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Colégio de Líderes reúne-se hoje
para discutir instalação de CPIs

PAINEL

NA TV	_]

1h30 - Repórter Assembléia
(reprise)

8h - Horário reservado á
Câmara Municipal de BH

9h - Plenário Aberto
(reprise) - Participação dos
deputados Miguel Martini e

Antônio Andrade
9h30 - Entrevista sobre o

Fórum Alternativas para o
Desenvolvimento Social

(reprise) - Participação de
Thereza de Lamare, presi-

dente do Conselho Estadual
de Assistência Social

10h - Comissão de Constitui-
ção e justiça (ao vivo)

12h30 - Repórter Assem-
bléia (reprise)

13h15 - Sala de Imprensa
(reprise) - Jornalistas

sabatinam o presidente do
IMÃ, Célio Gomes Floriane

14h15- Plenário (reprise) -
Reunião Extraordinária da

noite de quarta-feira
18h - Horário reservado ô
Câmara Municipal de BI-I

19h - Visão Parlamentar
(reprise) - Entrevista com
deputados estaduais sobre

assuntos da atual conjuntura
19h30- Repórter Assem-
bléia (ao vivo) - Noticiário

sobre o que acontece na
Assembléia e repercussão

dos principais fatos políticos
do Estado

20h - Comissão de Educa-
ção (reprise) - Compacto da
reunião que discutiu o Fundo
de Financiamento do Ensino

Superior (FIES)
21h - Assembléia Debate

(ao vivo) - Em debate o
racionamento de energia

22h - Repórter Assembléia
(reprise)

22h30 - Em Pauta (reprise)
- Participação dos deputados

Dinis P inheiro e Maria José
Haueisen

23h - Pl6 (reprise) -
Reunião da tarde1h20 Repórter Assembléia

(reprise)
2h - Encerramento

Essa grade está sujeita a
alteraçôes

O Colégio de Líderes re-
úne-se hoje, às 11 horas, para,
entre outros assuntos, discu-
tir as prioridades para insta-
lação de novas Comissões
Parlamentares de Inquérito
(CPIs) na Assembléia Legis-
lativa. Atualmente, está fun-
cionando a CPI da Saúde, e
há oito solicitações de novas
CPIs. De acordo com o Regi-
mento Interno, podem funci-
onar, concomitantemente, no
máximo, seis Comissões Par-
lamentares de Inquérito.

Os pedidos protocolados
são os seguintes:
• Deputado Irani Barbosa

(PSD) e outros - apurar
responsabilidades, prová-
veis irregularidades,
envolvimentos e tráfico de
influência de terceiros em
todo o processo de licita-
ção e implantação dos jo-
gos denominados "de
azar", com destaque para
os	"caça-níqueis"	e
lotéricos (protocolado em
28/9/2000);

• Deputado Paulo Piau (PFL)
e outros - investigar e apu-
rar as responsabilidades

cíveis, criminais e adminis-
trativas dos infratores en-
volvidos em denúncias de
uso indevido e irregular de
máquinas, veículos, aerona-
ves, equipamentos e servi-
ços de órgãos da adminis-
tração pública estadual
(protocolado em 12/12/
2000);

• Deputado Marcelo Gonçalves
(PDT) e outros - apurar o cri-
me organizado no Estado de
Minas Gerais (protocolado
em 14/12/2000);

• Deputado Djalma Diniz
(PSD) e outros - apurar a
eficiência do Código de
Trânsito na redução de
mortes por acidentes nas
estradas federais e estadu-
ais mineiras, o volume das
multas de trânsito arreca-
dadas pelo Estado, de 1995
a 2000, a aplicação dos re-
cursos decorrentes das
multas, etc. (protocolado
em 7/2/2000);

• Deputado Miguel Martini
(PSDB) e outros - apurar
possíveis irregularidades
no sistema notarial e de re-
gistro do Estado de Minas

Gerais (protocolado em 20/
02/2001);
Deputado Miguel Martini
(PSDB) e outros - apurar
denúncias de irregularidades
envolvendo os processos
licitatórios e as dispensas de
licitação da Companhia
Energética de Minas Gerais
(Cemig), durante o período
que compreende os últimos
cinco anos (protocolado em
14/3/2001);
Deputado Edson Rezende
(PSB) e outros - apurar ir-
regularidades em contratos
firmados pelo Ipsemg, en-
tre as quais denúncias de
superfatui amento nos con-
tratos relativos aos Hospi-
tais Biocor, da Capital, e São
Lucas, de Montes Claros,
além de outras passíveis de
apuração (protocolado em
3/5/2001); e
Deputado Alberto Bejani
(PFL) e outros - apurar as
irregularidades ocorridas
por ocasião da fiscalização
através dos radares instala-
dos em Minas Gerais e o
Ipem/MG (protocolado em
9/5/2001).

o Comissão do Trabalho e Comissão Especial do BNDES
recebem convidados hoje (Agenda)

o Veto ao orçamento continua em discussão (Ordem do Dia)
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A
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

MESA DA ASSEMBLÉIA
Deputado Antônio Júlio
Presidente
Deputado Alberto Pinto Coelho
1 2-Vice-Presidente
Deputado Ivo José
22-Vice-Presidente
Deputado Olinto Godinho
35-Vice-Presidente
Deputado Mauri Torres
1 5-Secretário
Deputado Wanderley Ávila
25-Secretário
Deputado Álvaro Antônio
35-Secretário
SECRETARIA
João Franco Filho
Assessor Executivo de
Planejamento e Controle
Sérgio Barcelos
Diretor-Geral

Reunião Ordinária (14 horas)
RQN 1.815/2000

Do deputado Alberto Bejani, em que pede sejam solicita-
dos esclarecimentos ao secretário da Saúde sobre a pro-
paganda, veiculada na imprensa pelo Governo do Esta-
do, referente ao Programa Saúde da Família

RQN 1.82512000
Do deputado Mauro Lobo, em que pede sejam solicitadas
informações ao governador do Estado sobre os motivos
que estão impedindo os mutuários que celebraram con-
tratos de financiamento habitacional com a extinta
MinasCaixa e o Cohab-MG, até 31/12/87, de quitarem
seus financiamentos com 100% de desconto, nos termos
da Medida Provisória 1981-52, do Governo Federal

RQN 1.828/2000
Do deputado Rogério Correia, em que pede seja solicita-
do ao presidente da Comig o levantamento das ativida-
des mineradoras efetuados no serra de Catas Altas

RQN 1.852/2001
Da deputada Elaine Motozinhos, em que pede seja solici-
tado à Secretaria da Fazenda que informe os motivos de
o Estado ter-se posicionado contrariamente à isenção do
ICMS para taxistas na aquisição de veículos novos e que
procedo à revisão da decisão

RQN 1.854/2001
Do deputado Durval Ângelo, em que pede sejam solici-
tadas ao Executivo informações sobre o contrato de
comodato entre o Estado e o América Futebol Clube,
cujo objeto é o Estádio Independência, localizado nesta
Capital

RQN 1.85612001
Do deputado Pastor George, em que pede sejam solicita-
das ao secretário de Indústria e Comércio informações

L ACONTECE HOJE

sobre as atividades dessa Pasta referentes ao desenvolvi,
mento da indústria e do comércio no atual Governo

RQN 1.86312001
Do deputado Alberto Bejani, em que pede sejam solicita.
das ao presidente da Cemig informações a respeito de
isenções de pagamento da conta de energia elétrico, coo,
as especificações que menciona

RQN 1.87612001
Da Comissão de Política Agropecuária, em que pede se-
jam solicitadas ao diretor-geral do IEF e ao Comandante
da Polícia Militar Florestal informações sobre os critérios
e procedimentos que determinam a aplicação de multas
de natureza ambiental

RQN 1.88412001
Do deputado Anderson Adauto, em que pede sejam solicita-
das ao governador informações sobre os imóveis que espe-
cifica, inclusive sobre seu valor, imóveis esses que serão da-
dos em pagamento de parte da dívida contraída pelo Estado
junto ao Sindicato da Indústria da Construção Pesada

RQN 1.909/2001
Do deputado Pastor George, em que pede sejam solicita-
das ao presidente do Conselho de Segurança Alimentar
informações sobre propostas de viabilização de projetos
para o Vale do Jequitinhonha

Veto Parcial
A Proposição de Lei 14.696, que estima as receitas e fixa
as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas
Gerais e do Orçamento de Investimentos das Empresas
Controladas pelo Estado para o exercício de 2001. Pros-
seguimento da discussão em turno único

PL 1.419/2001
Do governador do Estado, que dispõe sobre a reorganiza-
ção de Secretarias de Estado. Discussão em ]0 turno
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10 horas
• Comissão do Trabalho, Previdência e Ação Social (Auditó-

rio) - discutir, em audiência pública, o processo de falên-
cia da União da Borracha S/A(Unisa), com sede em Con-
tagem, que vem se arrastando desde 1996. Convidados:
prefeito de Contagem, Ademir Lucas; vereadora Letícia
da Penha; secretário de Estado de Planejamento e Coor-
denação Geral, Mauro Santos; secretário de Estado da
Indústria, Comércio e Turismo, Francisco José de Olivei-
ra; presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indús-
tria de Artefatos de Borracha de Belo Horizonte (Sintibor),
Paulo Antônio da Silva; advogado da Unisa e da massa
falida, Carlos Antônio Goulart Leite Júnior; gerente da
continuidade da massa falida da Unisa; Hélio Ricardo
Teixeira de Moura; síndico da massa falida/comissário
da empresa União Industrial de Borracha, Paulo Pacheco
de Medeiros Neto; diretor-presidente da Unisa, Domin-
gos Costa Neto; diretor da Unisa, Wagner Costa; técnico
da Associação Nacional dos Trabalhadores em Empresas
de Autogestão e Participação Acionária (Anteog), Marcos
Godinho
Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho III) - dis-
cutir e votar parecer sobre 10 proposições sujeitas à apre-
ciação do Plenário, como o PLC 37/2001, do Tribunal de
Justiça, que altera anexo da Lei Complementar 59/2001,
que contém a organização e a divisão judiciárias do Esta-
do; PI. 1.469/2001, do deputado Chico Rafael, que auto-
riza o Estado a reduzira alíquota de ICMS incidente sobre
o leite; PL 1.491/2001, do deputado Rogério Correia,
que disciplina a criação de cães e sua condução em via
pública; PLC 14/99, do deputado José Milton, que institui
a Região Metropolitana do Vale do Alto Paraopeba, dis-

põe sobre sua organização e funções; Pi 1.390/2001,
do deputado Sãvio Souza Cruz, que determina a publica-
ção dos valores recebidos a título de honorários
advocaticios pelos procuradores da Fazenda Estadual; PL
1.482/2001, do deputado Marco Régis, que autoriza o
Poder Executivo estadual a comprar ações das Centrais
Elétricas de Fumas

• Reunião da Mesa (23° andar do Ed. Tiradentes)
11 horas
• Comissão de Direitos Humanos - visita à Divisão de Tóxi-

cos e Entorpecentes
• Reunião do Colégio de Líderes (23° andar do Ed.

Tiradentes)
14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30
• Comissão Especial da PEC 47/2000 (Plenarinho 1) - apre-

ciar o parecer de 1° turno sobre a PEC 47/2000, do
deputado Sargento Rodrigues, que altera o número de
juízes oficiais na composição da Justiça Militar

• Comissão Especial do BNDES (Plenarinho IV) - obter es-
clarecimentos sobre a consultoria prestada aos prefeitos
dos municípios da área de influência da Companhia Vale
do Rio Doce, a fim de facilitar a liberação da verba daque-
la empresa. Convidado: diretor da BMA - Consegue,
Soelson Barbosa Araújo

15 horas
• Comissão de Turismo, Indústria e Comércio (Plenarinho II)
• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais(Plenarinho III)


