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PLENÁRIO Plenário aprova em 10 turno PLC que garante
indenização a servidores da segurança
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Foi aprovado ontem, em
1' turno, o Projeto de Lei
Complementar (l'LC) 21199,
do governador Itamar Fran-
co, que dispõe sobre conces-
são de benefício securitário
aos policiais civis, agentes
penitenciários, policiais mili-
tares e militares do Corpo de
Bombeiros do Estado de Mi-
nas Gerais. De acordo com o
projeto, esses servidores, se
forem vítimascle acidentes no
exercício de sua função que
ocasionem aposentadoria por
invalidez, nos termos da lei
previdenciária, receberão do
Estado a quantia equivalente
a 20 vezes o valor da remu-

neração mensal a que fizerem
jus na data do acidente, a ti-
tulo de indenização
securitária. Em caso de mor-
te, será paga indenização no

valor de 50 mil Lfir, aos
benefíciários da pensão da
vítima, conforme a lei
previdenciária. (Páginas 6 a
10)
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Coleção Memória Política lança
mais dois livros

Serão lançados hoje mais
dois livros da coleção
mória Política de Minas",
com os depoimentos dos ex-
deputados Armando ZilIer
e Oscar Dias Corrêa, que
participaram da Constituin-

te Estadual de 1947, após o
fim da ditadura de Getúlio
Vargas. O lançamento será,
às 19h30, no Salão Nobre. A
coleção faz parte do proje-
to de história oral, desen-
volvido pelo Legislativo

mineiro, que tem como ob-
jetivo recuperar fatos que
marcaram a trajetória polí-
tica do Estado com base no
testemunho de personalida-
des que os vivenciaram.
(Página 5)

Palestra para gabinetes
O Setor de Apoio Parlamentar da Area de Informãtica vai pro-

mover, amanhã (19), palestra sobre a utilização do programa
"Emendas 2001", destinada aos operadores de computador dos
gabinetes parlamentares. A palestra sobre as emendas ao Orça-
mento do Estado para o ano que vem será ministrada em dois
horários: de 9h3ømin às 1Ih30min e de lSh30min às 17h30min, no
Auditório do andar SE, no Palácio da Inconfidência



Regionalização. O projeto
declara de utilidade pública
a Associação dos Municípios

da Microrregião do Baixo
Sapucai (Ambasp), com sede
em Varginha.

Participaram da reunião os deputados Ambrôsio Pinto
(PTB), presidente da Comissão, Wanderley Avila (PPS), e
Ailton Vilela IPSDEI.
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Ex-vice-presidente da
CPI dos Ucitações	nega superfaturamen

• BR Distribuidora
to em contratos

faturamento e lesão ao
patrimônio moral da admi-
nistração pública. Posterior-
mente, tanto o contrato quan-
to o convênio foram tornados
sem efeito pelo governador
Itamar Franco que, atenden-
do recomendação do Minis-
tério Público Estadual, deter-
minou a realização de proces-
so licitatório. De acordo com
os editais, as propostas serão
abertas nos próximos dias 23
e 24 de outubro.

Fernando Santiago e seu
advogado, Luiz Gustavo Ro-
cha Oliveira, que já haviam
prestado depoimentos à CPI
e também estavam presentes
na reunião desta terça-feira,
insistiram na existência de

Presenças

Deputado questiona assinatura
Questionado pelo depu- licitatório; e que a quaseW

tado MiguelMartini (PSDB) talidade dos DERs têrn
sobre o aspecto ético de sua ti-atos de 	 idadecoi
assinatura no contrato, pou- a 5K Distribuidora. Ele ri
cos dias antes de deixar a soube, no entanto, explia
BR Distribuidora para inte- detalhes sobre a naturu
grar a equipe do Governo do convênio, e disse ad
de Minas, Djalma Morais ditar que ele poderia indá
frisou que o negócio foi"algum tipo de fornecin
bom para as duas partes e to de material'. Os advoly
que julgou que não havia dos da Associação das
qualquer dúvida sobre o tribuidoras de Asfaltou
contrato. Disse, ainda, que gumentam que, neste
não era da sua competência o instrumento jurídico
exigir que o DER/MG que ser um contrato, e 111

abrisse um processo um convenio.

Compareceram à reunião os deputados Dolrno
Ribeiro Silva (PSD), presidente da CPI, Miguel
Mortini (PSDB), Rogério Correia (PT) e Bené
Guedes (P011.

superfaturamento e
ram da dispensa de
alegandoque há juri
eia contrária ao pre
to no caso de emr
economia mista.

O pres'denft- d. Cor', 9 epresidente do B
qafi desde o croçõo do einpr
controios são tkrnodcs sem f

con0 realiza
recebe denuncias

reunião secreta e
contra policiais

serem ouvidas as pessoas
implicadas nos depoimentos.
Ele destacou que 'a CPI deve
trabalhar com segurança e
responsabilidade, juntando
provas para que os fatos se-
jam apurados e os envolvi-
dos, condenados".

CPI do Narcotráfico
O presidente da Cemig e

ex-vice-presidente da Petro-
brás Distribuidora S.A. (5K
Distribuidora), Djalma Mo-
rais, negou ontem, em depo-
imento à CPI das Licitações,
que possa ter havido
superfaturamento em contra-
to e convênio firmados entre
a empresa e o Departamento
de Estradas de Rodagem de
Minas Gerais (DER/ MG), em
janeiro de 1999, sem licitação.
Os documentos foram assina-
dos por Djalma Morais no dia
9 de janeiro de 1999, quando
ainda ocupava o cargo de
vice-presidente da 5K Distri-
buidora.

Reiterando depoimento
prestado anteriormente à CPI
pelo representante da Gerên-
cia Jurídica da Petrobrás.
Ujalma Morais disse que des-
de a criação da 13K Distribui-
dora, em 1971, a empresa
sempre assinou contratos com
o DER!MG, para fornecimen-
to de material asfáltico, sem
processo licitatório. O proce-
d intento continuou mesmo
após a edição da Lei Federal
8.666 (Lei das Licitações), em
1993, pois essa lei permite que
os contratos sejam celebrados
sem licitação por se tratar de
duas estatais.
Anulação — O contrato, no
valor de R5 73,8 milhões, para
aplicação, transporte e fome-
cimento de asfalto e emulsão
asfáltica, e o convênio, da or-
dem de RS 59 milhões, para
transferência de tecnologia
de aplicação asfáltica, foram
questionados judicialmente
em duas ações populares mo-
vidas	pelo advogado
Fernando Antônio Santiago

m

Júnior, da Associação Brasi-
leira das Empresas Distribui-
doras de Asfalto, sob a ale-
gação de descuprimento da
Lei das Licitações, super-

Durante reuntao 5t'CTCtd

da ci do Na0t&0, rea-
lizada ontem, os deputados
,tivirarn três depoentes que
vieram	denuncia r	o

.0lyilflentO de policiais ci-
-s no tráfico de drogas em
uWJ 

cidade mineira não re-
selada Segu10 o deputado
Marcelo COnÇálves (PDT),
presidente da CPI, o caso será
apurado pela Comissão e as
,~implicadas nos depo-
imentO5 serão ouvidas em

A Comissão de Defesa do
Consumidor, em reunião re-
alizada  ontem, aprovou pare-
cer favorável, de V turno,
para o Projeto de Lei (Pi-)
1.142/2000, de autoria do
deputado Agostinho Silveira
(PL), que obriga as distribui-
doras a colocarem lacres ele-
btnicos nos tanques dos pos-
tos de combustíveis. Segun-
do o projeto, somente a dis-
tribuidora que colocou o la-
atem um determinado tan-
que do revendedor varejista
poderá abri-lo. A relatora da
matéria foi a deputada Elaine
Matozm.hos (P55),

O parecer ressalta que o
Projeto visa evitar a violação
eadulteração de combustível.
Se um combustível for adul-

Foi aprovado ontem, em
turno Único O parecer favo-
rável do deputado Ailton
Vde (PSDB), sobre o l'roje-
tode Lei (P14 1.103/2000 1 do
depwado Dilzon Meio (m),

a reunião do Comis-
TMode Assuntos Municipais e
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uma pít'uiici reWUCIO, vil' ses-
são aberta ao público.

O deputado Sargento
Rodrigues (P55), designado
sub-relator para acompanhar
esse fato especificamente,
apresentou, e teve aprovado,
um requerimento que pede

Participaram da reunião os deputados Marcelo Gonçalves
(P01) - presidente, Rogério Correia (P11 - relator, Sargento
Rodrigues (PSB) e Paulo Piou (PFL) - vice-presidente.

terado, pode-se identificar o
responsável pela falsificação",	-	-
comentou a deputada Elaine
Matozinhos. A relatora sali-
entou, ainda, que, com a co-
locação do lacre, o revende-
dor varejista fica impedido de
ter acesso ao combustível re-
tido no seu tanque, impossi-
bilitando, dessa forma, a sua
adulteração nos postos vare-
jistas. A deputada finalizou	(:-, 'n' /, ',•v'. ......

dizendo que "o projeto pre-	 (: 24 1 4; ?OOU

tende proteger o consumidor, atenda às especificações do
já que visa garantir que ele regulamento técnico da
adquira combustível que Agência Nacional de Petróleo

(ANI')".
1 ã i-- lI I!jj

Participaram da reunião os deputados João Paulo (PSD),
presidente do Comissão; Geraldo Rezende (PMDB) e
Elaine Matozinhos (P5B}.

Defesa do
Consumidor e

o
oo

Assuntos Municipais
e Regionalização

FL obriga distribuidoras a colocar
lacre em tanques de combustíveis

Utilidade pública é aprovada



COMISSõES Deputados federais serão convidados
Comissão Especial JK	

A Comissão Especial do mento do deputado Márcio para falarem à Comissão.
ex-presidente	luscetino Kangussu (l'PS). Kangussu deputados federais são
Kuhitschek, formada para, no solicitou que seja feito convi- sidente e relator da Comiss
prato de 60 dias, acompa- te aos deputados Federais Externa da Câmara Federal
nhar, subsidiar e dar o neces- Paulo Octá vio (PFL) e que trata da morte do ex-pit.
sário apoio aos trabalhos da Osmânio Pereira (PMDB) sidente.
Comissão Externa da Câma-
ra dos Deputados, destinada It4d	 _____
a esclarecer as circunstancias	.	 -Dnrtírinnrnm cm reunião os deputados Bene Guedes
em que ocorreu a morte do	E)II, presidente da Comissão, Márcia Kangussu (PPS)
ex-presidente JK, reuniu-se	e Anton Vilela (PMDB).
ontem e aprovou requeri

-Abertas inscrições para curso de
Especialização sobre o LegislativoEscola do Legislativo

Oscar Dias Corrêa
Oscar Dias Corrêa nasceu cai ltaúna, .Minas Gerais, em l' de

fevereiro de 1921. Bacharelou-se em Direito e se filiou à UDN
desde a sua fundação. Em 1947 elegeu-se para a Assembléia Esta-
dual Constituinte e cumpri u dois mandatos como deputado esta-
dual. Em 19.551 foi eleito deputado federal, cumprindo três manda-
tos na Câmara dos Deputados. Foi secretário de Estado da Educa-
ção no governo Magalhães Pinto, em 1961. Após 1966, dedicou-se
exclusivamente à advocacia e ao magistério, lecionando a discipli-
na  de Economia na Universidade de Brasília (L'nl) e na Universi-
dade Estadual do Rio de Janeiro. No governo Sarnes; foi ministro
do STF, presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro da
Justiça. Foi eleito para a Academia Mineira de Letras e Academia
Brasileira de Letras. Entre suas obras publicadas estão: "Introdu-
ção crítica à Economia Política"; "A Constituição de 1967 contri-
buição crítica"; "O sistema político-econômico do futuro:
Societarismo' e o romance "L3rasilio'.

Armando Zilier
Armando Zilier nasceu no Rio de Janeiro, em 3 de setembro de

1908, e fez os estudos secundários em Juiz de Fora. De 1932 até
sua morte, em 1992, ele militou no Partido Comunista Brasileiro
(PCB), Presidiu o Sindicato dos Bancários de Curitiba e de Belo
Horizonte e a Federação dos Bancários de Minas Gerais. Em 1947,
elegeu-se deputado à Assembléia Estadual Constituinte. Com  ocancelamento do registro do PCB, cm 1948, pelo Tribunal Superi-
or Eleitoral, seu mandato foi cassado numa ação que atingiu todos
os parlamentares comunistas em todas as Casas Legislativas do
País. Armando ZilIer estava em Praga, capital da então
Tchecoeslo .áquia, num congresso da Federação Sindical Mundial,
quando o golpe de 1964 foi deflagrado. Ele só soltou ao Brasil em

a1980, após a nistia,
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Livros trazem depoimentos de
deputados constituintes de 1947

Li estao ahrtas as inscri-
ções para o Curso de Especi-
a ti Zaçã o sobre Poder
Legislativo (põs-graduação
Jato senso), oferecido pela As-
sembléia Legislativa, por
meio da Escola do
Legislativo, em conjunto com
o Instituto de Educação Con-
tinuada (IEC) tia l'LC/MG.
São 35 vagas, sendo 10 vagas
destinadas preferencialmente
aos servidores da Assem-
bléia. O público-alvo do
so são os profissionais gradu-
ados que, de alguma Forma,
interagem com o Legislativo,
bem como agentes políticos
municipais vereadores, se-
cretários e procuradores mu-
nicipais). O curso começa em
janeiro de 2001 e termina em
julho de 2002, corri aulas sem-
pre nesses meses do ano.

O candidato a prefeito de
Manhunurim pelo Partido Li-
beral, Luciano l'ortilho Porto,
concedeu ontem entrevista co-
letiva, na Sala de Imprensa, e
apresentou denúncias contra a
candidatura do atual prefeito
e candidato à reeleição, Erval

Como se inscrever - Os inte-
ressados devem se inscrever
at tt o dia 24 de novembro na
sede do lEU (av. Brasil,
2.023/7' andar - Praça da Li-
berdade - CEP: 30.140-002),
em Belo Horizonte; ou enca-
minhar, para esse local, a fi-
chade inscrição que consta de
lo/der de divulgação, junta-
mente com cheque nominal à
Sociedade Mineira de Cultu-
ra. Mais informações podem
ser obtidas pelo telefone (031)
3261-8282 ou pelo fax 3261-
6860: pelo e-maU
iec&pucminas.br ou pelo site
http://wwW.pucminas.br.O5
documentos necessários para
a inscrição são: ficha preen-
chida; cópia do diploma de
graduação ou documento
equivalente; cópia do históri-
co escolar do curso de gradu-

Mendes (PMDB). Com base
nas denúncias de compra de
votos, abuso do poder econô-
mico e uso da máquina admi-
nistrativa, Luciano está pedin-
do a impugnação da candida-
tura do atual prefeito à justiça
eleitoral de Manhumirint Ele

ação; copia do documento
identidade; c-urr,cuJon? vit
exposição de motivos par,
busca do curso pelo alu
(urna lauda, no minimo
duas laudas, no maxim
uma foto 3x4 e ta ,i de inso
ção no valor de R %tLOO.

A seleção, que aconteo
entre os dias 27 e 29 dei
vembro deste ano, ocorr
pela análise ctassificatóS
currículo, histórico escola
exposição de motivos doe
didato, reservando-se ao]
o direito de solicitar infori
ções adicionais, se achar
cessário. O resultado da
leçào será divulgado no
30 de novembro, e as i112

culas serão dessa data ai
de dezembro. O custo da
peciali7aÇaO é de seis pa
Ias de RS 250,00.

tado Paulo Petersen (l')
luciano l'ortilho PortO
segundo candidato mais
do na eleição em Nianhui'
perdendo para o atual
to por uma diferença
votos.

Coleção
A coleção Memório

Política de Minas" foz
porte do projeto de

história oral,
desenvolvido pelo

Legislativo mineiro,
que tem como

objetivo recuperar
fatos que marcaram

a trajetôria político do
Estado com base no

testemunho de
Personalidades que

osvivencjaram O
trabalho surgiu com
um estudo realizado

pela Área de Projetos
Institucionais do

Assembléia tAPI). em
1989, sobre as

Constituições mineiras
de 1891 1935 e 1947

Os dois primeiros
exemplares da
coleção foram
lançados em

dezembro de 1996,
com os depoimentos

dos políticos Pio
CanSo e Fabricio
Soares. O trabalho

envolve estudos
preliminares, coleto

de depoimentos,
transcrição delitos.

revisão do texto,
conferência e leitura

do material pelo
entrevistado.

Serão lançados hoje mais
dois livros da coleção "Me-
mória Política de Minas", com
os depoimentos dos deputa-
dos Armando Ziller e Oscar

as Corrêa, que participa-
ram da Constituinte Estadu-
al de 1947, após o fim da di-
tadura de Getúlio Vargas. O
lançamento será, às 19h30, no
Salão Nobre da Assembléia.
A entrevista de Armando
Ziller foi concedida aos his-
toriadores Hugo António

Avelar e Luís Fernandes de
Assis, da Assembléia
Legislativa, entre os dias 19
de junho e 30 de outubro de
1991. Foram 20 fitas, num to-
tal de 19 horas e 1 minuto de
gravação. Armando Zilier (a-
leceu em 17 de maio de 1992,
POUCO depois de finalizar o
depoimento. O livro, de 390
páginas, foi editado pelo so-
ciólogo Odilon Vargas
iïiledo, também servidor da
Assembléia Legislativa.

O livro com depoimento
de Oscar Dias Corréa foi di-
vididoem dois volumes, num
total de 1.035 páginas. A en-
trevista foi feita pelos histo-
riadores Hugo Antônio
Avelar e Silvia Barata, e pelo
sociólogo Odilon Vargas
ibledo, no Rio de Janeiro, de
outubro de 1994 a agosto de
1995, em sessões que duraram
39 horas e ocuparam 43 fitas
cassete. A edição do livro foi de
losé juram Carda de Araújo.

PAINEL

Coleção Memória
Política

Entrevista coletiva	Candidato derrotado vai pedir
impugnação em Manhumirim
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Aprovado PL que
Reunião Ordinória	para servidores da

garante
área de

Benefícios retroagem a 1999
Foram aprovadas ain-

da as emendas n' 2 e 3, da
(Jomissào de Fiscalização
Financeira e Orçamentá-
ria. A emenda n' 2 trata
de revogação do artigo 6
da Lei Delegada 43/99,
que foi editada pelo go-
vernador Itamar Franco
para assegurar a indeniza-
ção agora regulamentada
pelo PLC 21/99. A emen-
da a' 3 dispõe sobre a vi-
gência do PLC 21/99, que
vai retroagir a 21 de ou-
tubro de 1999, data em
que deixou de vigorar con-
trato do Estado com segu-

Rejeitada emenda sobre
assistentes judiciários

radora privada e que
tava do mesmo assun
As emendas foram apr
vadas corri 41 votos a fk
vor e um Voto contrário

Foi rejeitado o artiv
4' do projeto original, se.
gundo o qual o valor mi-
xinio (ia in(ienizaçh
securjujria prevista na h
será R$ 25 mil. A rejeiçk
foi necessária para que
fosse aprovada a mud*
ça de valor da indenizè
ção em caso de morte. A
votação foi de 2 votosfr
vorâveis e 41 contrários
manutençao do artigo).

Foi rejeitada também a
emenda n° 4, apresentada
Pela deputada Elaine
Matozinhos (l'SB) ao PLC
21/99 na fase de discussão
de 1' turno, em Plenário. A
emenda legaliza a situação
dos 43 assistentes judiciá-
rios no exercício das fun-
ções de defensores juridi-
cos penitenciários, e que
não recebem como tais. A
emenda foi rejeitada por-
que dispõe de assunto es-
tranho ao PLC 21/99. l'o-
rém, já existe um entendi-
mento entre a Presidência

e todas as lideranças
Assembléia de que a 01
ria será aprovada tão!'
o governador Itamar Fi
co encaminhe, ao Lei
lativo, projeto sobre O
sunto. O preside:
Anderson Adauto (FMI
vai enviar ac, governac
ainda esta semana, um
cio solicitando que o E
cutivo encaminhe projel
Assembléia, o mais bfl
Possível, visando sohic
nar a situação dos assi4
tes judiciários em atual
nas penitenciárias,

Os depo'ados Bene Gvvdes ,Püfl, ArrÕ,,,, C O , c-, Ao
pres;dçntc Ànde'son Mouro 1PMD8,, oIcm no 'cn,00 o'c,',cv, dr PIer'ár,o
apoio ao segmento, visando Coordenadoria de Apoio e
propiciar-lhe melhores condi- Assistência à Pessoa Portado-
ções de vida, trabalho e ra de Deficiência (Caade) à
integração social. O Conselho Secretaria de Estado do Ti-a-
Estadual de Defesa dos Direi- balho, da Ação Social, da Cri-
[os da Pessoa Portadora de ança e do Adolescente. O
Deficiência terá paridade en- Fundo Estadual de Assistên-
tre o poder público e a socie- cia Social (Feas) será prove-
dade civil. O projeto define a dor dos recursos financeiros
subordinação do Conselho e para a implantação e manu-
de seu orgão executivo, a tenção do Conselho.

senvolvido junto aos alunos
do ensino fundamental nas
escolas públicas estaduais.
O Programa terá os objeti-
vos de reduzir o índice de
problemas dentários na po-
pulação do Estado, promo-
ver o hábito da higienização
bucal diária entre os alunos
e ensinar a técnica correta
de escovação e o uso regu-

lar do fio dental. Os objeti-
vos serão atendidos por
meio de palestras, debates,
distribuição de impressos
educativos, exibição de fil-
mes e exposições práticas; e
pelo fornecimento dos ma-
teriais necessários à realiza-
ção regular da higiene bucal,
principalmente escovas, pas-
tas e fios dentais.

do Sebastião Navarro Vieira, a
rejeição foi uma "injustiça com
os demais servidores". Para o
deputado Sargento Rodrigues,

indenizaçj
segurança
a extensão do beneffd0
ria o projeto inviável e;
ria levar o 90"cmador
tar a matéria.

PL cria Conselho da Pessoa Portadora de Deficiência
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PLENÁRIO

Reunião Ordinária
(continuação)

O Plenário aprovou on-
tem, em 1° turno, o Projeto
de Lei Complementar (PLC)
21/99, do governador Itamar
Franco, que dispõe sobre con-
cessão	de	benefício
securitário aos policiais civis,
agentes penitenciários, polici-
ais militares e militares do
Corpo de Bombeiros do Es-
tado de Minas Gerais. De
acordo com o projeto, esses
servidores, se forem vítimas
de acidentes no exercício de
sua função que ocasionem
aposentadoria por invalidez,
nos termos da lei
previdenciária, receberão do
Estado a quantia equivalente
a 20 veles o valor da remu-
neração mensal a que fizerem
jus na data do acidente, a ti-
tulo de indenização
securitária. Em caso de mor-
te, será paga indenização no
valor de 50 mil L'fir, aos
beneficiários da pensão da
v (tini a, conformee a lei
previdenciá ria.

Originalmente, o projeto
do governador previa, para
Os casos de morte, indeniza-
ção no mesmo valor dos ca-
sos de invalidez. A alteração
do valor foi proposta pelo
deputado Sebastiao Navarro
Vieira (PEL), e está contida no
parágrafo único do artigo 10

do substitutivo n 0 1. O pará-
grafo foi votado em desta-
que, e aprovado por unanimi-
dade dos 44 deputados pre-
sentes em Plenário no mo-
rnento da votação. O "caput"
do substitutivo n" 1 também
foi votado separadamente,
mas foi rejeitado por 30 vo-
tos favoráveis e 12 contrári-
os (seriam necessários 39 v<:.
tos a favor, para a aprovação)
A proposta era de que o be-
nefício da indenização fosse
estendido a todos os servido-
res públicos. Para o deputa-

Foi aprovado em 1 turno
,Pr*t0 de Lei (PL) 585/99,
da 

deputada Maria Tereza
Lara (P1') que dispõe sobre

nnutica estadual da pessoa
portadora de deficiência, cria

Conselho Estadual da Pes-
soa portadora de Deficiência
e dá outras providências. O
projeto foi aprovado na for-

do substitutivo n 1, apre-
sentado pela Comissão de
Saúde, que amplia aspectos
esti-uturas básicos da criação
e instalação do Conselho e
aperfeiçoa o projeto, sem
alterá-lo na essência. Maria
Tereza Lara é suplente da Co-
ligação PT-l'SB e saiu da As-
sernbléia quando o deputado
Adelmo Carneiro Leão (PT)
deixou a Secretaria de Esta-
do da Saúde.

A política pública defini-
da pelo PI- 585/99 pretende
dotar opoder estadual de uni
instrumento normativo de

Capitão
Também em 10 turno, foi

aprovado o PI- 741/99, do
deputado José Milton (PL),
que cria a Arca de Proteção
Ambiental Fazenda Capitão
Eduardo. O projeto foi apro-
vado com as emendas n° 1 e
2. Trata-se de área situada na
região Nordeste de Belo l lo-
rizonte, onde se localizam
partes das sub-bacias
hidrográficas do rio das Ve-
lhas e do ribeirão do Onça.
As emendas aprovadas apri-
moram o texto, assegurando

Foi aprovado também
em 1" turno o I'L 897/2000,do deputado AgostinhoSilveira (pi .), que dispõe so-
bre a higiene bucal nas es-
colas de ensino fundamen-
tal, O projeto  foi aprovadona forma do substitutivo n°
1, segundo o qual fica insti-tuido o Programa Estadualde	ie eBucal, a ser de-

o caráter de proteção
ambienta] da área.

Outro projeto sobre pro-
teção ambiental, aprovado na
reunião de Plenário de on-
tem, foi o PI- 795/2000, do
deputado Pastor George
(PL), que dispõe sobre o Pro-
grama de Regularização e
Controle das Ilhas Fluviais e
Lacustres do estado de Minas
Gerais. O projeto foi aprova-
do em 1 turno, na forma do
substitutivo n' 1. O objetivo
da matéria é regularizar as

Proteção
ilhas fluviais e lacustres de
domínio do Estado, efetuan-
do-se a sua identificação, a
demarcação e o
cadastramento delas. Segun-
do o projeto, o Poder Execu-
tivo criará uma comissão téc-
nica para efetuar o levanta-
mento e a avaliação dos as-
pectos jurídicos e ambientais
dessas ilhas e áreas. O
substitutivo n° 1 foi apresen-
tado na Comissão de Consti-
tuição e Justiça, aprimorando
o texto original.

Eduardo será Área de

Higiene bucal nas escolas



altera Fundo de Patrimônio Histórico Projetos recebem emendas
de forma articulada, campa-
nhas educativas sobre o as-
sunto. A coleta seletiva pas-
saria a ser indicada como um
dos parâmetros de válidos
para o critério de saneamen-

to ambientai, que detinc
distribuição de porcentagem
da parcela do ICMS ecológi-
co destinada aos municipios,
de acordo com a lei Robin
l lood -

Atendimento bancário
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Reunião Ordinário
(continuação)

Projeto
Outro projeto aprovado

em 1° turno na reunião ordi-
nária de ontem foi o PI- 945/
2000, do deputado Márcio
Cunha (PMDB), que altera a
Lei 13.464, de 12/1/2000, que
cria o Fundo estadual de Re-
cuperação do Patrimônio Ilis-
tórico, Artístico e
Arquitetônico (Funpat). O
projeto inclui, no grupo coor-
denador do Funpat, tiro

 da Secretaria de
Estado do Turismo.

Foi aprovado também o
l'L 998/2000, do deputado
Doutor Viana (PDT), que
obriga o Estado a devolver ao
cidadão a taxa (te inscrição
emconcurso público que não
foi realizado. O projeto foi
aprovado na forma do
substitutivo n° 2, segundo o
qual a devolução se dará em
até 60 dias a contar da publi-
cação do ato do cancelamen-
to ou suspensão do concurso,
e sofrerá correção monetária.
Coleta seletiva - Foi aprova-
do, em 2 turno de votação,
o P14/99, do deputado Sávio
Souza Cru,. (P55), que dispõe
sobre a política estadual de
coleta seletiva de lixo. Segun-
do o projeto, o poder público
estadual deverá apoiar e in-
centivar, por meio do Siste-
ma Estadual de Meio Ambi-
ente, os municípios que quei-
ram implantar política de co-
leta seletiva, aos quais o es-
tado deverá prestar assistên-
cia técnica, operacional e fi-
nanceira, além de promover,

Foi aprovado, também
em 2L turno de votação, O
L'L 797/2000, do deputado
Dalmo Ribeiro Silva (P80),
que institui atendimento
especial à pessoa portado-
ra de deficiência visual em
instituições bancárias. O
projeto visa a obrigar as
instituições bancárias a
manter, nas agências, me-
canismos adequados ao
atendimento dos portado-

Foi aprovado parecer
favorável às indicações,
feitas pelo governador,
dos seguintes nomes para
integrar o Conselho Esta-
dual de Educação: Tomai
Aroldo da Mota Santos,
Maria Dolores da Cunha
Pinto, l lermírio Comes da
Silva, Marlene Machado
Porto e Marlene Teresinha
de Muno Colesanti. O pa-
recer recebeu 34 votos a
favor, um voto contrario e
quatro votos em branco.

res de deficiência visual,
a tini de que lhes seja pos-
sibilitada a autonomia
para manter com o Sanco
um relacionamento co-
mercial, independente-
mente da presença de um
procurador. O projeto su-
gere que as agências
disponibilizem o contrato
impresso em braile, bem
conto o programa de
informática Dosvox.

Requerimento - Também
foi aprovado o Requeri-
mento 1.45.4/2000, da Co-
missão de Fiscalização Fi-
nanceira, pedindo infor-
mações ao Secretário da
Educação sobre os bene-
fícios proporcionados
pelo PI- 712/99, bem
corno sobre o substitutivo
n 1, a ele apresentado,
instituindo gratificação
por trabalho noturno para
servidor do Quadro do
Magistério.

Na reunião ordinária de
ontem, foi encerrada a dis-
ct-lSSaOr em 1" turno, da PEC
33/2000 do deputado Sar-
gento Rodrigues (PSB), que
dá nova redação ao artigo
137 da Constituição do Es-
tado (subordina as polícias
Militar e Civil ao Governa-
dor do Estado, sob a coor-
denação da Secretaria da
Segurança Pública). A PFC
recebeu emenda apresenta-
da pelo deputado Anderson

Foram designados no-
vos relatores para os se-
guintes projetos;
• I'L 830/2000, do depu-

tado Alberto l3ejani
(PFL), que dispõe sobre
a distribuição da parce-
la de receita do produ-
to da arrecadação do
!CMS pertencente aos
municípios, de que ti-a-
ta o inciso 11 do pará-
grafo único do artigo
158 da Constituição Fe-
deral, e dá outras pro-
vidências. O deputado
Pastor George (PI,) foi

Adauto (PMDB) e outros,
que recebeu (i 1, e foi de-
volvida à Comissão Especi-
al para receber parecer.

1tmhém foi encerrada a
discussão, em 2" turno, do
PLC 23/2000, do deputado
Sebastião Navarro Vieira
(P11), que estabelece crité-
rios operacionais para o
exercício da competência
legal do Tribunal de Contas
do Estado no controle do
pagamento de contratos ad-

designado relator das
emendas n°4 a 11, e solici-
tou prazo regimental para
apresentar seu parecer;
l'L 365/99, do deputado
Pastor George (l'L), que
dispõe sobre associação do
Poder Executivo a entida-
des civis sem fins lucrati-
vos para conceder créditos
a empreendedores e dá
outras providências. A
Comissão de Fiscalização
Financeira perdeu prazo
para emitir parecer, e a
presidência designou,
como novo relator em Ple-

ministrativos. (-) projeto re-
cebeu emenda n° 1, do pró-
prio autor, mas não foi vo-
tado por falta de quórum.
Votação adiada - Os de-
mais projetos de lei constan-
tes na pauta do Plenário ti-
veram a votação adiada, a
requerimento. E as Propos-
tas de Emenda à Constitui-
ção n°s3, 13, 15, 23 e 25/99
foram retiradas de pauta em
cumprimento a acordo dcli-
deranças.

nário, o deputado Helv
Tarqüínio, que solicitou
prazo regimental;
l'L 540/99, do deputa-
do Carlos Pimenta
(PSDB), que dispõe so-
bre a busca de pessoas
desaparecidas. A Co-
missão de Direitos Hu-
manos perdeu prazo
para emitir parecer, e,
designado novo relator
em Plenário, o deputa-
do Doutor Viana (PU E)
também solicitou prazo
regimental para apre-
sentar seu parecer.

Aprovadas indicações
para Conselho

Designados novos relatores

JI1:r1;Ir.p

Reunião Ordinária
(Continuação)

Requerimentos deferidos
Você  já  abriu oseu
correio eletrônico hoje?

Foi deferido pela pre-
sidência, requerimento
do Colégio de Lideres,
licitando a realização de
Urna reunião especial

para homenagear o Grupo de Lei n° 997/2000. de
Sainarino; e do deputado sua autoria, que cria o
Anderson Adauto (PMDB), Fundo Estadual de Segu-
em que solicita a inclusão rança Pública e dá outras
em ordem do dia do Projeto providências.

..	---	 ....
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Presidente anuncia decisão de
Reunião Ordinária deixar de receber denúncia
(continuação)

Denúncia
A denúncia

apresentado em
setembro pelo

deputado Nnilcar
Marfins foi

encaminhado pelo
presidente, no dia 19

daquele mês, á
Procuradoria-Geral,

que teve prazo até 10
de outubro para se

pronunciar. No dia lO.o
parecer da

Procuradoria-Geral,
com 46 páginas, foi

entregue ao presidente.
que pediu 48 fiaras

para apresentar sua
decisõo.

O presidente da Assem-
bléia, deputado Anderson
Adauto, comunicou ontem ao
Plenário a decisão da Presi-
dência de deixar de receber
a denúncia por crime de res-
ponsabilidade contra o go-
vernador Itamar Franco,
apresentada pelo deputado
Amilcar Martins (PSDB).
Apoiado pela maioria da
Mesa da Assembléia, o presi-
dente determinou o arquiva-
mento da denúncia. O depu-
tado Durval Angelo, que in-
tegra a Mesa da Assembléia
na condição de 2 -vice-presi-
dente, manifestou-se contra-
riamente à decisão da Presi-
dência. Segundo o comunica-
do, a denúncia não estava
revestida das forma) idades
essenciais necessárias para

Dia dos professores
deputado I)almo Riz'e,ro Silva

1 l''!)t desta,',;o dia dos
prntt-ssores. que

-	é comemorado
em 15 de

- outubro. 5omo

_4. k	uma dat,s que
convida a urna

- j
	

siitcem,i reflexão
por parte do
Poder

deputado
argumentou que ú inuispensavel
adotar medidas que valorizem a
atiiaçao do p rofessor, que é
promotor do re,tabeieciiflento do

alores ,ociais na sociedade. t)almnl
Rik'eiro Silva salientou a dedicaçã''
do secretarIo de Lstado da
Edtmçaçao. Siurilio Hingel. que ira
inaugurar mais trés importantes
oscilas no Estado O deputado
ressaltou a importância da
F,solatna 2)U. que seta realizada
na (apita. como um mportar.te
momento para ., pronwão de ações
t° tenham conto objetivo mudar a
relação da stxiedade Com a água.
"Presxupa-nos o fato do uso
1 neor reto t- de uma la Lsa cultura a
respeito da abundância dos recursos
hidricos", argumentou o deputado.
observando que Minas Gerais é O

berço de i mportantes nascentes,
devendo contribuir com medidas
preventivas ao, bens hldncos.
Dalmo Ribeiro Silva agradeceu o
governo do Estado pela
inauguração do Aeroporto de Ouro

seu recebimento.
Entrevista - O presidente
Anderson Adauto, em entre-
vista coletiva concedida à
imprensa, na última sexta-
feira (13) enumerou alguns
problemas de mérito da de-
núncia de Martins. O docu-
mento que comprovaria a
propriedade de um imóvel
nos listados Unidos não con-
tém qualquer dado do pro-
prietário; não há qualquer
indício de prova de que o
governador tenha
descumprido ordem judicial;
que não constitui crime de
responsabilidade a determi-
nação de exame de desapro-
priação da fazenda de
Buritis, de propriedade de
filhos do presidente da Re-
pública, o mesmo ocorrendo

Fino. Em aparte, o deputado Carlos
Pimenta (ISL)5I disse '2ue Os
parlamentares do Norte de Minas
estão empenhados em conseguir
obras como essa para a região O
dep utado Dimas Rodrigues
íI'%l 1)5) ponderou que apesar da
grande votação obtida no Norte do
Fstaclo pelo atual governador, a
regido Cont:nua esquecida.

Diocese
0 iii'piitsi lo 1 )imas Rodrigues
P\'Dli	 IV.0 o 'OvO de

naüt,a está
com o espírito
te li gioso

Çi11 

	.com a
da
na

cidade. O
 deputado

informou que as
Monte Azul, Porteinnha,

M,-'.o,unta. Santo Antonio do
Rrt'ro,r,trc outras, ,,er.So
beneticiadas pela craçao da diocese.
Rodrigues parabenizou o povo
catolico da reiàc' e disse  que sem
Fé é impossivel agradar a Deus'.
Em apartes. o deputado Dalmo
Ribeiro Silva (NDt e Alvaro
AntAnho {FtTI comentaram que
)anaüba esta abençoada pela
criação de sua diocese e
deve-se considerar uma
cidade feliz. Rodrigues ponderou
que irá lutar para construir uma
sede digna da importância da
conquista

com o deslocamento de
pas para reforçar a seguy
ça do Palácio da 1 iherda&
O presidente acatou integr
mente o parecer da Procw
dona-Geral da Assembl

Os problemas formais
ram resumidos pelo presida
te da Assembléia: lalta deal
tenticação nas cópia
xerográficas apresentadas,,
que lhes retira a for
probante igual ao do da
mento original (art, 2324
Código de Processo Peri4
apresentação de documai
em língua estrangeira nb
vertido para o portugu
(art. 236 do Código de ?r
cesso Penal); doc umentos i
gíveis; e documento, uja na
gem direita no ítir
reproduzida.

Menores infratores
(1 deputado Cor1o4 Pininta (1
disse que na prosima so'-,inda-fSi

ira a Uasilla
r,s ursalI.	.:'. \i,i',t, rio iii

-4 .1. --' lticiioiara

e, pari
5:- rot-nirc-

mi r,i:-'res. 1»
acordo com ele, o goveri'.' eden!
dese dispor de RS 1: nr:,:'reS pau
cada centro A ptOpOsticlUC
Cidades de Varginha, U,v,-rfladc(
Valadres, Juiz de loira ul'erl1d0'
Montes Claros sejam -.eli's deitO
centro,. 0 objetivo c r'ri,:ar
incisor uma educação
profissionalizante. acm ,:e
atividades esportivas:n'.aPa'
deputado Datmo R:be L ro >:.'a
(PM)) ponderou que.' modida ê
grande impOrtãnci.t tcrfli i t,,rnu di
garantir a aplicae:lid.it e co
Estatuto da Criança e co
Adolescente. Carlos Pmenta
informou que tamt'i* in "ai se
com o ministro dos lranspOr.;
Eliseu l'adilha, em conpanhi3S:
deputado federal. Fernando
para reivindicar que as obras
asfaltamento da BR-135, na
de Manga. sejam reiniciadas.
aparte, o deputado Dimas
Rodrigues fl'MDBt comentou
espera que os deputados ted
Musas possam contribuir para
progresso chegue ao Norte.

,,üctraordinó tl0 (9 horas) e Reunião Ordina-
rlO(14 horas)
1ØN 1.511/2000

Do deputado Iran, 8arbas', solicitando ao direto- geral
p0 o envio o oslo Coso de cópia dos termos de trans.

is de linhosdeónibus efetuadas no Governo Itomor
Franco

POM 1.53212000
Da deputado Miguel Mortini, em que solicita ao pre&den.
seda Ceniig informações o respeito de possiveis irreguio-

na processo de contratação de pessoal no exerci.
cade 1999

tQN 1.53512000
Do Comissão de Direitos Humanos, pedindo informações
ao secretário do Segurança Pública do Estado sobre a
obertura de inquérito paro apurar o morte da Agente de
EçÕo Robson José Tavares, ocorrido em ocidente na
dato que menciono, no Estação Feraviório de Saboró

laN 1.57112000
Da deputado Sargento Rodrigues. em que pede informo.

es ao secretário do Administração do Estado coo diretor
de Ptssool da Fólicio Militar de Minas Gerais sobre o situa -
çáok.-ional dos servidores denominados "ossernelhodoç
integrantes do Polido Militar do Estado de Minas Getois

PI_C 2912000
De deputado Paulo Piou, que altero dispositivos do ort. 42
do Lei 6.624/75, que dispõe sobre a organização básico
do Policio Militar do Estado de Minas Gerais e dó outras
providências iacrescenio às atribuições e competências
da Policio Floresta a policiamento ostensivo do meio tu.
ral, compreendendo o proteção à famiiia rural, ao seu
patrimônio e aos bens produzidos ou orrnozenados na
unidodedeprodução. Votação em l"turno

Pt$21/2000
DodepuloóoJaôa Pauto, quer altero osorts. 1°e3°do Lei
12.789198, que torno obrigot&ia o oxoção de preço em
produto comercializado novorejo e dó outros providências
Çforno obiigatô-iaa o1xaçõo de preços nos produtos eipos,
los em vitrines, gôndolas e oroteleiras bem como a peso-
geme colocoção de preços nos embalagens de frutas, le•
gumes everduras; proibe, também, o icleimtiíicaçãa de cli-
eitque porhcperi de sorteios) Votação em 2n turno

PÇC25f99
Do CPI do Carteira do Nobilitação, que acrescento o cri

7h30 - Repórter Assembléia (repr(se)
1h Horono reservada á Comera Municipal de BelatlOrltonte
9h15 - Plenário (AO VIVO) Reunião ExtraordináriocariS Pronunciamentos, discussão e votaçoo de proposi-ções
12b30 - Repórter Assembléia (reprise)13h - Notório reservado ao TRE
13hz - Assembléia Debate (reprise) - Em debate

fltoquos na midia do semana
4h20 Plenário (AO VIVO) - Reuniôo Ordinoria com

debates, discussão e votação dePosições
lltz;:oeran0 reservado á Cãmoro Municipal do Bela

tiÕ0 Parlamentar (reprise) - Entrevistas com
'nrioaoj estaduais sobre assuntos do atual conjuntura

- Ropo,0 Assembléia (10 edição) - Noticiaria do
aersaltros na Assen,blõio o o repercussão das-
Pais fato, politicas da Estado

300 à Constiturçóo do Estado  revoga o inciso III doai,
139 (o Estado manterá sistema estadual de trânsito argo.
n-,ado nos lemos do lei. Dscussaoem 1* turco

PEC37/2000
Da deputado Elaine Mato,inhos, que acrescenta oporá.
grafo 4000 artigo 140 do Constituição Estadual lassegu-a
o garantia de inomavibilioade ao Delegado de Polícia;.
Discussão em turno

PEC32/2000
Do deputado C'nico Rafael, que acrescento parágrafo única
ao cri. 152 do Constituição do Estado de Minas Gerais
(veda o apresentação de projeto de lei que tenho por
objeto a instituição de tributo oua alteração do legislação
tributário vigente nos 90 dias que antecedem o término
da sessão legislativai. Discussão em 2 0 turno

P1C 23/2000
Do deputada Sebastião Novorra Vieira, que estabelece
critérios operacionais poro o exercido da competência
legal da Tribunal de Contos do Estada no controle do
pagamento de contratas administrativos. Discussão cmii 2°
turno

PU 24/2000
Do governador do Estado, que dispõe sabre a n,onifesto.
çáa, por militar inativa, de pensamento eopinião. Discus.
são em 2 0 turno

P1 590/99
Da deputada Elaine Motozinhos, que autoriza a Poder
Executivo a criar o fundo de Financiornenta Habitacional
aos Policiais Civis da Estada de Minas Gerais e dá outras
providencias. Dscussãoem l°turna

P1 83012000
Da deputarjoAlberto Beiani, que dispõe sobrea distribui-
çoo da parcela de receitada produto da arrecadação do
ICMS pertencente aos rnun cipios, de que trota o -ncisa II
da acrágrafa único do art. 158 da constituição Federal, e
dó outras providências. Discussão em 1 0 turno

P1 365/99
Do aeputoda PostorGeorge. que dispõe sobre associação
do Poder Executiva a entidades civis sem fins iucrotrvas
para conceder crSitos o empreendedores e dó outros
providéncias. Discussão em 2" turno

P1 540/99
Do deputada Carlos Pimenta, que dispõe sobre o busco
ae pessoas desaparecidas. Discusszra em 2 turno

20h - Assembléia Entrevista (reprise) - A jornalista
Mõnica Mirando conversa coma conselheiro da Tribunal
de Contos de Minas Gerais, Flavio Rogis Xavier de Mouro
e Castro
20h30 - Horario reservado ao TRE
21h - CPI das Licitações (inédita) Resumo dos
depoimentos do ex-vice.presidento da Petrobrõs, D'alma
Bastas de Morais, e de outros representantes da Empresa
22h - Reporter Assembleia (2° ediçóa
22h30 - Assembléia Entrevista (reprise) - Entrevista
corri o Integrante da comissão da Transposição das Águas
do Soa Francisco, José Flavia Moyrink
23h - Assembióia Debota (inèdita). O tema do debate e
a papel do mulher na palitico
Oh - Plenário (reprise)
1h30 - Repórter Assembléia (reprise)
2h - Encerramento

Essa grade esta sujeita a alterações
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ACONTECE
HOJE

9 horas
• Reunião E4raordjnarjo (Plenário)
9h30
• Cornissõa de Direitos Humanos lAuditório) - discu-

tir e votar parecer de 2° turno sobre o Pt 553/99,
do deputado Sargento Rodrigues, que dispõe se.
breo registro e o publicidade dos indices de violên-
cia e crirnincilidade no Estado de Minas Gerais

10 horas
• Comissão de Educação, Cultura, Ciência e

Tecnologia (Plenorinho 1)- discutir o P1990/2000,
do deputado Edson Rezende que dispõe sobre
o alimentação escolar na rede estadual de ensi-
no, com os seguintes convidados: secretário de
Estado do Educação. Murilio Hingel: diretora do
Escalo Estadual Pedro II, Eliano Lemos Dif'icini; e
o representante do Conselho Estadual do Segu-
rança Alimentar (Corisco) , Otaviano Lage; e o
do Unioo Municipal do Estudantes Secundaristas
(Umes), Nilo Furtado

• Comissao de PoIiricoAgropuoi.ia e Agroindustrial(Plenarinho lV - oudiência público poro debater
o processo de produção da "Cachaço de Minas",
tendo em visto o tramitação da PI. 92 3/2000. dogovernador do Estado. Convidadas: secretário de
Estado da Agr.cultijra. Pecuária e Abastecimento
Raul Selem; a presidente da Associação Mineira
do Produtores de Aguardente de Qualidade
(AmpaqJ, o presidente da Cooperativo da Ca-
chaça (Coocochaça); a presidente do Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais (SDMG); o
Presidente do Instituto do Desenvolvimento In-
dustrial de Minas Gerais (Indi); o presidente da
Federação da Agricultura do Estado de Minas Ge-
rais (Faemg); o presidente do Federação das In-
dustrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg); o
Presidente do Centro de Tecnologia de Minas
Gerais (Cetec); o reitor da Universidade Federal
de Viçoso (UFV), Lua Sérgio Saraive; entre outros

• CPI do Fundo Sammo (Plenarinho II) - discutir
Pro posições do Comissão

• Comissão de Administração Pública (Plenorinho III)
discutir e votar pareceres de 1 0 turno sobre o P1

951/2000, do deputado João Leite, que dispõe
sobre o livre acesso de autoridades aos estabele-
cimentos carcerarios; P11 .095/2000 do deputa-
do Rogerio Correia, que dispoe sobre a utilização
de programas abertos na administração pública
estadual P1 1,106/2000, do deputado Dolmo Ri-beiro Silva, que crio a Ouvidoria Patrimonial , noó-bito do Secretaria de Estado da Cultura

14 horas
• Reunião Ordinarja (Plenõrio)
14h30
• Comissão Especial do MicraGerois (Associação Co-

mercial de Pouso Alegre) - criada poro estudar o
Programa MicroGerois e propor medidos visando
a sua reformulação Audiência pública com os
seguintes convidados: prefeito de Pouso Alegre,
Jair Siqueira; presidente do Câmara Municipal
de Pouso Alegre, Emanuel de Almeida Coutinho
Presidente do Associação Comercial e Industrial
(Acipa), Marco António Dias; presidont do Sin-
dicato dos Contabilistas de Pouso Alegre, Silves-
tre Cândido Souza Turbina; gerente regional do
Sebrae/Pouso Alegre, Joaquim Teixeira Garcio;
presidente do Sindicato da Construção Civil de
Pousa Alegre, Sebastião Kersul Foch; presidente
do Conselho Regional de Desenvolvimento In-
dustrial (CRDI/Sul), Albano Mello

• CPI do Fundef (Plenarinl',o III) - apuraras denún
cios de mó utilização e desvios dos verbas
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d0
Ensino Fundamental e Valorização do Magis
(Fundef) em municipias mineiros. Eleger a presi
dente e o vice-presidente e designar o relator

15 horas
• CPI da Saúde (Plenarinho IV) - apurar os denún,

aos sobre corrupção na Secretaria de Estado
Saude, apontadas pelo ex-secretário, deputodo
Adelmo Carneiro Leão, abrangendo desde
emissão de notas falsas a superfaturamento rv
Fundação Ezequiel Dias (Funed), além d0
terceirização desnecessária para a lavagem
roupas na Fundação Hospitalar do Estado
Minas Gerais (Fhemig). Ouvir depoimento3
coordenador de Zoonases da Secretario de E,todo da Saúde, George Alves do Almeida; &
representante do setor de Brarnatorogia dc
Funed, Vãnia Valéria Mar'telleto; edo propri,
rio da Exportadora e Importadora Lubeí Ltd0
Flavio lúcio do Cruz Gama

• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Nab
reis (Plenarinha III) - discutira votar parecer de
20 turno sabre o P1 645199, do deputado Fóbie
Avelar, que dispõe sobre a administração, pro.
teção e conservação das águas subterrõneasá
domínio do Estada

• Comissão do Transporte, Comunicação e
Publicas (Plenarinho ll) - discutir e votar parece'
de 10 turno sobre o PI. 1 .133/2000, da deputo.
do Dinis Pinheiro, que autorizo o Departamento
de Estradas de Rodagem a assumir a estro*
que liga o municipia de Angetãndia a BR-120

15h30
• Comissão Especial paro analisar indicação pa

a Fhemig (Plenarinho III) - argüir Fausto Fen,
Froes, indicado para o cargo de superintenda'
te-geral da Fundação Hospitalar da Estada à
Minas Gerais (Fhemig)

• CPI da Rodoviário (Plcnarinho 1) apurarê
nuncias de irregularidades envolvendo a cw
trato de exploração do Terminal Rodoviário h
reei Pinheiro (Tergip) mantido entre o Deç
remonto de Estradas de Rodagem (DERjMqI
a empresa Adter (Administradora de Termincil
Rodoviários 5k). Agendor os trabalhos à
Comissão

16 horas
• Reunião do presidente da Assembléia, dep#

do Andersan Adouto, com o secretario do fr
zenda, José Augusto Trópia Reis, e a presid#
do Tribunal de Justiça, desembargador SÓIP
lélis Santiago (Salão Nobre) - discutir o
de lei Complementar (PLC) 17/99, do Tnb
de Justiça, que contém a organização a a
são judiciórias do Estado de Minas Gerais

16h30
• Comissõo Especial das Taxas (Plenorinhe 1

estudar a Legislação Mineira referente a co
de taxas e propor medidas visando O
reformulaçõa, com ênfase paro as Leis 6.1
75, que consolida o Legislação Tributaria da
nas Gerais; 12.425196; 12.730/97 e 13.43
que alteram a lei do 1975. Discutir e votar
Posições da Comissão

19h30
• lançamento de dois livros da Coleçao Me

Política, com depoimentos de Oscar Dias
e Armando Ziller (Salão Nobre)


