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A Assembléia Legislativa
deverá ter um dia movimen-
tado nesta terça-feira. A agen-
da das Comissões prevê a re-
alização de 15 reuniões, entre
Comissões Permanentes (De-
fesa do Consumidor, Traba-
lho, Constituição e Justiça, Re-
dação, Assuntos Municipais e

Meio Ambiente), Comissões
Especiais de Vetos, Comissão
Especial da PEC 46/2000 e CPI
do Fundo Somma. A pauta do
Plenário, que além da reunião
ordinária da tarde tem reunião
extraordinária convocada para
as 20 horas, tem oito vetos e um
Projeto de Lei (PL 1271/2000,

que extingue o Fundo Somma)
na faixa constitucional. Outros
sete PLs e dois Pretos de Re-
solução (PRE 754/99 e PRE
1.410/2001) também estão na
ordem do dia, mas só podem
ser apreciados após a votação
das proposições que estão
sobrestando a pauta.

Reunião Extraordinária (20 horas)
Mesma pauta da reunião ordinária exceto os requerimentos

Reunião Ordinária (14 horas)

RQN 1.631/2000
Da deputada Elaine Motozinhos, solicitando ao secretário da
Fazenda informações sobre o repasse ao Tribunal de Justiça
dos valores recolhidos ao Tesouro como taxa de fiscalização

RQN 1.653/2000
Do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita iriformoçõesao
governador acercado convênio entre o Estado e o Banco do Brasil
com a finalidade de cobrança da dívida ativa estadual e demais
informações que especifico

RQN 1.654/2000
Do deputado Miguel Mortini, em que solicita ao secretário da
Casa Civila relação das aeronaves doGovmo, com especificação
da origem, destino e duração de cada missão, nos últimos três
meses

RQN 1.689/2000
Do Comissão de Fiscalização Financeira, solicitando ao BDMG
cópias dos contratos e anexos referentes o verbas destinadas e
verbas liberadas através do Fundo Somma para Carotinga

PL 1.271/2000
Do governador, que propõe a revogação da Lei 11.085, de 30/
4/93, extinguindo a Fundo Somma. Prosseguimento do discus-
são em turno único (faixa constitucional)

Veto Total
A Proposição de Lei Complementar 61 ,que acrescenta parágra-
fo ao art. 152 da Lei 869/52, que dispõe sobre o Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado. Discussão em turno único
(faixa constitucional)

Veto Parcial
A Proposição de Lei 14.607, que dispõe sobre a propaganda e o
publicidade promovidas por órgão ou entidade sob ocontaite direta
ou iridirstodo Exado. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total
À Proposição de Lei 14.604, que dispõe sobre procedimentos
especiais para preverçãoe detecção de casos de LER. Discussão
em turno único (faixa constitucional)

Veto Total
À Proposição de Lei 14.605, que dispõe sobre o Programa
Permanente de Renda Mínima para a família que se responsa-
bilizar pela guarda de criança ou adolescente abandonados.
Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total
À Proposição de Lei 14.609, que dispõe sobre a impressão do
calendário de vacinação infantil nas embalagens de leite tipos C
e B. Discussão em turno único )faixa constitucional)

Veto Parcial
A Proposição de Lei 14.631, que dispõe sobre o registro e a
divulgação de dados relativos à violência e à criminalidade no
Estado. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial
APropoção de Lei 14.632, que dispõe sobre a administração, o
proteção e a conservação das águas subterrâneos. Discussão em
turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial
A Proposição de Lei 14.634, que altera dispositivos das Leis
12.730, de 30/12/97,13.243, de 23/6/89,12.989, de 30/7/98
e 6.763, de 26/12/75 (remissão de créditostributórios(. Discus-
são em turno único (faixa constitucional)

PRE 754/99
Do deputado Luiz Tadeu Leite, que aprova acordo celebrado
entre os Municípios de Juvenília e Montalvânia poro modifica-
ção de limite territorial. Votação em 1 °turno

PL498/99
Do Comissão de Político Agropecuária, que dispõe sobre as
políticos florestal, de proteção à biodiversidode e do uso alter-
nativo do solo. Votação em 10 turno

P11.1.172/2000
Do deputado Sargento Rodrigues, que altera o redação do art.
2°da Lei 12.644/97, elevando de  para  anoso prozofindoo
qual o imóvel objeto do autorização contido no referida lei, coso
não se tenho cumprido o objetivo do doação, será revertido ao
patrimônio do entidade doadora). Votação em 1 'turno

PRE 1.410/2001
Do Mesa da Assembléia, que modifico o estrutura administrativo
da Secretaria do Assembléia Legislativo. Discussão em 1 'turno

PL605/99
Do deputado Agostinho Silveira, que autoriza o Executivo a
fazer reverter imóvel ao Município de Santo Antônio do Monte.
Discussão em ]'turno

PI. 718/99
Do deputado Paulo Piou, que autorizo o Estado, por intermédio
da Cohob/MG, o renegocior dívidas e promover liquidação
oriundas de operações creditícias realizadas entre o Cohab e
mutuários. Discussão em ]'turno

PL 719/99
Do deputado Dinis Pinheiro, que autoriza o Executivo a doar
imóvel ao Município de Sarzedo. Discussão em 10 turno

PI. 90912000
Do deputado Jorge Eduardo de Oliveira, que dispõe sobre
fabricação de medicamentos genéricos pela Funed. Discussão
em 1°turno

PL 930/2000
Do deputado Paulo Piou, que crio o Certificado Ambiental do
Propriedade Agrícola.- ISO Agrícola. Discussão em 1 0 turno



pronunciamentos, discussão evotaçõo de proposições
18h - Horário reservado à Câmara Municipal de Belo Horizonte
19h -Visão Parlamentar (reprise) - Entrevistas com
deputados estaduais sobre assuntos da atual conjuntura
19h30 - Repórter Assembléia (ao vivo) - Noticiário sobre
o que acontece na Assembléia e repercussão dos principais
fatos políticosdo Estado
20h10 - Plenário (ao vivo) - Reunião extmorciinória, com
pronunciamentos, discussão e votação de proposições
21h-AenIéia Debate (reprise)-bi, debote, otrrah&nkt
22h - Repórter Assembléia (repnse) - Noticiário sobre O
que acontece na Assembléia e repercussão dos principais fatos
políticos do Estado
22h30 -Assembléia Entrevista (inédito) -O representan-
teda Fundação João Pinheiro, José Osvaldo Lasma, fala sobre
o levantamento feito pela Fundação que mostra um cresci-
mento desordenado de algumas regiões da Grande BH
23h - Plenário (reprise) - Reunião ordinária da tarde
1h20 - Repórter Assembléia (reprise)
2h - Encerramento	
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9h30
• Comissão Especial das Multas (Plenarinho IV) -tratar de assun-

tos de interesse da Comissão
10 horas
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

(Plenannho 1) - discutir e votar proposições que dispensam a
apreciação do Plenário

• Comissão de Defeso do Consumidor (Plenannho II) - eleger o
presidente e o vice-presidente e fixar o dia e horário de funcio-
namento das reuniões ordinárias da Comissão

• Comissão de Constituição e Justiça (Ptenannho III) - discutir e
votar pareceres de 1° fumo sobre os PLs 54/99, do deputado
Sebastião Navarro Vieira, que autoriza a reversão, ao domínio
do município de Ibitura de Minas, do imóvel que menciona;
269/99, do deputado Sebastião Navarro Vieira, que autoriza
o Poder Executivo a doar ao município de Elói Mendes o imóvel
que menciona; 1.290/2000, do deputado Ambrósio Pinto,
que institui o Dia do Defensor Público no Estado de Minas
Gerais; e 1.321/2000, dos deputados Cristiano Canêdo e
José Henrique, que autoriza doação de imóvel ao Paulistano
Futebol Clube, com sede em Muriaé

10h30
• Comissão Especial de Veto (Plenarinho IV) - eleger o presidente

e o vice-presidente e designar o relator do Comissão Especial
encarregada de emitir parecer sobre o veto parcial à Proposi-
ção de Lei 14.696 (ex-PL 1.216/2000, do governador), que
contém o orçamento do Estado para o exercício do ano 2001

• Comissão Especial de Veto (Auditório) - eleger o presidente e o
vice-presidente e designar o relator da Comissão Especial en-
carregada de emitir pareceres sobre o veto total à Proposição
de Lei 14.689 )ex-PL 1.165/2000, da Bancada do P1), que
acrescenta dispositivos à Lei n° 13.414/99, que cria o Conse-
lho Deliberativo do lpsemg - Codei; sobre o veto total à Propo-
sição de Lei Complementar 64 (ex-PLC 21/99, do governo-
dor), que dispõe sobre a concessão de benefícios securitários
aos policiais civis e militares, aos militares do Corpo de Bom-
beiros e aos agentes penitenciários do Estado; e sobre veto
total à Proposição de Lei Complementar 65 (ex-PLC 29/2000,
do deputado Paulo Piau), que altera dispositivo da Lei n°6.624/
75, que dispõe sobre a organização básica do Policia Militar

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30
• Comissão de Redação (Plenarinho 1) - eleger o presidente e o

vice-presidente e fixar o dia e horário de funcionamento das
reuniões ordinárias da Comissão

15 horas
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho

1)- eleger o presidente e o vice-presidente e fixar adia e horário
de funcionamento das reuniões ordinárias da Comissão

• Comissão Especial de Veto (Auditório) - eleger o presidente e o
vice-presidente e designar relatores da Comissão Especial

7h30 - Repórter Assembleia (reprise)
8h - Horário reservado à Câmara Municipal de Belo Horizonte
9h10 - Plenário Aberto (reprise) - Programo sobre
matérias em tramitoçóo no Plenário
9h45 - Plenarinho (reprise) - Balanço semanal dos
trabalhos em comissões
1 0h20 - Entrevista Coletiva (reprise) - Presidente da
Câmara, deputado Federal Aécio Neves. Ele fala sobre a
privatizoção de Fumos e a Reforma Tributário
10h50 -Assembléia Entrevista (reprise) - O procurador
de Justiça, Gilvon Alves Franco, fala sobre o Procuradoria de
Justiça Especializado em Crime de Prefeitos Municipais
inaugurado ontem em BH
11h20 -Agência Procon (reprise) - Um dos assuntos em
pauta é o odulteroçõo de combustíveis
12h -Assembléia Entrevista (reprise) - Fernando Alves,
secretário de Direito e Cidadania, falo sobre o novo serviço de
atendimento ao cidadão implantado pela Secretaria
12h30 - Repórter Assembléia (reprise)
14h10 -Plenário (ao vivo) - Reunião Ordinário, com

encarregada de emitir pareceres sobre o veto parcial à Prop,
sição de Lei 14.655 (ex-PL 58/99, do deputado João Leite)
que dispõe sobre o controle e o licenciamento dos empreendi-mentos e das atividades geradores de resíduos perigosos
Estado; sobre o velo total à Proposição de Lei 14.661 (expt
745/99, do deputado Hely Tarqüínio), que dispõe sobre
estruturação e o organização de sistema de referêncio hosi.
falar; sobre o veto total à Proposição de Lei 14.662 (ex-p1
789/2000, do deputado Agostinho Silveira), que dispõe sobre
o Programa Estadual de Saúde Vocal; e sobre o veto parcial
Proposição de Lei 14.665 )ex-PL 897/2000, do deputada
Agostinho Silveira), que institui o Programa de Higiene Bucal
na rede estadual de ensino fundamental

• Comissão Especial PEC 46/2000 (Plenarinho II) - apreciar o
parecer do relator sobre a PEC 46/2000, do deputado Fábio
Avelar, que acrescenta o parágrafo 3° ao artigo 232 da Cons-
tituição do Estado, vedando a alienação do controle acionário
da Copasa pelo Estado

• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Plenarinl
III) - discussão e votação de proposições que dispensam apre-
ciação do Plenário

• CPI do Fundo Somma (Plenarinho IV) - discussão e Votação de
proposições da Comissão

15h15
• Comissão Especial de veto (Auditório) - eleger o presidente e 

vice-presidente e designar o relator da Comissão Especial en-
carregada de emitir parecer sobre o veto parcial à Proposição de
Lei Complementar 66 (ex-PLC 17/99, do Tribunal de Justiça),
que contém a organização e a divisão judiciárias do Estado

15h30
• Comissão Especial de Veto (Auditório) - eleger o presidente e o

vice-presidente e designar o relator da Comissão Especial en-
carregada de emitir pareceres sobre oveto total à Proposição de
Lei 14.681 )ex-PL 188/99, da deputada Maria José Haueiserr),
que dispõe sobre a Uemg; e sobre o veto total à Proposição de
Lei 14.682 )ex-PL 487/99, do deputado Agostinho Silveira),
que determina a inclusão de conteúdos e atividades destinados
à formação de motoristas nos currículos de ensino médio

• Comissão Especial de Veto )Plenarinho 1) - eleger o presidente
e o vice-presidente e designar o relator da Comissão Especial
encarregada de emitir pareceres sobre o veto total à Proposi-
ção de Lei 14.687 )ex-PL 997/2000, do deputado Anderson
Adauto), que cria o Fundo Estadual de Segurança Pública -
Fesp; sobre o veto total à Proposição de Lei 14.691 )ex-PL 88/
99, do deputado Hely Tarqüinio), que institui o parcelamento
de multas em atraso decorrentes de infrações de trânsito no
Estado; e sobre o veto total à Proposição de Lei 14.692 (ex-Pt.
1.006/2000, do deputado Carlos Pimenta), que acrescenta
parágrafo ao artigo 2° da Lei n o 13.496/2000, que dispõe
sobre a implantação do Projeto Serviço Integrado de Adminis-
tração Financeira - Siafi-Cidadão

20 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)
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