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Escola do Legislativo oferece curso sobre
"organização e procedimentos regimentais"

n '	Já estão abertas as inscrições
jo^ • para o curso de "Organização e

Procedimentos Regimentais"
• dirigido a prefeitos, vereadores

e servidores de Câmaras e Pre-
feituras Municipais e promovi-
do pela Assembléia, por inter-
médio da Escola do Legislativo.
O objetivo é transmitir aos parti-
cipantes a visão dos principais
institutos regimentais, resultan-
te da experiência recolhida na
aplicação do Regimento Interno
da Assembléia Legislativa, com
vistas ao seu aproveitamento no

emprego dos textos internos das
Câmaras Municipais. Serão
abordados temas como Poder
Legislativo e suas funções; os
ordenamentos jurídicos inter-
nos; os órgãos do poder; a dinâ-
mica regimental do processo
legislativo, entre outros.

Serão três turmas, com 100
vagas cada. O curso acontecerá
no Auditório da Escola do
Legislativo (Avenida Olegário
Maciel, 2.161 - Lourdes - Belo
Horizonte - MC), nas seguin-
tes datas, todas em março: tur-

ma A, dias 14 e i; turma 1), uaas
21e22;e turma C, dias 28e29.
O horário das aulas é de 8h30
às 12h e das 14h às 18h, num
total de 15 horas-aula. As pa-
lestras serão ministradas por
Antônio Geraldo Pinto, profes-
sor de regimento interno da Es-
cola do Legislativo, assessor da
Mesa da Assembléia, ex-asses- -
sor-chef e da Assessoria Técni-
co - Legislativa (hoje
Consultoria Temática) e ex-di-
retor-geral da Secretaria da
Alemg.

Mesa da Assernbiia_Leilativa
recebe repr .s@jaffeS d servidores

Alair Vieira

Integrantes da Mesa da Assembléia reuniram-se
no última sexta-feira (23) com representantes da

Aplemg, da Áslemg, do Sindolemg e
representantes dos servidores junto à

Administração da Casa para discutir a reforma
administrativa anunciada pelo presidente

Antônio Júlio e a transformação do cargo de
diretor-geral em cargo de recrutamento amplo.

Participaram da reunião o presidente Antônio
Júlio (PMDB) e os deputados Mauri Torres

(PSDB), Alberto Pinto Coelho (PPB) e Ivo José

(PT), que integram a Mesa da Assembléia, além
do deputado José Henrique (PMDB) e do

assessor executivo de Planejamento e Controle,
João Franco.

Presidente reúne-se com diretoria da Aslerng
O presidente da Assembléia
Legislativa, deputado Antônio Júlio
(PMDB), reuniu-se na última quinta-
feira (22), no Salão Nobre, com a
diretoria da Associação dos Servidores
do Legislativo, para tratar do contrato
de prestação de serviços mantido entre
a Assembléia e a Aslemg. Na foto, o
deputado Antônio Júlio com a
presidente da Aslemg, Arlete Righi.
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A
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MESA DA ASSEMBLÉIA
Deputado Antônio Júlio
Presidente
Deputado Alberto Pinto Coelho
11'-Vice-Presidente
Deputado Iva José
2-Vice-Presidente
Deputado Olinto Godinho
35-Vice-Presjdente
Deputado Mauri Torres
1 '-Secretário
Deputado Wanderley Ávila
25-Secretário
Deputado Álvaro Antônio
3-Secretário
SECRETARIA
João Franco Filho
Assessor Executivo de
Planejamento e Controle
Sérgio Barcelos
Diretor-Geral

nária (14 horas)

o Luiz Tadeu Leite, que aprovo acordo cele-
)S municípios de Juveníl ia e Montalvânia poro

modificação de limite territorial. Votação em 1° turno
PL 498/99

Da Comissão de Política Agropecuária, que dispõe sobre
os políticos florestal, de proteção à biodiversidade e do
uso alternativo do solo no Estado. Votação em 1° turno

PL 1.172/2000
Do deputado Sargento Rodrigues, que altera a redação
do art. 2° da Lei n° 12.644, de 17/10/97, que autoriza a
Codeurb a doar à Cohab/MG0 imóvel que especifica (a
proposto eleva de 3 poro 5 anoso prazo findo o qual o
imóvel objeto da autorização contido na referida lei, caso
não se tenha cumprido o objetivo do doação, será rever-
tido ao patrimônio da entidade doadora). Votação em
turno

PL 605/99
Do deputado Agostinho Silveira, que autorizo o Poder
Executivo afazer reverter imóvel que especifica ao Mu-

ACONTECE

L HOJE

14 horas
• Reunião Ordinário (Plenário)

NA TV	 1

nicípio de Santo Antônio do Monte. Discussão em
turno

PL 718/99
Do deputado Paulo Piou, que autoriza o Estado de Mi
Gerais, por intermédio do Companhia de Habitação
Estado de Minas Gerais - Cohab/MG, o renegociar dí
das e promover liquidação oriundas de operaç
credifícios realizados entre a Cohob e mutuários.
são em l°turno

PL 719/99
Do deputado Dinis Pinheiro, que autoriza o Poder Ex
tivo a doar ao município de Sorzedo imóvel que men
na. Discussão em 1° turno

PL 909/2000
Do deputado Jorge Eduardo de Oliveira, que dispõe
bre fabricação de medicamentos genéricos pela Fun
ção Ezequiel Dias. Discussão em 1° turno

PL 93012000
Do deputado Paulo Piou, que cria o Certificado Ambie
do Propriedade Agrícola - ISO-Agrícola. Discussão
1° turno

7h30 - Visão Parlamentar (reprise) -
Entrevistas com deputados estaduais sobre
assuntos da atual conjuntura
8h - Horário reservado à Câmara Municipal
de Belo Horizonte
9h - Debate Público (reprise) - Cooperati-
vas de Trabalho: Solução para uma Distribui-
ção de Renda
12h30 - Repórter Assembléia (reprise)
13h40 - Visão Parlamentar (reprise) -
Entrevistas com deputados estaduais sobre
assuntos da atual conjuntura
14h15 - Plenário (AO VIVO)
18h - Horário reservado à Câmara Municipal
de Belo Horizonte
19h - Assembléia Entrevista (reprise) -
José Francisco da Silva, representante da
secretaria adjunta de Direitos Humanos. Em
pauta, um ano do serviço Disque Direitos
Humanos
19h30 - Repórter Assembléia (AO VIVO) -
Noticiário sobre o que acontece na Assem-

bléia e repercussão dos principais fatos políti-
cos do Estado.
20h15 - Visão Parlamentar (reprise) -
Entrevistas com deputados estaduais sobre
assuntos da atual conjuntura
21h - Assembléia Debate (reprise) - Trans-
porte Coletivo na Grande BH é o tema em
discussão
22h - Repórter Assembléia (reprise) -
Resumo do noticiário jornalístico apresentado
no Repórter Assembléia durante a semana
22h30 - Assembléia Entrevista (inédito)
23h - Plenário (reprise) - Reunião Ordinária
da tarde
0h50 - Visão Parlamentar (reprise) - Entre-
vistas com deputados estaduais sobre assuntos
da atual conjuntura
1h20 - Repórter Assembléia (reprise)
2h - Encerramento
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