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OAS-SEMBLE./ IA . 

. . . -

Plenário discute hoje o projeto da Copasa 
Depois de seis horas de ças permitiu inversão da 

obstrução ininterrupta - pauta e' a aprovação de vá-
mantida pela bancada do, rios projetos de autoria dos 
PMDB, ó Plenário aprovou, parlamentares. Os projetos 
no último sábado, em l 0 tur- do governo serão discuti-

. no,oPL1.549/97,dogover- dos esta semana. Hoje, a 
nador, que trata das custas reunião da inanhã será 
judiciais. A emenda quedes- aberta com a discussão do' 
tinava recursos para a Cai- PL 1.550/97, que trata da 
xa de Assistência dos f\d- Copasa. Os líderes do PT e 
vogados e para a Amagis foi do PMDB anunciaram que 
rejeitada. ' vão obstruir os projetos do 

Um acordo de lideran- Governo. (Páginas 6 e_ 7) 

Presidente anuncia cronograma das 
Audiências 'Públicas Regionais · política 

O presidente Romeu 
Queiroz (PSDB) anunciou, na 
Reunião Ordinária da última 
sexta-feira (19), o cronograma 
dasAudiências Públicas Re-
gionais para 1998. As reuni-
ões, que serão realizadas em 
todo o Estado· para definir as 
prioridades regionais a serem 
inseridas no Orçamento de 
1999, acontecerão entre abril e 
junho em 15 cidades das 12 · 
macrorregiões. 

Cada audiência vai du'rar : 
dois dias, quando serão ofere-

. cidos à comU!lidade, através 
do Centro de Atendimento ao 
Cidadão (CAC), serviços pró-
prios ou mediante convênios 
com diversos órgãos públicos. 
Dentre ele's destacam-se: 
"Procon Assembléia", emis-
são de carteira de identidade, 
carteira de trabalho e título de 
eleitor. O "Projeto Cidadão 
Mirim" também será apresen-
tado nas diferentes cidades. 

1!16/ide abril-Timóteo (macrorregiões Central li/Doce/ 
Central I, com 53 municípios 

a 16/17 de abril- Fruta! (Triângulo Mineiro, com 45 mu-
. niápios) 

1!123/24 de abril-Congonhas (macrorregiões Central III I 
Sul/Mata, com ~1 municípios) 

a 27/28 de abril-São Sebastião do Paraíso (macrorregiões 
·Alto Paramuba/Sul, com 47 municípios) 

1!14/5 de maio- Leopoldína (Mata, com 58 municípios) 
a 7/8 de maio- Coromandel (macrorregiões Noroeste/ 

Alto Paranaíba, com 31 municípios) 
a lll12 de maio -Santa Luzia (Central ll, com 26 municí-

pios) 
1!114/15 de maio-Aimorés (macrorregiões }equitiDhonha 

eMucuri/Doce,com85municípios) 
a 18/19 de maio- Matozinhos (macrorregiões Centro-

Oeste de Minas/Central!, com 50 municípios) 
a 21/22 c.le maio - Capelinha (macrorrcgiões 

Jequitinhonha e Mucuri/Ccntral I, com 52 municípios) 
1125/26 de maio..;. Três Corações (Sul, com 51 municípios) 
a 28/29 de maio- Alfenas (Sul, com 58 municípios) 
~ 1/2 de junho-Manhuaçu (Mata, com 88 municípios) 
11 4/5 de junho-J~naúba (Norte, com 90 municipiôs) 
118/9 de junho- Itaúna (rhacrorregiê:>es Alto São Francis- · 

co/Sul/Central li, com 57 municípios) 
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AliNFORMA 1 segunda-feira - 2 

Fiscalização Financeira e Orçamentária 

PL 1.150/97: aprovado p·arecer 
·de 2° turno 

A Comissão de Fiscali-
zação Financeira e Orçá.~ 
mentária aprovou, na ma-
nhã. de sábado, parecer 
favorável de 2° turno ao 
PL 1.150/97, do deputado 
João Batista de Oliveira 

, (PDn. O projeto dá nova 
redação ao artigo 36 da 
Lei 12.427/96, que dispõe 
sobre as Cl.,IStas devidas ao 
Estado; no âmbito da Jus-
tiça Estadual, de 1 o e 2° 
graus. O relator, deputado 
Roberto Amaral (PSDB), 
opinou pela aprovação da 
matéria na forma do ven-
cido. O pró'jeto voltou a 
Plenário, onde foi aprova-
do em 2° turno ainda na 
tarde de sábado. 

A redação do vencido 
do PL 1.150/97 determina 
que a arrecadação das cus-
tas não mais será repassa-
da diretamente para o Tri-
bunal de Justiça, mas para 
o Tesouro estadual, na for-
ma de recursos ordinários 
livres. Não será mantida 
também a cobrança do 
acréscimo de 20% sobre o 
valor total das custas e 
emolumentos por atos 

. extrajudiciais, lançados 
em livros de notas e em li-
vros de registros públicos. 
No entanto, o projeto esta-
b~lece que o valor das cus-
tas da 1 ~ e 2á instâncias, dos 
atos comuns e dos preços 
em geral sc,rá atualizado 
anualmente pela variação 
da Ufir ou outro índice que 
vier a substituí-la. 

O deputado Durval 
Ângelo (PT) solicitou, na 

reunião, o adiamento da 
votação do parecer sobre 
o projeto das custas judi-
ciais, mas seu requerimen-
to foi rejeitado. Segundo o 
deputado, o projeto vem 
ao encontro da reivindica-

ção da população de dimi-
nuir os benefícios concedi-
dos aos membros do Poder 
Judiciário. O deputado 
apresentou, ainda, outros 
dois requerimentos, ambos 
rejeitados. 

PLs 1.499/97 e 1.548/97 
Foram aprovados, 

também, pareceres para 
2" turno, favoráveis aos 
PLs 1.499/97 e 1.548/97, 
ambos· de autoria do go-
vernador. Os relatores fo-
ram os . deputados 
Roberto Amaral (PSDB) e 
Ajalmar Silva (PSDB), res-
pectivamente, que opina-
ram pela aprovação das 
matérias na forma do ven-
cido em 1° turno. Avulsos , 
dos parec~res foram dis-
tribuídos na reunião da 
manhã e sua aprovação 
ocorreu à tarde. Depois 
díssp, os projetos volta-
ram ao Plenário, para se-
rem votados em 2" turno. 

O PL 1548/97 altera a 
legislação tributária e au-
menta o ICMS para vári-
os produtos. As princi-
pais alterações são as se-
guintes: aumenta a faixa 
de isenção de ICMS sobre 
energia elétrica 

· residencial de 30 para 90 
kilowatts c, nos demais 
casos, aumenta o ICMS in-
éidente sobre a energia 
elétrica de 18% para 25%; 
aumenta o ICMS sobre 
bebidas alcóolicas destila-
das de 25% para 30% e, ao 
contrário do' que previa o 

projeto original, não au-
menta o imposto sobre P,-
garros e produtos de ta-
bacaria. 

O PL 1.499/97 conc<.'-
de incentivô fiscal' aos 
contribuintes do ICMS 
que financiarem projetos 
culturais aprovados pela 
Secretaria da Cultura. 
Será concedido desconto 
de 3% no pagamento do 
ICMS e 25% na quitação 
do crédito tributário ins-
crito e dívida ativa. O pro-
jeto possibilita a compen-
sação da perda pela pers-
pectiva de recebimento, a · 
curto prazo, do crédito 
tributário inscrito em dí-
vida ativa até 31/12/96. 

Para diminuir o impac-
to dos incentivos na arre-
cádação, o projeto estabe-
lece um limite de 0,15% 
sobre o produto total da 
arrecadação do ICMS, 
para aplicação em projetos 
culturais. Esse limite será 
de 0,20% em 1999; 0,25% 
no ano 2.000; e de 0,30% 
nos exercícios seguintes. 
Atingido o limite, o pro-
jeto aprovado deverá 
guardar o exercício fiscal 
subseqüente para receber 
o incentivo. 
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Fiscalização Financeira e OrÇamentária (continuação) 

Apreciadas emendas ao projeto 
doiPVA 

Ainda na reunião da tar-
de da Comissão de Fiscali-
zação Fí~anceira e Orça-
mentária, foi aprovado pa-
recer do deputado Roberto 
Amaral (PSDB) sobre emen-
das apresentadas, em Plená-
rio, ao PL 1.425/97; que au-
menta a alíquota de IPVAde 
3% para 4% para carros de 
passeio- um aumento de 
33%. Isenta de cobrança as 
aeronaves, embarcações e 
locomotivas, além de taxar 
carros com mais de 15'anos 
(mudanças feitas em Comis-
são). O parecer opinou pela 
aprovação da subemenda 
n° 1 à emenda n° 18 e das 
emendas n°s 22 e 34; pela 
prejudidaliqade das emen-
das n°s 19, 24, 25, 30 e 37; e 
pela rejeição das emendas 
n°S 20,21, 23, 26, 27, 28, 29, 
31,'32, ·33, 35 e 36. 

te optar pelo pagamento em 
cota única ou em três par-
celas mensais consecutivas. 
A Secretaria escalonará, o 

' pagamento de acordo com 

o final da placa do veículo. 
Autoriza também o Poder 
Executivo a conceder des-
conto para o pagamento do 
tributo em cota única .. 

A subemenda n° 1 à 
emenda n° 18 determina 
que o IPVA será recolhido 
por intermédio da rede ban-
cária credenciada pela Se-· 
cretaria de Estado da Fazen-
da, _cabendo ao contribuin-

Redução para carros a álcool 
A emenda n° 22, aprova-

da, amplia a isenção do 
IPVA às mototáxis. A emen-
da n" 34, do deputado 
Ronaldo Vasconcellos (PL), 
também aprovada, propõe a 
roou~opara2%da~íquota 
para veículos movidos a ál-
cool. Segundo o relator, tais 
veículos são mais "ecológi-
cos';, pois poluem menos a 
atmosfera, além de utiliza-
rem combustível nacional, 
cuja produção contribui 
para a gera~o de empregos. 
A emenda n° 37, do deputa-
do Adelmo Carneiro Leão 
(PT), fica prejudicada com a 
aprovação da emenda n" 34, 
já que trata da mesma maté-
ria. 
Progressividade rejeitada-
Uma das emendas rejeita-
das foi a n° 36, que propu-

nha alíquotas progresSivas 
para os veículos que, no pro-
jeto, estão com a alíquota de 
4%, dà seguinte maneira: 4% 
pará veículos com valo r aci-
ma de R$ 15 mil; 3,5% para 
veículos com valor entre 
R$ 10 mil e R$ 15 mil; e 3% 
para 'veículos com valor até. 

- R$10 mil. Segundo o relator, 
apesar de não ser contrário 
à idéia da progressividade, 
a emenda foi rejeitada por-
que compromete a expecta-
tiva de arrecadação, "uma 
vez que a grande maioria 
dos veículos possuem valor 
venal inferior a R$ 15 mil, 
como, por exemplo, todos os 
veículos populares, que re-
presentam metade das ven-
das de carros novos, e a 
maioria dos veículos usa-
dos". 

Taxas nas escolas estaduais 
Foi aprovado, ainda na reunião da 

manhã, parecer favorável para 2" tur-
no ao PL 1.176/97, que proíbe a co-
brança de taxas, mensalidades e con-

. tribuições nas escolas da rede estadu-
al. O parecer do deputado José Bra'ga 
(PDT) opinou pela aprovação do pro-
jeto na forma do substitutivo no 1, da 
.Comissão de Educação. A matéria se-
guiu depois para Plenário para ser 
apreciada em 2° turno. 

Na reunião da tarde, foi aprovado 
parecer fav,orável para 2° turno, ao PL 
1.089/97, do deputado Ivo José (PT), 
que dispõe sobre assistência à popu· 

lação atingida por reservatórios. O 
relator, deputado Roberto Amaral 
(PSDB), opinou pela aprovação da 
mat~ria na forma do vencido em 1 o tur-
no. O projeto seguiu depois para Ple-
nário para ser votado em 2° turno. 
Presenças -Participaram da reunião 
os deputados Miguel Martini (PSN), 
que a presidiu; Roberto Amaral 
(PSDB), Durval Ângelo (PT), Sebasti-
ão Na vario Vieira (PFL), Ajalmar Sil-
va (PSDB), Am..1ldo Penna (PSDB), José 
Braga (PDT), Adclmo Carneiro Leão 
(PT), Ronaldo Vasconcellos (PL), Luiz 
I~emando Faria (PPB) ',; 
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Reunião conjunta 

PL 1.54 7/97 recebe parecer 
favorável 

As comissões de Admi-
nlstrâção Pública, de De-
fesa do Consumidor e de 
Fiscalização Financeira e 
Orçamentária aprovaram, 
no sábado, pareceres favo-
ráveis de 2° turno ao PL 
1.549/97, do governador, 
que dispõe sobre a conta-
gem, a cobrança e o paga-
mento de emolumentos 
devidos pelos serviços 
extrajudiciais. O projeto 
foi aprovado em 1 o turno 
pelo Plenário e logo depois 
seguiu para a reunião con-
junta, para receber pare-
cer. No Plenário, foi rejei-
tada a subemenda n<> 5 à 
emenda 16, que previa a 
destinação de recursos 
para entidades classistas 
de magistrados, advoga-
dos, serventuários da Jus-
tiça e cartórios até 1 o de 
janeiro de 1999. 

Os relatores pelas co-
missões de Administração 
Pública e de Defesa do 
Consumidor, deputados 
Roberto Amaral (PSDB) e' 
Marcos Helênio (PT), opi-
naram pela aprovação do 
projeto na forma do ven-
cido em 1 o turno. O depu-
tado Ajalmar Silva 
(PSDB), relator pela Co-
missão de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária, 
opinou pela aprovação do 
projeto na forma do ·ven-
cido em 1 o turno, com 
duas emendas, que apre-
sentou. A emenda n~ 1 dis-' 
põe sobre juízes de paz e 
a devolução de valor pago 
indevidamente. 

Durante todo o dia de sábado, as comissões analisaram 
pareceres sobre os projetos do pacote 

Percentuais de acréscimo 
são modificados 

A emenda n" 2 muda os 
valores de acréscimo dos 
emolumentos. Isto porque, 
em Plenário, com a rejeição 
da subemenda n° 5 à emen-
da 16 - que determinava 
acréscimos de 33% e de 20% 
nos valores dos emolu-
mentos -, ficaram valendo 
os percentuais do projeto 
original: 50% (índice consi-
derado excessivo pelo 
relator) e 10% de acréscimo. 

Agora, com a aprovação 
do parecer, será acrescido 
de 34% o valor total dos 
emolumentos atos 
extrajudiciais, lançados ou 
não em livros de notas e em 
livros de registros públicos, 
praticados pelos tabeliães 
de notas, de protestos de tí-
tulos, oficiais de registro de 
imóveis, de títulos e docu-
mentos .e civis das pessoas 
jurídicas, oficiais de registro 
de distribuição de protestos. 
5erá ainda acrescido de 18% 
o valor total dos 
emolumentos por. atos 
extrajudiciais, lançados ou 
não em livros de registros 

públicos, prati.cados pelos 
oficiais de registro civil das 
pessoas naturais e de inter-
dições e tutela .. 

Além da mudança nos 
índices, ficoú estabelecido 
que esses acréscimos não 
serão mais r~eita adicional, 
mas sim receita corrente or-
dinária - o que significa que 
os recursos que irão para o 
Tesouro serão livres, sem 
destinação específica. Outra 
mudança que o relator pro-
põe é alterar o montante da 
receita adicional relativa à 
confecção e registro de escri-
turas com valor patrimonial 
superior a R$ 105.090,00. A 
receita adicional será acres-
cida de O, 15% sobre o valor 
patrimonial que exceder 
essa quantia - e não mais 
0,1%, como detenninava o 
parecer de 1° turno. 
Presenças - Compareceram 
à reunião os deputados 
Miguel Martini (PSDB), que 
a presidiu, Ajalmar Silva 
(PSDB), Roberto Amaral 
(PSDB), Marcos Helênio (P'I}, 
Adelmo Carneiro Leão (PT). 
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Administração Pública 

Analisadas emendas· de 
Plenário ao PL 1.392 

A Comissão de Admi.ni.s-
tração Pública.aprovou, sá-
bado, parecer do deputado 
Arnaldo Penna (PSDB) so-
bre as emendas n°s 2 e,3, 
apresentadas,. em Plenário, 
ao PL 1.392/97, da CPI do 
Sistema Penitenciário,~ du-
rante a discussão em 1 o tur-
no. O projeto dispõe sobre . 
o número ·de defensores 
públi<:;os no Estado. O 
relator opinou pela rejeição 
das emendas. O presidente 
da Comissão, deputado 
Ajalmar Silva (PSDB), con-
vocou ainda reuniões extra- · 
ordfuárias para esta segun-
da-feira, para apreciar o pa-
recer de 2° turno sobre o PL 
1.550/97, que autoriza a 
abertura do capital da 

Reunião conjunta 

Copasa. . 
Emendas- A emenda no 

2, do deputado Paulo 
Schettino (PTB), determina 
que os bacharéis em Direi-
to, policiais civis "ora pres-
tando serviços como dele-
gados especiais de polícia, 
já com vencimentos e van-
tagens da classe inicial da 
carreira de delegado de 
polícia I, passam a integrar 
o quadro efetivo de delega-
do de carreira da estrutura 
orgânica da Secretaria de 
Estado da Segurança Públi-
ca". A emenda é incons-
titucional, pois invade a 
competência privativa do 
·Executivo de criação de car-
gos. · 

A emenda n° 3 detenni-

na que "os bacharéis em 
Direito, policiais civis, ora 
prestando serviços como 
assistentes judiciários na 
Casa de Detenção Dutra 
Ladeira na defesa de intér-
nos carentes, passain a in-
tegrar quadro suplementar 1 

da ,Defensoria Pública no 
cargo de defensor público 
adjunto, que se extinguirá 
com sua correspondente 
vacância". O relator utiliza 
os mesmos argumentos -
invasão de competência -
para rejeitar a emenda. 
Presenças- Compareceram 
à reunião os deputados 
Ajalmar Silva (PSDB), que a 
presidiu, Arnaldo Penna 
(PSDB), Bilac Pinto (PFL) e 
Antônio Genaro (PPB). 

Projeto regula~enta transporte 
e ~COlllerciaJização de carne 

As comissões de Defesa 
do Consumidor e de Fisca-
lização Financeira e Orça-
mentária aprovaram, na tar-
de de sábado, parecer favo-
rável. de 1° turno ao PL 
1.547/97, do governador, 
que dispõe sobre condições 
para .o transporte e a' 
comercialização de carne e 
d.e produto de origem ani-
mal e seus derivados. O 
relator da Comissão de Fis-
calização Fmanceira e Orça-
mentária, deputado 
Roberto Amaral (PSDB), 
opinou pela aprovação da 
matéria na forma do 
substitutivo n° 2, da Defesa 

do Consumidor. 
Pela manhã, ele tinha 

solicitado a distribuição de 
avulsos doparecer. Na vo-
tação da tarde, o relator re-
tirou três emendas que ti-

. nha incluído no parecer e 
tratavam, entre outras coi-
sas, de incentivar prefeitu-
ras que investissem em 
infra-estrutura sanitária. 
O que é o projeto -O pro-
jeto determina fiscalização 
mais rigorosa dos alimentos 
de origem animàl. O traba· 
lho caberá ao Instituto Mi-
neiro de Agropecuária 
(IMA), Os valores das mul-
tas são elevados; .um pe-

queno produtor que venha 
a ser autuado poderá rece-
ber mu1ta de R$ 2 mil. O ri-
gor se explica pelo índice de 
abate clandestino de carne 
bovina em Minas Gerais: 
supera os 70% . 



Durante todo o dia de sábado, 
no Plenário e nos comissões, 
os deputados discutiram os 
pro;etos na pauta 
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Assembléia apr. ova projeto 
sobre custas judiciais · 

Depois de seis horas de 
obstrução ininterrupta 
mantida pela bancada do 
PMDB, os deputados aprcr 
varam, em 1 o turno, nas reu-
niÕes extraordinárias da 
manhã e da tarde de sába-
do, o PL 1.549/97, do go-
vernador do Estado, que 
dispõe sobre a contagem, a . 
cobrança e o pagamento de 
emolumentos remune-
ratórios ·.dos serviços 
extrajudiciais do Estado. 

O ponto mais polêmico 
da votação foi a rejeição da 
emenda que destinava 10% 
dessa receita para entidades 
de classe como a Caixa de 
Assistência dps Advogados 
e Associação dos Magistra-
dos Mineiros. (Amagis). O. 
total da receita será recolhi-
do ao Tesouro Estadual. O 
projeto atualiza as normas 
aplicáveis ao recolhimento 
dos emolumentos instituí-
dos para remunerar os atos 
praticados por tabelião, ofi-

P/enório prossegue votação dos proietos em Reunião 
Extraordinária na manhã desta segundo-feira 

cial de registro e de juiz de 
paz. 

Por outro lado, o proje-
- to ameniza situações isen-

tando de pagamento as pes-
soas reconhecidamente po-
bres, que requererem, gra-
tuitamente, certidões para 
efeitos previdenciários, alis-
tamento eleitoral e militar, 
matricula escolar em ensino 
de 1° grau, exercido da ci-

dadania e outros previstos 
expressamente em lei. 

Também será gratuita a 
expedição, pelo juiz de Paz, 
de atestados de vida e resi-
dência, bons antecedentes, 
idoneidade moral; registro 
de nascimento, óbito, 
emancipação, ausência e in-
terdição. O projeto recebeu 
62 emendas. Foram acata-
das 21 emendas. 

Acordo de lideranças permite inversão de pauta 
O processo de obstrução 

foi suspenso a partir de um 
acordo de lideranças que 

permitiu a inversão de pau-
ta, para aprovação de pro-
jetos de autoria dos parla-
mentares, ficando os proje-
tos do Governo para serem 
debatidos e votados na se-
gunda-feira. Os líderes do 
PT e do PMDB anunciaram 
qúe continuarão a obstruir 
os projetos do governo, por 
discordarem dos aumentos 
de impostos. 

A reunião desta segun-
da-feira será aberta, pela 
manhã, com discuss.'lo do PL 
1550/97, do governador do 
Estado, que dispõe sobre a 

Companhia de Saneamento 
de Minas Gerais (Copasa). 
O projeto autoriza o Poder 
Executivo a aumentar o ca-
pital da empresa e 
integralizar esse aumento 
com o patrimônio parcial ou 
total do Fundo de Financi- . 
amento para Água e Esgo-. 
tos de Minas Gerais (FAE/. 
MG). 

Deixou de ser votado 
também o PL 1.425/97, do 
governador do Estado, que 
dispõe sobre o Imposto de 
Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA). 
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Projetos votados pelo Plen·ário 

lil PL 1.150/97, do deputado João Batista de 
Oliveira, que dá nova redação ao art. 36 

. da Lei n° 12.427/96, que dispõe sobre as 
custas devidas ao Estado, no âmbito da 
Justiça Estadual de 1° e 2° graus. O 
projeto determina, entre outras medidas, 
que a arrecadação de custas não mais 
será repassada diretamente para o 
Tribunal de Justiça, mas para o Tesouro 
Estadual, na forma de recursos 
ordinários livres. Aprovadoem~turno. 

a PL 1317 /97,dodeputado Arnaldo 
Penna (PSDB), que altera dispositivo da 
Lei n° 12.418/96, que trata da I 

distribuição de parcela do ICMS 
pertencente aos muniCÍpios. O projeto 
prorroga para 1 o de janeiro de 1999 o 
prazo para comprovação, pelos· 
municípios, de que não concederam 
isenção indiscriminada do IPTU e do 
ISS, para fins de recebimento de cota 
prevista pela Lei Robin Hood II. 
Aprovado em~ turno, com duas 
emendas. 

DO PL 1.089/97,dodeputadoivoJosé 
· (PT), que regulamenta o parágrafo único 

do art.194 da Constituição do Estado de 
Minas Gerais, que dispõe .sobre a 
assistência social às populações de 
áreas inundad,as por reservatórios e dá 
outras providências. Aprovado em 1 o ' 
turno. · · 

a PR 1.518/97, da Mesa da Assembléia, 
que extingue cargos e funções 
gratificadas da Secretaria da Assembléia 
Legisltiva do Estado de Minas Gerais, 
com quatro emendas. Aprovado em 2° 
turno. 

a PR 1554/97, dos deputados Sebastião 
Helvécio (PPB) e José Maria Barros 
(PSB), que aprova convênio celebrado 
entre o Município de Chácara e o 
Município de Juiz de Fora para 
modificação de limite territorial. 
Aprovado em~ turno. 

a PL 1.223/97, de autoria do deputado 
Gilmar Machado (PT), que . 
regulamenta o art. 197 da Constituição 
Estadual, que dispõe sobre a · 
descentralização do ensino. 
Aprovado, em 2° turno, com 5 
emendas e rejeição dos artigos r e 9°. 

Escola ·do Legislativo promove 
encontro de professores 

I 

I 

j 

A Escola do Legislativo promoveu, no último sexto-feira, um 
encontro com os servidores do Assembléia, ativos e inativos, 
que porticiporom como docentes ení cursos ou no Proieto Novo 
Gestão. O obietivo principal foi expor o ploneiomento do. Escola 
poro 1998, dando informações gerais sobre os cursos e , 
conteúdos que serão oferecidos, com destaque poro o Ciclb de 
Estudos Básicos, no primeiro semestre, poro os servidores 
integrantes do Bane~ de 'Desenvolvimento do Se,rvidor. 
O gerente-gero/ do Areo de Ensino e Pesquiso, E/cio Costa 
Moreira,· detalhou o grade curricular programado poro o 
próximo ono e pediu aos professores que apresentem o 
disponibilidade de dias e horórios. A diretora do Escola, Sueli 
Barbosa de Abreu, falou aos cerco de 50 professores sobre o 
filosofia do instituição e agradeceu o envolvimento de todos nos 
atividades realizados em 1997. Elo destacou, oinda, o trodiçõo 
positivo dos servidores do Coso, de transmitirem sempre aos 
colegas o experiência adquirido. 



HOJE NA TV 

·TV Assembléia 
Canal11 
12h- Comissões- Debates e 
votações de projetos 
14h- Repórter Assembléia-
Noticiário 
14h 15- Comissões- Debates e 
votações de projetos 
'18h- Repórter Assembléia - 2° 
édiçõo- Noticiário 
18h 15- Procon Assembléia-
denúncias, entrevistas e 
noticiário sobre o defesa do 
consumidor 
19h- Comissões- debates e 
votações de projetos 
22h- Repórter Assembléia- 2° 
edição- reprise do noticiário 
22h 15 •. Curso de Formaçãp · 
Política. 
Oh- Repórter Assembléia - 2° 
e~ição- repríse do noticiário. ' 

TV Minas 
14h45 -·Repórter Assembléia 
23h 15-Assembléia em 
Debate. 

Tvs da capital e emissoras 
do interior 
Assembléia lnfonna 
As Comissões de Saúde e de 
Direitos Humanos realizaram 
audiência pública poro discutir 
denúncias de irregularidades 
no Centro Psicopedogóg ico do 
Fhernig, onde crianças e 
adolescentes estariam convi· 
vendo com doentes crônicos. 
Na mesmo reunião foram 
debatidos problemas que 
atingem ~s colônias de 
tratamento de hansenianos, 
também ligados à Fhemíg. 
Entrevistos.: Deputados: Hely 
Tarquinio (PSDB), Adelmo 
Carneiro Leão (PT), João Batista 
de Oli~eiro (PDT), Jorge 
Hannas (PFL). Guilherme 
Ri ceio, superintendente do 
Fhemig. 

9 horas 
• Reunião Extraordinário (Plenário) 
9h30min · 
• Comissão de Fiscali;ação Financeiro e Orçamentária 

(Pienarinho IV) - Discussõo e votação de parecer de 
l" turno do Pl 117 6/97, do deputado João Batista de 
Oliveira, que proíbe a cobrança de taxas e mensali-
dades escolares da rede estadual; e de 2° turno dos 
P.ls 1392/97; 1425/97; 1469/97;e o 1572/97 
(também convoc:ada poro 11 h30min, 15h30min, 
17h30min e 20h30min) 

• Comissão de Defesa da Consumidor (Pienarinho IV)-
Discussão e votação de parecer de 2° turno do Pl 
1547/97, do Governador do Estado, que estabelece 
condições poro o transporte e comercialização de car-
ne e seus derivados (também convocada para 
14h30min e 20h30min) 

to horas 
• Comissão de Administração Pública (Pienarinho IV) -

Discussão e votação de parecer de 2° turno do PL 

Reuniões Extraordinárias (9, 14 e 20 horas). 
PL 1.321/97 

Do deputado Gilmar Machado, que estabelece as 
matérias de Filosofia e Sociologia, enquanto discipli-
nas obrigatórias nos escolas públicas de 2" grau 

PL 1.425/97 
" Do governador do Estado, que dispõe sobre o Imposto 

sobre a Propriedade de Veículos Automotores e d6 
outros providências 

PL 1.548/97 
Po governador do Estado, que altera o Lei n" 6.763, 
de 26!12/75, que consolida o legislação tribut6rio do 
Estado de Minas, e d6 outrós providências 

PL 1.549/97 
Do governador, quq dispõe sobre a contagem, a cobrança 
e o pagamento de emolumentos remuneratórios dos ser-
viços extrajudiciais e d6 outras providências 

PL 1.550/97 · 
Do governador do Estado, que dispõe sobr~ o Com-
panhia de Saneamento de Minas Gerais e d6 outros 
pro'viclências 

PL 1.089/97 
Do deputado Ivo José, que regulamenta o parágrafo 
único do art . .194 da Constituição do Estado, que dis-· 
põe sobre a assistência social às populações de áreas . 
inundados por reservatórios e dó outros providências 

PL 1.57'Ú97 
Do deputado Pérides Ferreira, que altera o Lei n° 
12.422, de 27/12/96, que autoriza o Poder Executivo 
a realizar operação de crédito .com o União paro o 
fim que menciona 

PL 1.499/97 
Do governador, que dispõe sobre a concessão de incenri-

/ vo fiscal e quitação de crédito tribut6rio inscrito em dívida 
ativa por empresas interessadas em incentivar projetos 
culturais, por meio de apoio financeiro, no Estado 

PL 1.392/97 
Do CPI do Sistema Penitenciário do Estado, que dispõe 
sobre o número de Defensores Públicos no Estado 

PL 478/95 
Do deputado Marcos Helênio1 que dispõe sobre o 
livre acesso da sociedade aos estabelecimentos poli. 
ciais e carcerários 

PL 623/95 
Do deputado Jorge Eduardo de Oliveira, que institui 
gratificação por trabalho noturno para servidor do 
Magistério 

PL 627/95 
Do deputado Raul Lima Neto, que dispõe sobre a con. 
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1550/97, que dispõe sobre a Coposa (também 
convocada para 14h30min, 15h30min, 18h30min, e 
20h30min) 

• Reunião, de Gabinete (Auditório) -Reunião interna do 
Gabinete do deputado Marcos Helênio 

11 horas 
• Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

(Pienarinho 11)- Discussão e votação de parecer de 1 ° 
turno do PL 117 6/97, do deputado João Batista de 
Oliveira, que proibe a cobrança de taxas e mensalida-
des escolares da rede es1adual (também convocada 
para 17h e 20h) 

'Í4 horas 
• Reunião Extraodinária (Plenário) 
20 horas 
• Reunião Extraordinária (Plenário) i 
• Exposição de Fotografia (Espaço Político Cultural) -

Abertura da Exposição do 1" Concurso Nacional 
de Fotografias em comemo roçá~ aos 1 00 anos 
deBH 

servação das nascentes naturais e saneamento de cur-
sos d'água 

PL 716/96 
Do deputado Marcos Helênio, que dispõe sobre a 
inscriça em concurso públicp.paro ingresso no Admi-
nistração Pública Estadual 

PL 888/96 
Do deputado Bilac Pinto, que institui para os municípi· 
os que abrigam reservatório de 6gua para exploração 
econômico, compensação financeira _ · 

PL 913/96 
Do deputado Jorge Hannas, que auloriza o Poder Execuli· 
vo reverter o imóvel do Estado ao Município de Matipõ 

PL 1145/97 
Do deputado Wilson Pires, que inclui no currículo do 
ensino média a disciplino "Primeiros' Socorros" 

PL 1176/97 ·, 
Do deputado João Batisia de Oliveira, que proíbe a 
cobrança de taxas, mensalidades e contribuíões nos 
escolas da rede estadual 

PL 1212/97 
Da deputada Maria José Haueisen, que disciplina o 
afastamento remunerado de servidores públicos can· 
didatos a cargos eletivos · 

PL 1243/97 
Do deputado Olinto Godinho, que proíbe o implanta-
ção de descontos nos vencimentos do servidor públie<;>, 
sem prévio conhecimento 

PL 1237/97, 
Do Comissão, de Direitos e Garantias Fundamentais, 
que inclui conteúdos relacionados com tema Direitos 
Humanos nas cur·rículos escolares 

PL 1285/97 
Do deputado Geraldo Rezende, que dispõe sobre a 
obrigotoriedode de incluir a matéria "Língua Espa-
nhola" nos currículos do ensino fundamental dos esco· 
las estaduais 

PL 1336/97 
Do deputado José Militão, que dispõe sobre o 
obrigatoriedade do ofixaçõo de preços em produtos 
comercializados no varejo 

PL 1450/97 . 
Do deputado Bené Guedes, que altero o art.2° da Lei 
11.488/94, que autorizo doação de imóvel ao Municí· 
pio de Erv6lia 

PR 1.502/97é 
Da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamen· 
!ária, que aprovo os Contas do Governo do Estado de 
Minas. referentes oo exercício de 1996 

'f 


