h - Reporter Assembléia (2 0 edição)
22h30 - Assembléia Entrevista (inédito) coma
Conselheiro do Tribunal de Contas Flávio Regis
23h - Assembléia Debate (inédito) com deputados
debatendo assuntos do Midia
Oh - Assembléia Entrevista (reprise) - Com Arma
Dias procurador chefe da Delensoria Publica do MG
0h30 - Midia e Poder (reprise) - A entrevistada é O

primeira vereadora de 8H Alaide Lisboa
1h - Visão Parlamentar (reprise) - Entrevistas coM

Deputados Estaduais sobre assuntos da atual coniu
1h30 - Repórter Assembléia (reprise)
2h - Encerramento

Esta grade está sujeita o alterações


