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Plenário aprova aro projetosPLENÁRIO

Reunião Ordinária

Confiança
o presidente da Fiemg,

Stefan Solei,
acompanhado de

outros membros da
diretoria da entidade,

visitou ontem o
presidente da

Assembléia, deputado
Antônio Júlio (PMDB). O
empresário conversou

sobre a polêmica sobre
os salários dos

deputados estaduais.
Ao final do encontro,

Solei afirmou estar certo
de que o Parlamento

mineiro e os deputados
irão encontrar, dentro
dos limites legais, a

solução mais
adequada para a

sociedade e o povo
mineiro, sem

comprometer o bom
exercício do mandato.

"Eu confio na
Assembléia de Minas e

no bom senso dos
deputados", disse ele.

O Plenário aprovou, on-
tem, em 10 turno, quatro das
sete proposições constantes
da pauta, tratando dos se-
guintes assuntos: programa
de incentivo à recuperação de
empresas sob controle
gestionário dos trabalhado-
res; autorização para aliena-
ção de imóveis pelo IPSM
(Instituto de Previdência dos
Servidores Militares); permu-
ta de imóvel e atendimento
especial a portador de defici-
ência na rede de ensino. Não
foi votada, em 10 turno, por
falta de quórum qualificado,
a Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 50/2001,
do governador, que introduz
a exigência de quórum espe-
cial para votação de lei
autorizativa da venda de
ações que garantam o contro-
le direto e indireto, pelo Es-
tado, em sociedades de eco-
nomia mista e empresas pú-
blicas.
Pró-Autogestão - Um dos
projetos aprovados é o PI-
894/2000, do deputado Rogé-
rio Correia (PT), que institui
o Programa Estadual de In-

centivo à Recuperação de
Empresas sob Controle
Gestionário dos Trabalhado-
res (Pró-Autogestão). O pro-
jeto foi aprovado na forma do
substitutivo n" 1, da Comis-
são de Constituição e Justiça,
sendo rejeitado o substitutivo
n" 2, da Comissão de Turis-
mo, Indústria e Comércio. O
substitutivo n" 1 relaciona,
como objetivos do programa,
os seguintes: evitar a
desativação de empreendi-
mentos econômicos em de-
corrência de crise econômico-
financeira, gerencial,
tecnológica e comercial; com-
bater o desemprego e a que-
da na produção econômica e
na arrecadação tributária; in-
centivar o controle gerencial
das empresas em processo de
recuperação pelos trabalha-
dores, em todos os níveis da
atividade econômica.

O artigo 3" do substitutivo
aprovado determina que com-
pete ao Executivo incentivar
atividades de qualificação
profissional destinadas a do-
tar os trabalhadores de co-
nhecimentos específicos da

atividade desenvolvida pela
empresa em processo de re-
cuperação e de gestão empre-
sarial. Compete, ainda, ao
Executivo: oferecer apoio téc-
nico para a elaboração de pro-
jetos de recuperação de em-
presas sob o controle
gerencial dos trabalhadores e
oferecer apoio jurídico,
institucional e financeiro à
implementação dos projetos.
As ações governamentais
para a implantação do pro-
grama contarão com a par-
ticipação de entidades re-
presentativas dos trabalha-
dores, do setor produtivo e
de instituições de ensino e
pesquisa que desenvolvam
projetos relacionados com o
objeto do Pró-Autogestão.
O substitutivo determina
também que os recursos ne-
cessários para a implanta-
ção do programa seja con-
signados na lei orçamentá-
ria anual; e que a futura lei
seja regulamentada em 90
dias.

Leia mais sobre o Plená-
rio nas páginas 8 a 11.

• PL1.164/2000,, sobre programa de acompanhamento dos processos de
assentamentos rurais no Estado, tem parecer favorável aprovado

(pág 6).
PL 1.449/2000, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito

ido, sem fins lucrativos, como organizações da sociedade civil de interesse público
(Oscips), pode ter ciclo de debates para discutí-lo

(pág 5).
Está pronto para ser discutido e votado pelo Plenário o P1 1.371/200lque dispõe

sobre a realização de referendo ou plebiscito
(pág 2).



Deputados Sebastião Navarro Vieira, Sargento Rodrigues, Eduardo Brandão,
HeIy Tarqü:nio

Emissão de carteira

LIM

Deputados Luiz Tadeu Leite, Edson Rezende, João Leite

Código de Etica

AI INFORMA /quinta-feira - 2	 1	 AI INFORMA /quinta-feira - 3

Administração Pública

A
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

MESA DA ASSEMBLÉIA
Deputado Antônio Júlio
Presidente
Deputado Alberto Pinto Coelho
1 o-Vice-Presidente
Deputado lvo José
22-Vice-Presidente
Deputado Olinto Godinho
3°-Vice-Presidente
Deputado Mauri Torres
1°-Secretário
Deputado Wanderley Ávila
25-Secretário
Deputado Alvaro Antônio
35-Secretário

SECRETARIA
João Franco Filho
Diretor-Geral

Eduardo Vieira Moreira
Secretário-Geral da Mesa

ASSEMBLÉIA infonna
Editado pela Diretoria de
Comunicação Institucional
da ALEMG
Diretor: Ramiro Batista de
Abreu; Gerente-Geral de
Imprensa e Relações
Públicas: Ludo Pérez
(jornalista - Rg.MTb 3.552/
MG): Gerente de Jornalismo:
Francisco de Morais Mendes;
Gerente de Comunicação
Visual: Joana Nascimento;
Edição:Cristiane Pereira;
Diagramação Mauro Lúcio de
Paula: Produção: Gerência-
Geral de Imprensa e
Relações Publicas;
Impressão/acabamento:
Gerência-Geral Manutenção
e Serviços.
Se você tem criticas e
sugestões, fale na
Gerência-Geral de Imprensa
e Relações Públicas
(3290-7802);
Se você está com problemas
de recebimento, fale com o
chefe do Setram (3290-7766).
Endereço:
Rua Rodrigues Caldas, 30
CEP: 30190-921
Tel.: 3290-7715
Fax: 3290-7811 - BI-1/MG

Assembléia na Internet:
http://www.almg.gov.br

Está pronto para ser dis-
cutido e votado pelo Plená-
rio da Assembléia o Projeto
de Lei (PL) 1.371/2001, do
deputado Rogério Correia
(PT), que dispõe sobre a rea-
lização de referendo ou ple-
biscito. A Comissão de Admi-
nistração Pública aprovou,
ontem, o parecer de 2" turno
sobre o projeto. O relator,
deputado Hely Tarqüínio
(PSDB), opinou pela aprova-
ção da matéria na forma do
vencido no 1° turno. Em 1°
turno, o Plenário aprovou o
projeto na forma do
substitutivo n° 1, apresentado
pela Comissão de Constituição
e Justiça, e com as emendas n"
1 e 2, da Comissão de Admi-
nistração Pública.
Plebiscito - O substitutivo
estabelece que o plebiscito,
convocado pela Assembléia,
é uma consulta feita à popu-
lação sobre um fato ou even-
to específico, decisão política
e programa de governo. A
convocação poderá ser
provocada mediante propos-
ta do governador; de 1/3, no
mínimo, dos membros da
Assembléia Legislativa (26
deputados); ou dos cidadãos,
mediante requerimento subs-
crito por, no mínimo, 20 mil
eleitores do Estado, em lista
organizada por entidade
associativa legalmente cons-
tituída que se responsabiliza-
rá pela idoneidade das assi-
naturas. A proposta será
aprovada se obtiver 3/5 dos
votos e o plebiscito será rea-
lizado no prazo de 90 dias
após sua convocação.
Referendo - O referendo,
autorizado pelo Poder
Legislativo, consiste na con-
sulta feita à população sobre
um ato normativo ou admi-
nistrativo, podendo ser con-
vocado por provocação tam-
bém do governador, da As-
sembléia ou da população -

nas mesmas condições do ple-
biscito. Será realizado apenas
um referendo ou plebiscito por
ano, sendo considerado apro-
vado o que obtiver o maior
número de votos. A lei não se
aplica à realização de plebiscito
sobre a criação, incorporação,
fusão ou desmembramento de
municípios.

A emenda n° 1, da Comis-
são de Administração Públi-
ca, estabelece que não será

Também foi aprovado o
parecer de 1° turno sobre o
PI- 1.291/2000, do deputado
Gil Pereira (PPB), que dispõe
sobre a isenção de pagamen-
to de taxas para expedição de
segunda via de cédula de
identidade e carteira de ha-
bilitação das pessoas que com-
provarem que foram vítimas
de furto ou roubo. O deputa-
do Sargento Rodrigues (PSB)
foi o relator e opinou pela
aprovação na forma do
substitutivo n" 1, apresenta-
do pela Comissão de Consti-

realizado plebiscito ou refe-
rendo em ano que coincida
com eleições majoritárias ou
proporcionais, exceto aqueles
previstos pela Constituição
Estadual. A emenda n° 2 su-
prime, do substitutivo, o pa-
rágrafo 2° do artigo 1°, que
admitia a ocorrência de mais
um plebiscito ou referendo
por ano, por deliberação de
2/3 dos membros do colégio
de líderes da Assembléia.

Alair Vieira

tuição e Justiça. O projeto ain-
da será analisado pela Co-
missão de Fiscalização Finan-
ceira e Orçamentária, em 1"
turno.

Foi retirado da pauta, a
requerimento do deputado
Sebastião Navarro Vieira
(PFL), o PL 1.501/2001, do
deputado Mauro Lobo
(PSDB). O projeto institui, no
âmbito do Estado de Minas
Gerais, modalidade de licita-
ção denominada pregão, para
aquisição de bens e serviços
comuns.

A Comissão de Direitos
Humanos decidiu, ontem,
que irá se reunir conjunta-
mente com as Comissões de
Constituição e Justiça e de
Administração Pública para
debater, em audiência públi-
ca, o Projeto de Lei Comple-
mentar (PLC) 41/2001, de
autoria do Executivo, que dis-
põe sobre o Estatuto dos Mi-
litares do Estado de Minas
Gerais. Nesse sentido, foi
aprovado requerimento de
autoria do deputado Sargen-
to Rodrigues (PSB). Ainda na
reunião foram aprovados ou-
tros 13 requerimentos.

Dos deputados Edson
Rezende (PSB) e Luiz Tadeu
Leite (PMDB) foram aprova-
dos sete requerimentos: soli-
citando o envio de cópias, ao
governador, ao procurador-
geral de Justiça e ao secretá-
rio de Segurança Pública, do
relatório da visita da Comis-
são à cidade de Alfenas no
último dia 28 de junho e pe-
dindo as providências que
mencionam; que seja encami-
nhado ofício ao secretário de
Segurança Pública pedindo
que sejam remetidas, à Co-
missão, cópias de todos os
documentos produzidos ou
coletados no inquérito aber-
to pela Corregedoria-Geral
de Polícia para investigar de-
núncias feitas contra policiais
da 19" Delegacia Regional de
Segurança Pública em
Alfenas; e que seja encami-
nhado ofício ao Secretário de
Segurança Pública pedindo
providências no sentido de se
apurarem denúncias feitas à
Comissão por Roselaine
Ferreira de Souza, de omis-
são de policiais lotados na 19-'
Delegacia Regional de Segu-
rança Pública em Alfenas com
relação ao desaparecimento
de sua irmã, Polyana Ferreira

de Souza, ocorrido em 14 de
outubro de 2000. Do deputa-
do Luiz Tadeu Leite, foi apro-
vado requerimento pedindo
que seja encaminhada cópia

Os deputados Edson
Rezende e Luiz Tadeu Leite
requerem, também, audiência
pública com as associações de
Cabos e Soldados e dos Ofi-
ciais da Polícia Militar e com
os comandantes-gerais da
PM e do Corpo de Bombei-
ros, além de outros segmen-
tos, a fim de obter subsídios
para apreciar oPL 1.439/2001,
do Executivo, que altera o
Código de Ética da Polícia
Militar e do Corpo de Bom-
beiros Militar.Ainda do depu-
tado Edson Rezende, foi
aprovado requerimento soli-
citando realização de audiên-
cia pública para discutir os
atos de abuso de autoridade
que teriam sido praticados
por policiais da 23" Delegacia
Regional de Segurança Públi-
ca, em Paracatu; dos deputa-

do relatório da visita desta
Comissão à Câmara Munici-
pal de Alfenas e ao vereador
Wagner Martins, daquela ci-
dade.

Marcelo Metzker

dos Edson Rezende e João
Leite (PSDB), para que seja
convidado o jornalista José
Cleves da Silva, do jornal "Es-
tado de Minas", para prestar
informações à Comissão, em
audiência pública, sobre o
andamento do processo refe-
rente à morte de sua esposa.

A deputada Elbe Brandão
(PSDB) pede reunião conjun-
ta com a Comissão de Indús-
tria e Comércio e a presença
de diversas autoridades, ten-
do como tema o apoio
institucional da Assembléia
ao IV Congresso Brasileiro
dos Clubes de Melhor Idade
e a IV Feira de Produtos e
Serviços para a Melhor Ida-
de, a realizar-se entre o pró-
ximo dia 3 de outubro e 3 de
novembro, em Belo Hori-
zonte.

Projeto sobre plebiscito está	Comissão quer debater PLIC
pronto para Plenário	 sobre Estatuto dos militares

Presenças
	 ffi-

Participaram da reunião os deputados Eduardo
Brandão (PMDB) - presidente; Hely Tarqüínio (PSDB)
- vice-presidente; Cristiano Canêdo (PTB); Sargento
Rodrigues (PSB) e Sebastião Navarro 'fieira (PFL).

Presenças

Participaram da reunião os deputados Edson Rezende
(P58), presidente da Comissão, Luiz Tadeu Leite (PMDB)
e João Leite (PSDB).

Direitos Humanos

Segurança em
Botelhos

Do deputado Sebastião
Navarro Vieira (PFL),

foram aprovados dois
requerimentos; um

solicita envio de oficio
ao secretário de Estado
de Segurança Pública e

ao comandante-geral
da Polícia Militar no

sentido de que sejam
priorizadas e

processadas medidas
para a melhoria na

qualidade da
segurança pública do
município de Botelhos;

outro requer à secretária
de Estado da Justiça e

de Direitos Humanos a
instalação de

defensoria pública na
comarca de Botelhos.
Do deputado Pinduca

Ferreira (PPB), foi
aprovado requerimento

em que solicita
providências, à Polícia

Militare à Secretaria de
Segurança Pública, no

que diz respeito à
reabertura do posto

policial na região de
Terezópolis, em Betim.



Deputado quer esclarecer
Educação, Cultura, "shopping" em Ouro Preto
Ciência e Tecnologia

Lâmpadas fluorescentes compactas
poderão ter isenção de ICMS

Marcelo Metzker

aí
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Ciclo de Debates sobre Oscips
turno, e trata da aprovação disciplina o termo dessa par-
de alienações de terras cena; e outro solicitando à
devolutas,	 presidência da Comissão pro-

A Comissão de Fiscaliza- vidências para garantir o aces-
ção Financeira e Orçamentá- so dos deputados da CFFO ao
ria aprovou ainda requeri- Sistema Integrado de Admi-
mentos, de autoria do depu- nistração Financeira (Siafi).
tado Rogério Correia (PT), Do deputado Miguel
solicitando a realização de um Martini (PSDB), foi aprovado
ciclo de debates para discutir requerimento solicitando a
o PL 1.449/2000, do deputa- convocação do ex-secretário
do Sávio Souza Cruz (PSB), de Administração e Recursos
que dispõe sobre a qualifica- Humanos, Frederico Penido,
ção de pessoas jurídicas de para esclarecer as denúncias
direito privado, sem fins lu- de favorecimento de institui-
crativos, como organizações ções financeiras em processos
da sociedade civil de interes- de consignação, envolvendo
se público (oscips) e institui e aquela Secretaria.

• Ï-TI1 itjJ

Participaram da reunião os deputado Mouro Lobo
(PSDB), presidente da Comissão, Ivair Nogueira (PDT),
Eduardo Hermeto (PFL), João Pinto Ribeiro (PTB) e
Rogerio Correia (PT)

A Comissão de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia
aprovou, ontem, sete reque-
rimentos. Do deputado Ed-
son Rezende (PSB), três re-
querimentos solicitam os se-
guintes dados sobre a Escola
Estadual Milton Campos: in-
formações sobre possíveis ir-
regularidades na eleição da
direção e do grêmio estudan-
til; sobre a existência de con-
vênio entre o estabelecimen-
to de ensino e escolas parti-
culares de línguas; e sobre o
possível uso da quadra
poliesportiva da escola pelo
Minas Tênis Clube. O quarto
requerimento solicita infor-
mações sobre a possível co-
brança de mensalidades na
Escola Estadual Prof. Fontes.
Reuniões - Foi aprovado tam-
bém requerimento do depu-

A Comissão de Defesa do
Consumidor aprovou, ontem,
dois pareceres sobre propo-
sições sujeitas à apreciação em
Plenário. Em 20 turno, foi
aprovado o parecer, do depu-
tado Bené Guedes (PDT), fa-
vorável ao Projeto de Lei PL
1.024/2000, de autoria do
deputado Fábio Avelar (PPS),
que visa instituir a obriga-
toriedade aos estabelecimen-
tos comerciais quanto à afixa-
ção de limitações ao recebi-
mento de cheques na aquisi-
ção de produtos ou serviços
pelos consumidores. O obje-
tivo do projeto, segundo o
autor, é corrigir distorções,
abusos e discriminações nas
normas atualmente pratica-
das pelo comércio varejista
em geral, no recebimento de
cheques - normas essas

tado Rogério Correia (PT),
solicitando reunião para de-
bater a construção de um
"shopping" entre as Igrejas
de São Francisco de Paula e
São José, em Ouro Preto; um,
do deputado Dalmo Ribeiro
Silva (PSD), solicitando reu-
nião para debater a situação
dos servidores da educação
designados, em face do con-
curso público a ser promovi-
do pela Secretaria; e um, do
deputado Paulo Piau (PFL),
com o objetivo de discutir as
atividades de pesquisa da

estabelecidas entre o comér-
cio e as entidades de prote-
ção ao crédito (CDL e Serasa),
sem delas ser dada a devida
publicidade aos consumido-
res e entre as quais se inclui a
determinação do limite de
valor dos cheques.

Foi também aprovado o
parecer, de 1° turno, favorá-
vel ao PI- 1.389/2001, do de-
putado Pinduca Ferreira
(PPB), que tem como objeti-
vo estabelecer a obrigato-
riedade da contratação de
apólice de seguro, por parte

Embrapa (Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária).

Foi retirado de pauta, a
requerimento do autor, o
Projeto de Lei (PL) 1.359/
2001, do deputado Dalmo Ri-
beiro Silva (PSD), que insti-
tui a Medalha do Mérito
Vivaldi Moreira. A proposi-
ção tramita em turno único.
Aprovadas, ainda, quatro
proposições que dispensam a
apreciação do Plenário, sen-
do três projetos de declara-
ção de utilidade pública e um
requerimento.

das entidades públicas, quan-
do da realização de eventos.
O relator da matéria foi o
deputado Agostinho Patrús
(PSDB).

Foi ainda aprovado reque-
rimento da deputada Maria
José Haueisen (PT), que soli-
cita o encaminhamento à Câ-
mara de Gestão da Crise
Energética das sugestões en-
viadas pelo Procon-Assem-
bléia à Comissão. As propos-
tas tratam de assuntos que
envolvem os consumidores
de energia elétrica.

A Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira e Orçamentá-
ria aprovou, ontem, parecer
favorável, do deputado Ivair
Nogueira (PMDB), na forma
do substitutivo que apresen-
tou, ao PI- 1.522/2001, que
concede isenção de ICMS na
aquisição de lâmpadas fluo-
rescentes compactas. O pro-
jeto, de autoria do deputado
Fábio Avelar (PPS), tramita
em 10 turno.

Também recebeu parecer
favorável, do relator deputa-
do Rogério Correia (PT), o PI-
1.310/2000, que dispõe sobre
a criação do Programa Minei-
ro de Incentivo ao Cultivo de
Mamona. O projeto é de au-
toria do deputado Gil Perei-
ra (PPB) e tramita em 1° tur-
no. O parecer, aprovado pela
Comissão, foi pela aprovação,

O deputado Ivair Noguei-
ra pediu também vista do
parecer sobre o PI- 1.540/
2001, do deputado Dinis Pi-
nheiro (PL), que trata da Lo-
teria do Estado de Minas
Gerais. O parecer, de 1° tur-
no, é de autoria do deputado
Rogério Correia (PT). Ivair
Nogueira (PMDB) pediu que
baixasse em diligência o PI-
1.538 / 200 1, que tramita em 1°
turno, e trata de doação de
imóvel ao município de Pa-
trocínio. O projeto é de auto-
ria do deputado Márcio
Kangussu (PPS).

Também com parecer fa-
vorável do deputado Ivair
Nogueira (PMDB), aprovado
pela Comissão, foi apreciado
o Projeto de Resolução 1.538/
2001, da Comissão de Políti-
ca Agropecuária e Agroin-
dustrial, que tramita em 10

na forma do substitutivo
apresentado pela Comissão
de Política Agropecuária e
Agroindustrial.

O deputado Ivair Noguei-
ra (PMDB) pediu prazo regi-
mental, concedido pela pre-
sidência da Comissão, para
emitir parecer sobre o PI-
1.230/2000, que disciplina a

Fiscalização
Financeira e

Orçamentária

Projetos sobre imóveis
Foram aprovados
pareceres sobre 11

projetos de doação de
imóveis, que tramitam

em 2° turno, de
diferentes autores. São

os seguintes projetos: PL
269/99, do deputado

Sebastião Navarro
Vieira (PFL); PL 321/99,

do deputado Bilac Pinto
(PFL); PL 324/99, do

deputado Bilac Pinto
(PFL); PL 601/99; do

deputado Ivo José (PT);
PL 605/99, do deputado

Agostinho Silveira (PL); PL
719/99, do deputado
Dinis Pinheiro (PL(; PL

1.124/2000, do
deputado João Batista

de Oliveira (PDT(; PL
1.152/2000, do

deputado Mauri Torres
(PSDB); PL 1.172/2000, do

deputado Sargento
Rodrigues (PSB); PL

1.300/2000, do
deputado do deputado

Dinis Pinheiro (PL(; PL
1.322/2000, do

governador do Estado.

aplicação de recursos previs-
tos em programas e fundos
destinados a assistir as popu-
lações carentes, a combater a
miséria e a fome e a resgatar
a cidadania no Estado de Mi-
nas Gerais. O projeto é de
autoria do deputado Agosti-
nho Silveira (PL) e está tra-
mitando em 1° turno.

Deputados Ivair Nogueira e Mouro

Presenças

Participaram da reunião os deputados António Carlos
Andrada (PSDB), vice-presidente; Dalmo Ribeiro Silva (PSD),
José Henrique (PMDB) e Sebastião Costa (PFL).

Defesa do	 PL corrige distorções do comércio
Consumidor

no recebimento de cheques

• j[jI1J

Participaram da reunião a deputada Maria José
Haueisen (PT), presidente da Comissão e os deputados
João Paulo (PSD), Agostinho Patrús (PSDB) e Bené
Guedes )PDT).

1



Projeto cria programaCOMISSOES
Política Agropecuária acompanhar assentam
e Agroindustrial

para
Lentos rurais

Alair Vieira

-js Sebasnoo Cosia, João Batista Oliveira, Jorge Eduardo Oliveira,
Chico Rafael

Banco da Terra
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Deputada quer apoio para
eventos para terceira idade Turismo, Indústria e

Comércio

CPI da Saúde suspende
trabalhos por 30 dias

A Lomissao de roiitica
Agropecuária e Agroindus-
trial aprovou, na reunião de
ontem, pareceres sobre três
proposições sujeitas à apreci-
ação do Plenário. Foi aprova-
do parecer do deputado Jor-
ge Eduardo de Oliveira
(PMDB), de 2° turno, favorá-
vel ao PL 1.164/2000, do de-
putado Carlos Pimenta
(PSDB), que dispõe sobre a
criação de um programa de
acompanhamento dos proces-
sos de assentamentos rurais
no Estado. O conselho con-
sultivo permitiria um maior
controle sobre essas ações e
seria criado no âmbito do Ins-
tituto de Terras de Minas
Gerais (Iter), sendo compos-
to dos órgãos executivos e
entidades não governamen-
tais ligadas ao assunto e re-
presentantes do Legislativo e
do Judiciário.

A Comissão aprovou, na
forma das emendas n1 e n°2,
parecer para segundo turno
do deputado Chico Rafael
(PSB), favorável ao PL 1.105/
2000, do deputado Adelmo
Carneiro Leão. O projeto so-
licita a habilitação de estabe-
lecimentos que produzem ou
manejam alimentos elabora-
dos artesanalmente ou de
agricultura familiar, destina-
dos à comercialização. A
Emenda n°1, substitui no pa-
rágrafo quarto do artigo 13 a
expressão "Unidades Fiscais
de Referência" - UFIRs, por
"Reais". A emenda n°2 acres-
centa parágrafo ao artigo 13,
estabelecendo o Indice de
Preços ao Consumidor (IPC),
da Fundação Getúlio Vargas,
como índice oficial de corre-
ção dos valores das multas,
que serão atualizados mone-
tariamente, em periodicidade
anual.

Foi aprovado, ainda,
parecer de 1° turno sobre
oPL 1.250/2000, do gover-
nador do Estado, que au-
toriza a participação de
Minas Gerais na implanta-
ção do "Fundo de Terras
e da Reforma Agrária -
Banco da Terra", criado
pelo Governo Federal. O
parecer, do deputado Se-
bastião Costa (PFL), foi
pela rejeição da emenda
n°4, apresentada em Ple-
nário, e da subemenda n1
à emenda n°2; e pela apro-
vação da subemenda n°2 à
emenda n°2. A emenda n°4
pretendia que a implanta-
ção do Banco da Terra se
desse por intermédio do
Instituto de Terras do Es-
tado de Minas Gerais e
não pela Secretaria de Es-
tado da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento,

como prevê o projeto ori-
ginal. A Subemenda n1 à
Emenda n°2 atribuía a pre-
sidência do conselho
gestor do Banco da Terra
ao diretor geral do Iter. A
Subemenda n°2 dá nova
redação ao artigo 6°, defi-
nindo os integrantes do
conselho gestor e manten-
do o secretário de Estado
da Agricultura como seu
presidente.

Foi aprovado requeri-
mento do deputado
Carlos Pimenta (PSDB),
que solicita a realização de
audiência pública para dis-
cutir a titulação das terras
da Ruralrninas, ocupadas
no município de Jaíba,
com a presença do presi-
dente do órgão, do prefei-
to, vereadores, e do pre-
sidente do sindicato rural
da cidade.

A Comissão de Turismo,
Indústria e Comércio apro-
vou, ontem, requerimento da
deputada Elbe Brandão
PSDB), solicitando que seja

realizada reunião conjunta
dessa comissão com a Comis-
são de Direitos Humanos,
tendo como tema o apoio
institucional da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais
ao VI Congresso Brasileiro
dos Clubes da Melhor Idade

Os trabalhos da CPI da
Saúde serão suspensos por
até 30 dias, a pedido do
relator da Comissão, deputa-
do Edson Rezende (PSB), em
requerimento aprovado na
reunião de ontem. A Comis-
são foi criada para, no prazo
de 120 dias, apurar as denún-
cias sobre corrupção na Secre-
taria de Estado da Saúde,
apontadas pelo ex-secretário,
deputado Adelmo Carneiro

A Assembléia realiza, na
próxima segunda-feira (13),
reunião especial em Plenário
para comemorar o centenário
de nascimento de José Maria
Alkmim. A reunião será às
14h e foi requerida pelos de-
putados Sebastião Navarro
Vieira (PFL) e Elbe Brandão
(PSDB). Estarão presentes os fi-
lhos do homenageado, Leonar-
do Alkmim, José Maria
Alkmim Filho e Luciano
Alkmim. José Maria Alkmim
nasceu no dia lide julho de 1901
e faleceu em Belo Horizonte, no
dia 22 de abril de 1974.

Mineiro de Bocaiúva,
Alkmim foi um dos fundado-

e a VI Feira de Produtos e
Serviços para a Melhor Ida-
de. O evento será realizado
no período de 31 de outubro
a 3 de novembro na cidade
de Belo Horizonte.

res, em 1939, da Faculdade de
Filosofia de Minas Gerais, de-
pois incorporada à Universi-
dade de Minas Gerais, onde,
em 1950, foi nomeado cate-
drático de História das Dou-
trinas Econômicas e de Eco-
nomia Política, cargo em que
se aposentou.

Em 1945, colaborou na
fundação do PSD; pertenceu
também ao Partido Progres-
sista e à Arena. Foi eleito de-
putado constituinte federal e
constantemente reconduzido
à Câmara Federal da 1' à 6'
Legislatura (1946-1971). Foi
secretário das Finanças do
governo estadual de Jusceli-

Entre as autoridades con-
vidadas estão o secretário de
Estado do Turismo, Manoel
da Silva Costa Júnior e o pre-
sidente da Belotur, José Fran-
cisco.

no Kubitschek e teve impor-
tante participação nas articu-
lações que asseguraram a pos-
se de JK como presidente, em
1956. Foi Ministro da Fazen-
da de seu governo e, entre
outros feitos, organizou a
Zona Franca de Manaus. Dis-
putou o governo de Minas em
1960 e foi dos poucos pes-
sedistas a combate o gover-
no Jânio Quadros.

Eleito pelo Congresso Na-
cional, foi vice-presidente da
República no governo Caste-
lo Branco (1964-67)e foi tam-
bém secretário de Estado da
Educação no governo Israel
Pinheiro (1967/1970).

• ï4[4iI
Participaram da reunião os deputados João Batista
de Oliveira (PDT), presidente da Comissão, Chico
Rafael (PSB), vice-presidente, Jorge Eduardo de
Oliveira (PMDB) e Sebastião Costa (PFL).

Presenças

Participaram da reunião os deputados Maria Olivia
(PSDB), presidente; Fábio Avelar (PPS), Márcio Cunha
(PMDB), e Pastor George (PL).

Leão (PT), abrangendo des- dido alegando ser necessário
de a emissão de notas falsas analisar os documentos e in-
a superfaturamento na Funed, formações apuradas para
além da terceirização desne- emitir relatório final da Co~
cessária para a lavagem de missão, que iniciou suas ati-
roupas na Fhemig. O relator vidades no dia 06 de setem-
da Comissão justificou o pe- bro de 2000.

•:4!-.111!gJ
Participaram da reunião os deputados Hely Tarqüínio
(PSDB), presidente; Edson Rezende IPSBL relator;
Adelmo Carneiro leão (PT) e Doutor Viana (PMDB).

Alemg comemora centenário de José Maria Alkmim

CPI da Saúde

Reunião Especial



PL que beneficia portadores de
necessidades especiais é aprovado

Adiada discussão de projeto
sobre recursos para genéricos
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Reunião Ordinário
)continuação da
Capa)

Reunião Ordinária
(continuação)

Os deputados aprovaram
também, em 1° turno, na for-
ma do substitutivo n° 1, da
Comissão de Educação, Cul-
tura, Ciência e Tecnologia, o
PI, 1.255/2000. A proposição,
do deputado Dalmo Ribeiro
Silva (PSD), institui atendi-
mento especial a deficiente
visual na rede de ensino do
Estado. O substitutivo esta-
belece requisitos mínimos de
acessibilidade para a partici-
pação de portadores de ne-

Provas em
As adaptações e a imple-

mentação de recursos neces-
sários à realização das provas
serão disponibilizadas con-
forme as necessidades decla-
radas pelos candidatos em
requerimento fundamentado
à instituição de ensino, a ser
protocolado dentro dos pra-
zos e nas condições estipula-
das por ela. Entre os requisi-
tos mínimos de acessibilida-
de a serem adotados pelas
instituições de ensino, quan-
do da realização do processo
seletivo, estão: preparação de
provas em braile para os can-
didatos cegos; reserva de sa-
las de fácil acesso e adequa-
das à circulação dos portado-
res de deficiência com dificul-
dades de locomoção; elimina-
ção de barreiras arqui-
tetônicas, colocação de ram-
pas com corrimão e reserva
de vagas em estacionamentos
próximos do local das provas
para os portadores de defici-
ência física; disponibilização
de intérpretes de língua de
sinais em língua portuguesa,
quando a comunicação for
demandada pelos candidatos
portadores de deficiência au-
ditiva; auxílio para marcação

cessidades especiais em pro-
cessos seletivos de ingresso
no ensino superior.

Segundo o substitutivo, as
instituições de educação supe-
rior do sistema estadual de
educação assegurarão aos por-
tadores de deficiência física e
sensorial as condições para
sua participação nos processos
seletivos de ingresso nos cur-
sos por elas oferecidos, medi-
ante o preparo de provas e
atendimentos especiais aos

braile
em cartão-resposta ou similar
aos participantes com dificul-
dades ou impossibilitados de
efetuá-la; flexibilização do
tempo de realização das pro-
vas, conforme a necessidade
do candidato e mediante sua
solicitação prévia, com justi-
ficativa por escrito e acompa-
nhada de parecer de médico
especialista na respectiva de-
ficiência.
Editais - De acordo com o
substitutivo, as instituições
de educação superior inclui-
rão, nos editais dos proces-
sos seletivos para ingresso
nos cursos oferecidos, os cri-
térios e esclarecimentos ne-

O Plenário aprovou tam-
bém, em 1° turno, o PI- 936/
2000, da CPI do IPSM, que
autoriza o IPSM a alienar
bens. O projeto foi aprova-
do na forma do substitutivo
n° 1, apresentado pela Co-
missão de Constituição e Jus-
tiça. A Comissão, para apre-
sentar o substitutivo, ponde-
rou, em seu parecer, que o
projeto original não especi-

candidatos que previamente
os demandarem, conforme os
requisitos mínimos estabeleci-
dos na futura lei. Isso se apli-
ca aos candidatos que, às vés-
peras dos exames seletivos, se
encontrarem impedidos, por
motivo de saúde, de se
locomoverem até os locais
designados pelas instituições
para a realização das provas,
condição esta que deverá ser
atestada em avaliação médico-
pericial, em tempo hábil.

cessários, de forma porme-
norizada, relativos à partici-
pação dos portadores de ne-
cessidades especiais interes-
sados. A obrigatoriedade de
inclusão desses critérios é
estendida aos textos dos re-
gimentos e estatutos das ins-
tituições. A inobservância,
por parte das instituições res-
ponsáveis, das normas pode-
rá ser denunciada ao Conse-
lho dos Direitos de Defesa
da Pessoa Portadora de De-
ficiência ou a outros órgãos
competentes, para o encami-
nhamento das providências
cabíveis.

ficou os bens a serem aliena-
dos, tratando-se de uma au-
torização genérica. Foi baixa-
do, então, o projeto em dili-
gência ao IPSM, para que fos-
se encaminhada a relação
dos bens do patrimônio que
a autarquia tem interesse em
alienar, especificando suas
formas de utilização, bem
como as certidões dos regis-
tros dos imóveis.

O deputado Eduardo
Brandão (PMDB) emitiu
parecer oral sobre o PL
1.069/2000, do deputado
Agostinho Silveira (PL), que
autoriza o Executivo a per-
mutar imóvel com o muni-
cípio de Bonfim e que esta-
va em discussão em 1° tur-
no. O parecer foi pela apro-
vação do projeto, com a
emenda n° 1, que aborda a
necessidade de os imóveis
em questão terem o mesmo
valor venal. Segundo o au-
tor da proposição, com a
permuta, a Escola Estadu-
al de Barreiras, situada em
terreno de propriedade do
Estado e que está funcio-
nando precariamente, esta-
rá em local mais adequado.
Os deputados Miguel
Martini (PSDB) e Antônio
Genaro (PSD) falaram, ain-
da, sobre a necessidade de
o governo mostrar a rela-
ção dos imóveis pertencen-
tes a Minas Gerais e qual a
sua destinação. O projeto
foi aprovado em 1° turno,
com a emenda n° 1.

O Plenário aprovou, ain-
da, requerimentos solicitan-
do o adiamento da discus-
são, em 1° turno, de dois
projetos de lei: PL 909/2000,
do deputado Jorge Eduardo
de Oliveira (PMDB), que dis-
põe sobre a fabricação de
medicamentos genéricos
pela Fundação Ezequiel
Dias (requerimento do autor
da matéria); e PL 1.279/
2000, do governador, que
estabelece novas regras para
a apuração, a apropriação
e o estorno do crédito tribu-
tário (altera a Lei 6.763/75,
que consolida a legislação
tributária do Estado) (reque-

rimento do deputado
Eduardo Brandão (PMDB).

O deputado João Leite
(PSDB) foi um dos que en-
caminharam a votação do
requerimento relativo ao PL
909/2000, que destina 50%
do lucro líquido resultante
da exploração da Loteria do
Estado de Minas Gerais à
Fundação Ezequiel Dias
(Funed), para serem utiliza-
dos na aquisição de matéria-
prima para a fabricação de
medicamentos genéricos.
Segundo o parlamentar, a
Alemg deve promover um
amplo debate sobre a
destinação dos recursos da
Loteria, convidando repre-
sentantes do órgão, secreta-
rias e fundações beneficia-
das. Questionando o não-
repasse de recursos ao es-

Do deputado Arlen
Santiago (PTB), presiden-
te da Comissão de Trans-
portes, Comunicação e
Obras Públicas, solicitan-
do:
• ao DNER (Departa-

mento Nacional de Es-
tradas de Rodagem) in-
formações sobre os re-
cursos destinados ao
recapeamento da BR-
135 (trecho entre
Curvelo e Montes Cla-
ros) e da BR-040 (tre-
cho entre Curvelo e

porte, ele informou que o
lucro líquido da Loteria, em
2000, foi de R$ 7 milhões. Já
o deputado Edson Rezende
(PSB), relator da CPI da
Saúde, ponderou que o mai-
or aporte de recursos à
Funed, em 1999 e 2000, não
significou maior produção
de medicamentos. Disse que
seria de bom senso aguardar
o relatório da CPI sobre o as-
sunto. O deputado Antônio
Genaro (PSD) estranhou o
montante de lucro líquido
informado e disse que o go-
verno precisa dar clareza
aos dados; e o deputado
Miguel Martini (PSDB) tam-
bém defendeu que a Casa
analise melhor a distribui-
ção dos recursos da Loteria,
citando entidades que, hoje,
recebem a verba.

Alienação de bens pelo IPSM

Requerimentos aprovados

Três Marias 	cia oancacia.

• informações a Fer-
nando Luiz Restum
Pertusier, chefe do De-
partamento de Distri-
buição Urbana e Rural
da Eletrobras, no Rio
de Janeiro, sobre mon-
tante de recursos finan-
ceiros repassados à
Cemig.

Comunicação - Foi lida
comunicação do deputa-
do Miguel Martini, líder
do PSDB, sobre a indica-
ção do deputado Amilcar
Martins para vice-líder



PMDB
O deputado Márcio Cunha
(PMDB) falou sobre o trabalho

que seu partido

1
,nto nos

diretórios
municipais
cuanto no
nacional, e do

reconhecimento do mesmo por
outros partidos. "Se o PMDB
apresenta um candidato, isso é
discutido por todos os outros
partidos. Se não apresenta,
também", falou. A convenção do
partido no dia 9 de setembro vai,
segundo Márcio Cunha, "colocar
à frente o exemplo de nacionalista
que o país precisa, o governador
Itamar Franco", e vai
representar uma transformação
no diretório nacional, pois trará
uni projeto político possível. "O
Brasil tem uma grande
expectativa de que Minas Gerais
dê a resposta que o Brasil
precisa", afirmou. Márcio Cunha
falou também sobre o alto
número de desemprego existente
no País. Segundo ele, o número e
o "maior substrato da perversa
política do Governo Federal".

Polícias
A união das Polícias Civil e Militar
no Pais foi alvo de

pronunciamento
'	do deputado

Hargento
-	Rodrigues (PSB).

()deputado citou
matéria da

h ilha cleS. Paulo,
Governo força

integração das polícias",
publicada ontem, e a necessidade
de aprovação da Proposta de
Emenda à Constituição 33 que,
segundo o parlamentar, está em
tramitação na Assembléia há mais

de um ano. A PEC 33 trata
justamente da integração das
ações da Polícia Civil e da Militar
colocado-as sob a coordenação da
Secretaria de Estado da Segurança
Pública. "Se não houver a
integração das polícias, não
haverá verba do Fundo Nacional
de Segurança Pública", afirmou.
De acordo com o deputado, a
ação isolada de duas polícias só
causa prejuízo no combate à
criminalidade. "Temos que ter as
polícias de mãos dadas", disse
Sargento Rodrigues. Ele criticou,
contudo, a ameaça do governo de
punir severamente greves da
categoria e de proibir filiações
partidárias dos oficiais. Em
aparte, a deputada Elaine
Matozinhos (PSB) apoiou as
palavras do deputado e disse que
salários dignos, boas condições de
trabalho e segurança familiar
dadas aos oficiais são condições
que mostrariam que o governo
estria cumprindo seu papel.

Transporte alternativo
A discussão em torno do
transporte alternativo e a

aprovação do PI-
1636/01, que
prevê a criação
do táxi
intermunicipal,
foi tratado pelo
deputado
Adelino de
Carvalho

(PMDB). Com o projeto, de sua
autoria, segundo o deputado,
pretende-se facilitar o transporte
coletivo na Capital e em seus
arredores.." A população aprovou
o trabalho dos perueiros. A
iniciativa gerou empregos e
beneficiou a população", disse.
Adelino de Carvalho defendeu a
necessidade de organização do
transporte alternativo e falou dos
benefícios que serão trazidos para
os moradores da região
metropolitana de Belo Horizonte
corri a criação daqueles táxis.
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A Presidência desig-
nou, também, as Comis-
sões Especiais que vão
emitir parecer sobre vetos
do governador Itamar
Franco a sete proposições
de lei. São elas:

Comissão Especial cri-
ada para emitir parecer
sobre os vetos: parcial,
à Proposição de Lei
Complementar 67 (ex-
PLC 28/2000, da Pro-
curadoria-Geral de Jus-
tiça, que dispõe sobre a
Lei Orgânica do Minis-
tério Público); total, à
Proposição de Lei
14.818 (ex-PL 358/99,
do deputado João Pau-
lo, do PSD, que dispõe
sobre a notificação ao
órgão executivo de
trânsito do conteúdo
das decisões proferidas
pelas instâncias admi-
nistrativas ou judiciais
sobre os feitos relativos
a infrações às leis de
trânsito); parcial, à Pro-
posição 14.838 (ex-PL
1.511/2001, do gover-
nador, que altera dispo-
sitivos da lei que dispõe
sobre o IPSM); e parci-
al, à Proposição 14.840
(ex-PL 1.431/2001, do
governador, que dispõe
sobre a reorganização
da Secretaria de Estado
da Educação). Os inte-
grantes da comissão
são os seguintes depu-
tados Márcio Cunha
(efetivo) e José Braga
(suplente), pelo PMDB;

João Leite e Elbe Brandão,
pelo PSDB; Bilac Pinto e
Sebastião Navarro Vieira,
pelo PFL; Am-brósio Pin-
to e Cristiano Canêdo,
pelo PTB; e Maria José
Haueisen e Rogério Cor-
reia, pelo PT;
Comissão Especial criada
para emitir parecer sobre
os vetos totais às Proposi-
ções de Lei 14.819 (ex-PL
531/99, do deputado Pau-
lo Piau, do PFL, que auto-
riza o Executivo a conce-
der às cooperativas o
parcelamento de crédito
tributário) e 14.835 (ex-PL
1.208/2000, da deputada
Elbe Brandão, do PSDB,
que autoriza o Executivo
a reduzir a carga tributá-
ria em operação interna
com energia elétrica desti-
nada a atividades rurais
da Área Mineira da
Sudene). Os integrantes da
comissão são os seguintes
deputados: Luiz Tadeu
Leite (efetivo) e Jorge
Eduardo de Oliveira (su-
plente), pelo PMDB; Elbe
Brandão e Antônio Carlos
Andrada, pelo PSDB; João
Batista de Oliveira e Mar-
celo Gonçalves, pelo PDT;
Pastor George e José Mil-
ton, pelo PL; e Gil Pereira
e Pinduca Ferreira, pelo
PPB;
Comissão Especial criada
para emitir parecer sobre
o veto parcial à Proposição
de Lei 14.836 (ex-PL
1.246/2000, do deputado
João Pinto Ribeiro, do

PTB, que dispõe sobre
obras representativas
do patrimônio cultural
mineiro). Os integran-
tes da comissão são os
seguintes deputados:
Doutor Viana (efetivo)
e Dimas Rodrigues (su-
plente), pelo PMDB;
Amilcar Martins e Elbe
Brandão, pelo PSDB;
Paulo Piau e Alberto
Bejani, pelo PFL;
Cristiano Canêdo e
Ambrósio Pinto, pelo
PTB; e Marcelo Gonçal-
ves e João Batista de Oli-
veira, pelo PDT;
Comissão Especial cri-
ada para emitir parecer
sobre a Proposta de
Emenda à Constituição
(PEC) 57/2001, do de-
putado Sargento
Rodrigues (PSB). A pro-
posta permite a conver-
são em espécie das féri-
as-prêmio, para quita-
ção do saldo devedor
de financiamento de
aquisição de casa pró-
pria. Integram a comis-
são os seguintes parla-
mentares: deputados
Geraldo Rezende (efeti-
vo) e Ivair Nogueira (su-
plente), pelo PMDB;
Mauro Lobo e Agosti-
nho Patrús, pelo PSDB;
Sebastião Navarro
Vieira e Rêmolo Aloise,
pelo PFL; Arlen Santi-
ago e Cristiano Canêdo,
pelo PTB; e João Batis-
ta de Oliveira e Marce-
lo Gonçalves, pelo PDT.

Injustiça
o desrespeito aos ex-servidores
da extinta Minascaixa foi o

assunto tratado
pelo deputado
Doutor Vianna
(PDT) . A falta de

I.

pagamentos de
antagens a esses

trabalhadores,
segundo o

deputado está causando
apreensão e sofrimento. Doutor
Vianna fez apelo ao secretário de
Recursos Humanos e
Administração, Mauro Santos
Ferreira, para que o pagamento
seja feito o mais breve possível. O
parlamentar falou do Decreto
41.604 do governador do Estado
e do desrespeito ao direito
adquirido cometido pelo Tribunal
de Contas ao convocar para
retornar, ao trabalho, servidores
públicos que já teriam se
aposentado. De acordo com o
deputado, foram anuladas
aposentadorias proporcionais dos
funcionários da Secretaria de
Estado da Educação. A alegação
para a convocação dos
aposentados seria a de que as
normas constitucionais para
contagem de tempo foram
modificadas." Se deferida e
publicada, não há que ser revista
qualquer modificação que a lei
venha a sofrer",
disse o deputado, que declarou
ainda que "a situação dos
servidores públicos não pode
ficar à mercê de atitudes
equivocadas".
Em aparte, a deputada Elaine
Matozinhos (PSB), ex-funcionária
da extinta Minascaixa apoiou o
pronunciamento do deputado e
falou da injustiça
que o Estado cometeu.
"Precisamos resgatar a dignidade
salarial e profissional dessas
pessoas", disse a deputada.

• Apague as luzes de dependências que
não estiverem em uso, como salas de

reunião, banheiros e copa

• Acione o sistema de iluminação somente
onde não houver iluminação natural

suficiente
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ORDEM DO DIA 1

Reunião Ordinária - 14 horas
PL 899/2000

Do deputado Paulo Piou, que dispõe sobre o
Programa Estadual de Fomento Florestal e dá
outras providências. Votação em 1 ° turno

PL 1.137/2000
Do deputado Adelmo Carneiro Leão, que ins-
titui o Programa de Acomponhamento
Aconselhamento Genético Preventivo e Assis-
tência Médico Integral às Pessoas Portadoras
de Troço Falciforme e de Anemia Falciforme
e dá outras providências. Votação em 1° turno

PL 930/2000
Do deputado Paulo Piou, que cria o Certifica-
do Ambiental da Propriedade Agrícola: ISO-
Agrícola. Discussão em 1° turno

PL 1.078/2000
Do deputado João Paulo, que proíbe o lançamento
do nome de mutuário em atraso com prestações d0
Sistema Financeiro da Habitação no cadastro dos
serviços de proteção ao crédito. Discussão em 1°
turno

PL 1.244/2000
Do deputado João Paulo, que obriga as empresas
prestadoras de serviço de telefonia o instalarem apa-
relhos de medição de consumo nos telefones fixos
e dá outras providências. Discussão em 10 turno

PL 1.050/2000
Do deputado Ivo José, que cria o Programo de In-
centivo à Apicultura do Estado de Minas Gerais
Promel - e dá outros providências. Discussão em
2° turno

9h30

• Comissão de Saúde (Plenarinho II) - audi-
ência pública para debater o PL 1.337/
2000, do deputado Luiz Tadeu Leite, que
dispõe sobre o proibição, uso e
comercialização de produtos à base de
amianto no Estado de Minas Gerais. Con-
vidados: presidente da Câmara Municipal
de Pedro Leopoldo, vereador Elvécio Lucas
Bastos Silva; professor da Faculdade de
Medicina da UFMG, René Mendes; geólogo
Cláudio Siliar, da UFMG; engenheiro de Se-
gurança no Trabalho do Fundacentro/MG,

Lênio Servia Amoral; engenheira da DRT de São
Paulo, Fernanda Giannazi; e o diretor presidente
do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de
Extração de Minerais, Adilson Santana.

10 horas

• Comissão Especial das Taxas (Plenarinho III) -
apreciar o relatório final da Comissão

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

• Comissão Especial das Taxas (Plenarinho III) -
apreciar o relatório final da Comissão

NA TV	1

7h30 - Repórter Assembléia (reprise)
8h - Horário reservado à Câmara Municipal de Belo
Horizonte
9h - Assembléia Entrevista (reprise) - Heloisa
Greco, do Movimento Tortura Nunca Mais, fala sobre
a Lei de Anistia
9h30 - Comissão de Saúde (reprise) - Debater o
PI- sobre o uso e comercialização de produtos á base
de amianto
12h30 - Repórter Assembléia (reprise)
13h10 - Assembléia Debate (reprise) - O
Estatuto da Policia Militar é um dos dos destaques da
discussão
14h15 - Plenário (ao vivo) - Reunião Ordinária18h - Horário reservado á Câmara Municipal de Belo
Horizonte

19h - Visão Parlamentar (reprise) - Entrevistas com
deputados estaduais
19h30 - Repórter Assembléia (ao Vivo) - Noticiário
sobre o que acontece na Assembléia e repercussão dos
principais fatos políticos do Estado
20h15- Comissão de Transporte (reprise) - Discute o
transpor-te de bobinas de aço
22h - Repórter Assembléia (reprise)
22h30 -Visão Parlamentar (reprise) -Entrevistas com
deputados estaduais
23h - Plenário (reprise)
1h30 - Repórter Assembléia (reprise)
2h - Encerramento

* Essa grade está sujeita a alterações*

• Para saber como economizar energia com os computadores,

r	

abra seu correio eletrônico e dique com o mouse na pastapública do Microsoft Ou//ook intitulada "Dicas de Informálica".
As mesmas orientações estão na lnfranet/Informática, na opção

"Racionamento do Consumo de Energia"


