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Aneel, eletricitários e governo
discutem hoje divisão da Cemig

Desverhcalização
da Cemig

O projeto de lei que
trata da

desverticalização
da Cemig, para

cumprir as
disposições da

Aneel, chegou à
Alemg em 8 de

março. O governo
encaminhou
também ao

Legislativo
proposta de

emenda à
Constituição (PEC)

que determina que
a desestatização

da Cemig e da
Copasa

dependerão de lei
complementar e

posterior
aprovação em

referendo popular
(plebiscito),

convocado através
de decreto
legislativo.

O procurador-
geral da Agên-
cia Nacional de
Energia Elétrica
(Aneel), Claúdio
Girardi, e o su-
perintendente
de Fiscalização

Econômica e Financeira da-
quela	agência, Romeu
Donizetti Rufini, confirma-
ram presença no Ciclo de
Debates "Desverticalização
da Cemig", que acontece
hoje, no Plenário, a partir das

Visita à Fiemg

O presidente Antônio Jú-
lio (PMDB) e o presidente da
Fiemg, Stefan Salej, defende-
ram uma ação conjunta do
Legislativo e da entidade
para enfrentar os problemas
econômicos e sociais do Es-
tado. "Minas precisa se unir,
independentemente da ques-
tão partidária", disse Antônio
Júlio. "Se nós não dermos as
mãos, as desigualdades não
vão acabar em Minas", afir-
mou Salej, ressaltando que os
empresários da indústria mi-
neira estão convencidos de que
os Legislativos vão liderar o
debate de grandes temas na-
cionais. Essas declarações fo-
ram feitas durante visita da
Mesa à diretoria da Fiemg.

O deputado Antônio Júlio
defendeu que o Parlamento
mineiro, em parceria com a
federação, debata a legislação
tributária de Minas. Salej

14h30min. A divisão da Cemig
- que está sendo chamada de
desverticalização - tem o ob-
jetivo de adequá-la ao forma-
to adotado pela Aneel para
todas as empresas do setor e
está prevista em contrato assi-
nado pelo governo passado
com a agência reguladora.

O encontro será aberto
pelo presidente Antônio Jú-
lio (PMDB) e terá como coor-
denador dos debates o depu-
tado Alberto Pinto Coelho
(PPB), l°-vice-presidente. O

destacou julgar importante
um trabalho, pelo Legis-
lativo, de consolidação da le-
gislação tributária do Estado,
além de um debate ampliado
da reforma tributária federal.
"A indústria mineira não
quer privilégios fiscais, mas
igualdade em relação a ou-
tros Estados", disse Salej, ob-
servando que o objetivo é cri-
ar mais empregos.

presidente da Cemig, Djalma
Bastos de Morais; a ex-
procuradora-geral do Estado
Mizabel de Abreu Machado
Derzi; o vice-diretor da Co-
ordenação dos Programas de
Pós-Graduação em Engenha-
ria - Coope/UFRJ, Luiz
Pinguelli Rosa; e o coordena-
dor-geral do Sindicato dos
Trabalhadores na Indústria
Energética de Minas Gerais
(Sindieletro), Marcelo Cor-
reia de Moura Baptista, são
os expositores convidados.

Presenças - Participaram tam-
bém os deputados Alberto
Pinto Coelho (PPB), 1°-vice-
presidente; Ivo José (PT), 2°-
vice-presidente; Olinto
Godinho (PTB), 30-vice-presi-
dente; Wanderley Avila
(PPS), 20-secretário; e Alvaro
Antônio (PDT), 30-secretário,
além do vice-presidente da
Fiemg, Robson Braga, e ou-
tros dirigentes da entidade.

CICLO DE DEBATES
DESVERTICALIZACÃO DA
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Assembléia e Fiemg defendem ação conjunta
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A Comissão de Adminis-
tração Pública aprovou on-
tem cinco requerimentos so-
licitando a realização de
audiências públicas para
debater temas específicos.
Atendendo a requerimento
do deputado Fábio Avelar
(PPS), a Comissão deverá
agendar uma audiência pú-
blica para ouvir autoridades
sobre irregularidades admi-
nistrativas na Companhia de
Habitação do Estado de Mi-
nas Gerais (Cohab), denun-
ciadas pela imprensa. Outra
reunião, proposta pelo depu-
tado Dalmo Ribeiro Silva
(PSD), vai debater a situação
carcerária em Minas Gerais.

As três reuniões propos-
tas pelo deputado Sargento
Rodrigues (PSB) foram
aprovadas: uma para discu-
tir a situação do loteamento
Nova Benfica (Vila da Polí-
cia Militar), situado em Juiz
de Fora, especialmente as
condições das moradias, os

Direitos Humanos

Na reunião de ontem da
Comissão de Direitos Hu-
manos, o deputado Durval
Angelo (PT) apresentou os
menores J.D.S. e F.P., ambos
possíveis vítimas de tortura
no 13° Batalhão e na ioa De-
legacia de Neves. Os adoles-
centes depuseram ao final
da reunião, relatando todas
as atrocidades que teriam
sido cometidas pelos sargen-
tos Jair e Celso, além da par-
ticipação de outros policiais.
As denúncias de maus tra-
tos foram comprovadas por
meio do exame de corpo de

débitos dos mutuários e a
apuração de denúncias de
irregularidade; outra para
debater a situação dos profes-
sores que atuam nas unida-
des do Colégio Yiradentes, da

Além desses requerimen-
tos, a Comissão aprovou ou-
tros 26 de conteúdos diver-
sos. Cinco, do deputado
Arlen Santiago (PTB) e um
da Comissão de Adminis-
tração Pública requerem a di-
versos órgãos da administra-
ção pública federal e à Telemar
informações sobre a previsão
e instalação de centrais tele-
fônicas nos distritos com mais
de 2 mil habitantes das regi-
ões do Norte de Minas, Vale
do Jequitinhonha e Centro de
Minas e demais regiões do
Estado.

Outros 14 requerimentos
referem-se a votos de con-
gratulação, moção de solida-
riedade e pesar; três solici-

delito do IML. Os deputados
afirmaram que vão exigir
explicações do Executivo
sobre o assunto.

Foi adiada para a próxi-
ma semana a votação do
requerimento 1.922/2001,
do Pastor George (PL).
Nele, o parlamentar solici-
ta ao comandante-geral da
Polícia Militar do Estado
providências a respeito da
tenente Elizabete Moreira
Guedes, da 6' Companhia
do 1° Batalhão da Polícia
Militar (Santa Efigênia),
que estaria agredindo e até

PM, e seu vínculo jurídico
com a Estado; e uma terceira
para debater a situação fun-
cional dos servidores da PM
enquadrados no quadro de-
nominado "assemelhados".

tam providências ou informa-
ções a órgãos públicos sobre
temas específicos; três são di-
rigidos ao governador, soli-
citando encaminhamento de
projetos e regulamentação de
proposições, além do pedido,
do deputado Sávio Souza
Cruz (PSB), para concessão
do título de Cidadania Ho-
norária ao general de Divisão
Carlos Patrício Freitas Perei-
ra, atual secretário de Esta-
do da Saúde.
Presenças - Participaram da
reunião os deputados Eduar-
do Brandão (PMDB), presi-
dente; Hely Tarqüínio
(PSDB), Cabo Morais (PL),
Cristiano Canêdo (PTB) e
Sargento Rodrigues (PSB).

mesmo torturando pesso-
as, valendo-se da prerroga-
tiva do cargo. A votação
foi adiada a fim de que a
Comissão ouça, antes, o
depoimento da acusada e
dos demais envolvidos. Fo-
ram aprovados sete reque-
rimentos que dispensam a
apreciação do Plenário.
Presenças - Comparece-
ram à reunião os deputados
Edson Rezende (PSB), pre-
sidente; Durval Angelo (PT),
Marcelo Gonçalves (PDT),
Luiz Tadeu Leite (PMDB) e
Hely Tarqüínio (PSDB).

A Comissão de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia
aprovou parecer favorável ao
Projeto de Lei (PL) 1238/2000,
que tramita em turno único e
autoriza o Poder Executivo a
denominar o ano 2002 como
sendo o Ano de Carlos
Drummond de Andrade. O
deputado José Henrique,
relator do projeto, opinou por
sua aprovação com a emenda
n° 1, apresentada pela Comis-
são de Justiça, que substitui a
palavra "denominar" por "de-
clarar" no artigo 1°. O relator
afirmou, ainda, que é de gran-

Designados
O deputado Cristiano

Canêdo (PTB) foi eleito pre-
sidente da Comissão Especi-
al encarregada de emitir pa-
receres sobre quatro vetos do
governador às Proposições
de Lei 14.655, 14.661, 14.662
e 14.665. O deputado Alberto
Bejani (PFL) foi eleito vice-
presidenf dá Cómião.

Para relator do veto par-
cial à Proposição de Lei
14.655 (ex-PL 58/99, do depu-
tado João Leite), que dispõe
sobre o controle e o li-
cenciamento dos empreendi-
mentos e das atividades ge-
radoras de resíduos peri-
gosos no Estado, foi designa-
do o deputado Alberto
Bejani. O veto total à Propo-
sição de Lei 14.661 (ex-PL
745/99, do deputado Hely
Tarqüínio), que dispõe sobre
a estruturação e a organiza-
ção de sistema de referência
hospitalar, terá como relator

de importância essa homena-
gem ao maior poeta de todos
os tempos.
Convidados - Na reunião,
Magda Campbell, presidente
da Associação de Professores
Públicos de Minas Gerais, e
Mário de Assis, presidente da
Fapaemg, que representa os
pais de alunos, ressaltaram a
importância do investimento
em educação em Minas a fim
de também incentivar outros
Estados a fazerem o mesmo.
Enfatizaram, também, a neces-
sidade de uma nova mentali-
dade do governo a fim de ou-

o deputado Hely Tarqüínio
(PSDB). O deputado José
Braga (PMDB) foi designa-
do relator do veto total à
Proposição de Lei 14.662
(ex-PL 789/2000, do deputa-
do Agostinho Silveira), que
trata do Programa Estadual
de Saúde Vocal. Finalmente,

vir todos os segmentos esco-
lares. O deputado Paulo Piau
(PFL) informou que a Comis-
são tem a pretensão de traba-
lhar, agora mais do que nun-
ca, com todas as entidades.

A Comissão apreciou 17
proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da
Assembléia.
Presenças - Compareceram à
reunião os deputados Paulo
Piau (PFL), presidente; Antô-
nio Carlos Andrada (PSDB),
vice-presidente; Dalmo Ribei-
ro Silva (PSD) e José Hen-
rique (PMDB).

o deputado Marcelo Gonçal-
ves (PDT) foi indicado
relator do veto parcial à
Proposição de Lei 14.665
(ex-PL 897/2000, do deputa-
do Agostinho Silveira), que
institui o Programa de Hi-
giene Bucal na rede estadual
de ensino fundamental.

Deputados vão ouvir autoridades • 2002 poderá ser declarado o Ano de
sobre irregularidades na Cohab

	
Carlos Drummond de Andrade

Parlamentares querem informações

Menores denunciam maus tratos

relatores de vetos

•	hI

Compareceram à reunião os deputados Cristiano Ccinêdo (PTB),
Bené Guedes (PDT), Alberto Bejani FF1) e Hely Tarql.iínio PSDB).

Vetos do governador
Segundo o Regimento Interno, dentro de 30 dias contados a

partir da data do recebimento da comunicação do veto, a
Assembléia Legislativa sobre ele decidirá em escrutínio secreto

e em turno único, e sua rejeição só ocorrerá pelo voto da
maioria absoluta. Esgotado esse prazo, sem que tenha havido
deliberação, o veto será incluído na Ordem do Dia da reunião

seguinte, sobrestando-se a deliberação quanto às demais
proposições, até sua votação final, ressalvado o projeto do

governador com solicitação de urgência e cujo prazo de
apreciação pela Alemg já tenha se esgotado

Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia

Comissão Especial -
Vetos às Proposições
14.655, 14.661, 14.662

e 14.665



Turismo Indústria e Apreciadas emendas apresentadas em
Comércio	 Plenário a PL sobre empresas de conservação
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Transporte,
Comunicação e
Obras Públicas

Apreciação de projeto de lei que
trata de "pardais" é adiada

4 Prodetur de Minas Gerais deverá
ser tema de reunião Turismo, Indústria e

Comércio
(continuação)

O

e

Eleitos presidente e vice

A Comissão de Transpor-
te, Comunicação e Obras
Públicas reuniu-se para emi-
tir parecer de Y turno sobre
o Projeto de Lei (PL) 1.276/
2000, do deputado Alencar
da Silveira Júnior (PDT), que
torna obrigatória a fixação
de placas de sinalização in-
formando a presença de
"pardais", a partir de 200
metros retroativos. O relator
da matéria, deputado Bilac
Pinto (PFL), pediu prazo
para emitir seu parecer.

O autor do projeto pediu,
à Comissão, que seja dada
atenção especial à sua pro-
posição, alegando que os
"pardais" devem ter como
objetivo educar os motoris-
tas, e, não, multá-los. O de-
putado se referiu aos "par-

A Comissão Especial en-
carregada de emitir parecer
de turno único sobre o veto
parcial à Proposição de Lei
14.696, que contém o orça-
mento do Estado para o
exercício de 2001, adiou

A Comissão de Turismo,
Indústria e Comércio apro-
vou parecer pela rejeição
das emendas 2 e 3 ao Pro-
jeto de Lei (PL) 1.189/
2000, do deputado Miguel
Martini (PSDB), que trami-
ta em 1° turno e dispõe so-

dais" como sendo "fábricas
de dinheiro" e "verdadeiros
caça-níqueis". Segundo
Alencar da Silveira Júnior, o
dinheiro arrecadado com as
multas da BHTrans é destina-
do, principalmente, aos fabri-
cantes de radar, que perten-
cem à iniciativa privada. O
deputado Dinis Pinheiro (PL)
sugeriu que o termo "par-
dais" fosse melhor definido
pelo autor da proposição.

Na reunião, também fo-
ram aprovados dois reque-
rimentos do deputado Dinis
Pinheiro, solicitando a pre-
sença do secretário de
Obras, Maurício Guedes,
para explicar o edital de li-
citação do Terminal Rodovi-
ário de Belo Horizonte, e a
realização de audiência pú-

para hoje, às 20h30, a apre-
ciação da matéria. Durante
a reunião da Comissão, on-
tem, o relator, deputado
Márcio Kangussu (PPS), pe-
diu prazo regimental para
apresentar seu parecer.

bre empresas de asseio e
conservação. As emendas
foram apresentadas du-
rante a fase de discussão
em Plenário, pelo deputado
Paulo Piau (PFL). A emen-
da n° 2 propõe a seguinte
alteração para o artigo 5°:

blica, com convidados, para
debater sobre o transporte
escolar público.

Foram também aprova-
dos 29 requerimentos que
dispensam a apreciação do
Plenário. A Comissão apre-
sentou 10 requerimentos,
que foram aprovados, sen-
do cinco do deputado
Arlen Santiago (PTB), so-
licitando informações e
providências; quatro do
deputado Bilac Pinto, soli-
citando informações e di-
ligências, e um do deputa-
do Carlos Pimenta (PSDB),
solicitando informações.
Presenças - Participaram da
reunião os deputados Arlen
Santiago (PTB), Bilac Pinto
(PFL), Dinis Pinheiro (PL) e
Doutor Viana (PMDB).

Presenças - Comparece-
ram à reunião os deputados
Márcio Cunha (PMDB), que
a presidiu, Luiz Fernando Fa-
ria (PPB), Márcio Kangussu
(PPS), Agostinho Silveira (PL)
e Mauro Lobo (PSDB).

"As empresas de asseio e
conservação terão seus do-
cumentos constitutivos e res-
pectivas alterações arquiva-
dos no órgão do registro do
comércio". A emenda n° 3
suprime o art. 12 do projeto
original.

A Comissão de Turismo,
Indústria e Comércio apro-
vou também requerimentos
apresentados pela deputada
Maria Olívia (PSDB), solici-
tando audiência pública da
Comissão com os secretários
de Turismo e de Industria e
Comércio do Estado e com os
ministros do Esporte e do
Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior. Outro re-
querimento aprovado foi do
deputado Gil Pereira (PPB),
que também convida o minis-
tro dos Esportes, Carlos
Melles, e o secretário de Tu-
rismo, Manoel Costa, para

A Comissão de Política
Agropecuária e Agroindus-
trial aprovou pareceres de tur-
no único favoráveis a seis re-
querimentos sujeitos à apreci-
ação do Plenário, todos da pró-
pria Comissão. Essas proposi-
ções formulam apelos e solicita-
ções a auhdàdeÇè dirigentes
de órgãos públicos. Também fo-
ram aprovados outros oito re-
querimentos que dispensam a
apreciação do Plenário.

Foram aprovados dois re-
querimentos do deputado
Paulo Piau (PFL). O primeiro
requer seja realizada audiên-
cia pública para discutir polí-
ticas para o desenvolvimento
da piscicultura no Norte. Ore-
querimento sugere que sejam
convidados representantes
das seguintes instituições: Mi-

A Comissão Especial que
emitirá parecer sobre os vetos
totais às Proposições de Lei
14.681, que dispõe sobre a Uemg,
e 14.682, que determina a inclu-
são de conteúdos e atividades
destinados à formação de moto-

falarem sobre o Prodetur de
Minas Gerais - projeto esse
que há mais de quatro anos
já deveria estar implantado
no Estado. Também foi aprova-
do requerimento do deputado
Fábio Avelar (PPS) para realiza-
ção, na capital, do Encontro
Nacional das Comissões Perma-
nentes de Turismo das Assem-
bléias Legislativas, na primeira
quinzena de agosto.

ristas nos currículos do ensino
médio, elegeu os deputados Dou-
tor Viana (PMDB) e Gil Pereira
(PPB) presidente e vice. Foram
designados relatores a deputa-
da Elbe Brandão (PSDB), para a
Proposição 14.681, e o deputado

O deputado Pastor Geor-
ge (PL), relator do PL 493/99,
pediu prazo regimental para
emitir seu parecer. O projeto, que
tramita em 2° turno, e é do de-
putado Chico Rafael (PSB), dis-
põe sobre a colocação de pro-
dutos em sacos plásticos por co-
merciantes varejistas.

A Comissão apreciou tam-
bém cinco requerimentos que dis-
pensam a apreciação do Plenário.

Fábio Avelar (PPS), para a Pro-
posição 14.682.
Presenças -Participaram da reu-
nião os deputados Doutor
Viana (PDT), Elbe Brandão
(PSDB), Fábio Avelar (PPS) e Gil
Pereira (PPB).

o	0

Veto ao Orçamento será analisado hoje

• 4fhI
Participaram da reunião a deputada Maria Olivia (PSDB),
presidente; e os deputados Gil Pereira (PPB). Fábio Avelar
(PPS) e o Pastor George (P1).

nistério da Saúde, Codevasf, ofício pedindo providências
Secretaria Estadual de Agri- para impedir a proliferação de
cultura, Emater, Epamig, IEF, muitas doenças nos canteiros
Sebrae, IMA, Projeto Jaíba e de mudas de café no Sul. Tam-
outros. O segundo requeri- bém aprovados requerimentos
mento solicita também a rea- dos deputados Dimas Ro-
lização de uma audiência pú- drigues (PMDB), solicitando
blica para discutir a pré-pro- visita da Comissão ao Minis-
posta sobre o Plano de Desen- tério da Agricultura e do
volvimento da Fruticultura em Abastecimento, para debater a
Minas Gerais.	 situação da cafeicultura, e do

A Comissão aprovou tam- deputado Dalmo Ribeiro Silva
bém requerimento do deputa- (PSD), pedindo ao ministro da
do Jorge Eduardo de Oliveira Agricultura, Pratini de Mo-
(PMDB), que solicita seja en- raes, a liberação parcial do café
caminhado ao diretor geral do dado em garantia do custeio e
IMA, Célio Gomes Floriani, colheita na safra 99/2000.

1 --i i1:t
Participaram da reunião os deputados João Batista de
Oliveira (PDT), presidente; Chico Rafael (PSB), Jorge Eduardo
de Oliveira (PMDB) e Kemil Kumaira (PSDB).

Comissão Especial -
Vetos às Proposições
de lei 14.681 e 14.682

Audiência debaterá piscicultura	Política Agropecuária
e Agroindustrial



ações da entidade Somma apresenta parecer oral
Aloir Vieira

Deputados Márcio Cunha (PMDB) e Álvaro Antônio (PDT); o presidente do
Rotary Internacional, Fronk Devlyn; e o diretor do Rotory, Hipólito Ferreiro

Deputado António Andrade (PMDB), relator do projeto que troto do
Fundo Somma

por exigência da Lei de Res- ções; a transferência de recur-
ponsabilidade Fiscal. sos para o Fundeurb e para o
Substitutivos - O relator, Fundo de Recuperação, Pro-
que é líder do Governo, reu- teção e Desenvolvimento Sus-
niu no substitutivo n° 7 algu- tentável das Bacias Hidrográ-
mas propostas de quatro ou- ficas do Estado de Minas Ge-
tros substitutivos e 15 emen- rais (Fhidro). O substitutivo
das apresentadas em Plená- permite também que parte dos
rio. A proposta estabelece o recursos seja destinada a au-
destino dos patrimônios ex- mento do capital social do
tintos, garantindo o paga- Banco de Desenvolvimento
mento de empréstimos con- de Minas Gerais (BDMG),
traídos junto ao Bird, de con- que será o agente financei-
tratos, convênios e obriga T	ro dos fundos extintos.
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Reunião
Extraordinária (noite

de terça-feira)A primeira parte da Reu-
nião Ordinária de ontem foi
interrompida para receber o
presidente do Rotary Clube
Internacional, Frank Devlyn,
que concedeu entrevista co-
letiva logo após a recepção no
Plenário. Essa é a segunda vi-
sita de Devlyn ao Brasil du-
rante o mandato como presi-
dente do Rotary. A primeira
visita foi em outubro do ano
passado, quando participou
do Instituto Rotário Paulo
Viriato Corrêa da Costa, re-
alizado em Recife (PE).

Frank Devlyn agradeceu
a oportunidade de visitar a
Assembléia de Minas e de
trabalhar junto aos municípi-
os mineiros. Falando sobre
seu objetivo maior de servir
à comunidade, enfatizou o
trabalho exercido pelo Rotary
de prestação de serviços a
grupos de diversas áreas e
ideologias. A necessidade de
investir nas atividades volun-
tárias também foi lembrada
por Fank Devlyn. "Muitas
oportunidades são oferecidas
às pessoas para que possam
se unir a organizações não
governamentais, além do
Rotary", declarou o presiden-
te Devlyn. A questão do anal-

As questões de desenvol-
vimento social foram mais
uma vez discutidas e, entre
elas, o fato de a mulher estar
cada vez mais se inserindo no
mercado de trabalho e no
mundo. Do total de associados
do Rotary em todo o mundo,
18% são mulheres e, segundo

fabetismo, da poliomielite e
da cegueira causada por ca-
tarata também foram assun-
tos destacados por ele.

O deputado responsável
pela visita de Frank à Assem-
bléia, Márcio Cunha (PMDB),

o presidente, esse número vem
aumentando a cada ano.
Credibilidade - Para que haja
encaminhamento de solução
para os casos de dengue e fe-
bre amarela existentes em Mi-
nas, Devlyn acredita que, an-
tes de mais nada, deve-se cri-
ar uma consciência coletiva de

comentou as principais funções
que o Rotary exerce em todo o
mundo com seu trabalho volun-
tário. A reunião foi encerrada
com a entrega de uma placa em
homenagem ao Presidente do
Rotay Internacional.

que as pessoas precisam ser
atuantes, colaborando com
outros grupos e autoridades
de saúde. Na visão do presi-
dente, a credibilidade é o que
faz as pessoas se engajarem em
trabalhos voluntários e é a mai-
or fonte de apoio aos trabalhos
realizados pelo Rotary.

Além do Fundo Somma
(Programa de Saneamento
Ambiental, Organização e
Modernização dos Municípi-
os), poderão ser extintos três
outros fundos do Estado: o
Prosam (Fundo de Saneamen-
to Ambiental das Bacias dos
Ribeirões Arrudas e Onça); o
Fesb (Fundo Estadual de Sa-
neamento Básico) e o
Fundeurb (Fundo de Desen-
volvimento Urbano). Essa
proposta está no substitutivo
n° 7, apresentado em Plená-
rio, na noite de terça-feira
(13), pelo deputado Antônio
Andrade (PMDB), designa-
do relator do Projeto de Lei
(PL) 1.271/2000, do governa-
dor. O PL 1.271/2000 tem pri-
oridade na votação e é o pri-
meiro na ordem do dia de
todas as reuniões do Plená-
rio, uma vez que é do gover-
nador, está sendo apreciado
em regime de urgência e o
prazo para a Assembléia se
manifestar já venceu. A pro-
posta original previa a
extinção do Fundo Somma,

A proposta apresentada
pelo deputado Antônio
Andrade estabelece critérios
para a continuidade de pro-
gramas de financiamentos
destinados à modernização
institucional, saneamento bá-
sico e ambiental e infra-estru-
tura urbana de municípios
mineiros, previstos no
Somma. O artigo 50 do
substitutivo define que o
município poderá contratar
ou conveniar os programas
uma vez por ano, em valor
equivalente a 5% dos recur-
sos destinados ao BDMG. A
linha de crédito prevista no
contrato com o Banco Mun-
dial (Bird) é de US$ 150 mi-
lhões, dos quais ainda falta o

equivalente a TJS$ 38,3 mi-
lhões a serem liberados. Se-
gundo o parecer, o contrato
estabelece o programa de
amortização do débito, que
começou em 15 de março de
1999 e se estende até dezem-
bro de 2008, com o pagamen-
to, pelo Estado, de US$ 15
milhões por ano.
Encontros de contas - Serão
descontados do saldo de cai-
xa do Fesb R$ 10 milhões de
repasses para o Fundeurb,
como previsto no artigo 1°,
parágrafo 1, inciso III da Lei
12.990/98. O restante do sal-
do de caixa vinculado ao
Fesb, e os retornos de finan-
ciamentos, acrescidos dos va-
lores a liberar e dos encargos

financeiros contratados com
a Copasa, serão utilizados
pelo Tesouro Estadual para
encontro de contas com a
empresa, para o acerto de
débitos do Estado junto à
Copasa, decorrentes de adi-
antamentos para contrapar-
tida do Prosam.

O BDMG deverá informar
trimestralmente à Assembléia
o saldo disponível, a listagem
dos pedidos protocolados e
das operações realizadas e os
encargos cobrados e oferecer
mensalmente, por meio do
Siafi, os dados relativos às
operações realizadas, ao re-
torno dos valores liberados,
aos encargos financeiros e ao
saldo disponível.

Reunião Ordinária
Interrompida

Rotary
A primeira

associação,
Rotary Clube de
Chicago (lllináis,
Estados Unidos),
foi criada em 23

de fevereiro de
1905; no Brasil, o
Rotary Clube do

Rio de Janeiro foi
o pioneiro, criado

em 15 de
dezembro de

1917. Atualmente
no mundo inteiro

existem 30 mil
clubes el,2

milhão de
homens 
mulheres

associados em
162 países e34

regiões
geográficas.

1 4'T!1IF.LJ
Compuseram a Mesa dos trabalhos os deputados Álvaro

Antônio (PDT), que a presidiu, em substituição ao deputado
Antônio Júlio (PMDB); Márcio Cunha (PMDB), autor do
requerimento que motivou a visita do presidente do Rotary
Internacional à Assembléia; Dalmo Ribeiro Silva (PSD); José
Braga (PMDB); Ivair Nogueira (PMDB); Luiz Menezes (PPS) e
Paulo Piou (PFL). Além de Frank Devlyn, o diretor do Rotary,
Hipólito Sérgio Ferreira; o deputado Antônio Andrade (PMDB),
que representou o governador do Estado, e mais quatro
governadores de Distritos Rotários participaram do evento.

Credibilidade estimula voluntariado

Vacinação contra febre amarela
Os servidores que ainda não se vacinaram contra a febre amarela terão nova oportunidade na próxima semana.
A Coordenação de Saúde e Assistência informa que haverá vacinação na terça-feira (20), de 13 às 16 horas.
Titulares dependentes e trabalhadores minns poderão ser imunizadose não e preciso agendar avacinação.

Continuidade de programas depende de critérios



Marcelo Metzker
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Djalma
licitação

O Plenário aprovou, na
tarde de ontem, requerimen-
to do deputado Antônio
Carlos Andrada (PSDB) so-
licitando que o presidente da
Cemig, Lalma Morais, seja
convocado para prestar es-
clarecimentos a respeito de
processo de licitação para
contratação de serviços
advocatícios. O deputado
pediu também - e o reque-
rimento foi aprovado na
reunião ordinária - seja so-
licitado ao presidente da
OAB/MG, Marcelo Leonar-
do, o envio à Assembléia de
cópias de documentos emi-
tidos pela entidade, referen-
tes ao escritório Sacha
Calmon Advogados e Asso-
ciados S/C, e ao processo
licitatório realizado pela

Composição
Também na reunião de

Plenário, foram lidas comu-
nicações de deputados alte-
rando a composição de Co-
missões Permanentes e Tem-
porárias. O deputado Antô-
nio Genaro (PSD) informou
sua renúncia à vaga de
membro efetivo da Comis-
são de Educação e foi indi-
cado pelo líder do PSD, de-
putado Djalma Diniz, como
membro efetivo da Comis-
são de Administração Públi-
ca. O deputado Dalmo Ri-
beiro Silva (PSD) informou
sua renúncia às vagas de
membro efetivo da Comis-
são de Administração Públi-
ca e de membro suplente da
Comissão de Educação e foi
indicado, pelo líder do par-
tido, como membro efetivo
da Comissão de Educação.

Cemig para contratação de
serviços advocatícios.

Os deputados aprova-
ram também requerimento
da Comissão Especial das
Multas para que sejam soli-
citadas ao diretor do 61 ] Dis-
trito do DNER as seguintes
informações: razão social,
endereços e alterações
das empresas responsá-
veis pela fiscalização dos
radares móveis nas rodo-
vias federais que cruzam
o Estado de Minas Gerais;
razão social e endereço
da empresa fabricante
dos radares utilizados e
qual a velocidade progra-
mada nos radares menci-
onados.
Comissão Especial - Foi de-
signada a Comissão Especi-

O líder do PSDB, depu-
tado Miguel Martini, indi-
cou o deputado Mauro
Lobo para membro efeti-
vo da Comissão Especial
do BNDES, na vaga do
deputado Mauri Torres,
que é o 1°-secretário da
Assembléia e não pode,
portanto, participar de
comissões. Também o de-
putado Olinto Godinho
(PTB), 3°-vice-presidente
da Assembléia, foi subs-
tituído pelo deputado
Dilzon Melo como mem-
bro efetivo das Comissões
Especiais para emitir pa-
recer sobre as Propostas
de Emenda à Constituição
n

o
s 5, 25 e 29/99 e da CPI

das Licitações e membro su-
plente da Comissão Especi-
al para emitir parecer sobre

al para emitir parecer sobre
a PEC 51/2001, do deputa-
do Agostinho Silveira (PL) e
outros. A proposta dispõe
que o plebiscito realizado
para alteração de topônimo
dependerá da aprovação
da metade mais um dos
eleitores votantes (altera o
inciso II do art. 168). Fa-
zem parte da Comissão os
seguintes deputados: pelo
PMDB, Dimas Rodrigues
(efetivo) e deputado José
Braga (suplente); pelo
PSDB, Antônio Carlos
Andrada e Amilcar Mar-
tins; pelo PFL, Alberto
Bejani e Paulo Piau; pelo
PTB, Ambrósio Pinto e
Cristiano Canêdo; pelo
PDT, Alencar da Silveira
Júnior e Marcelo Gonçalves.

a PEC 39/2000. A indicação
foi feita pelo líder do parti-
do, Cristiano Canêdo.
PECs - O deputado Márcio
Kangussu (PPS) indicou os
deputados Marco Régis,
Márcio Kangussu e Fábio
Avelar para membros efeti-
vos das Comissões Especiais
para emitir parecer sobre as
PECs n

o
s 7, 15 e 16/99, res-

pectivamente; os deputados
Luiz Menezes e Fábio
Avelar para membros su-
plentes das Comissões Espe-
ciais para emitir parecer so-
bre as PECs nos 21/99 e 45/
2000, respectivamente, e o
deputado Fábio Avelar para
membro suplente da Comis-
são Especial das Taxas e da
CPI da Saúde, nas vagas do
deputado Wanderley Ávila,
2°-secretário da Assembléia.

Representantes do Movi-
mento dos Atingidos por Bar-
ragens realizaram um ato pú-
blico, no Teatro da Assem-
bléia, ontem à tarde, para
marcar a passagem do "Dia
internacional de ação contra
barragens e a favor dos rios,
da água e da vida". Eles fo-
ram recebidos pelos deputa-
dos Ermano Batista (PSDB),
José Henrique (PMDB), Ma-
ria José Haueisen (PT) e Ivo
José (PT). Os atingidos por
barragens encaminharam aos
parlamentares o sumário do
Relatório da Comissão Mun-
dial de Barragens (CMB),
onde é denunciado o plano
2015 da Eletrobrás, que pre-
vê a construção de 494 barra-

O governador do Estado
encaminhou à Assembléia
Legislativa, ontem, mensa-
gem contendo projeto de lei,
com pedido de regime de ur-
gência, que reestrutura a Se-
cretaria de Estado da Educa-
ção. Na exposição de moti-
vos, o secretário de Estado

O deputado Álvaro
Antônio (PDT)

recebeu, ontem, em
nome do

presidente, o
embaixador do

Líbano, lshaya El
Khoury. Ele estava
acompanhado de
Charles Lotfi e foi
recebido no Salão

Nobre da
Assembléia.

A reunião mobilizou deputados e contou com o presença de diversos
manifestantes

gens sem a análise concreta gens no Brasil alagou 3,4 mi-
do impacto social e am- lhões de hectares de terra
biental. Segundo o relatório, produtiva, deslocando mais
a construção de 2 mil barra- de 1 milhão de pessoas.

do Planejamento e Coordena- Economia - O secretário
ção Geral, Mauro Santos, ar- afirma também que a rees-
gumenta que a proposta de truturação representará
reestruturação da Secretaria uma economia anual de R$
se insere nas diretrizes go- 2,6 milhões, com a extinção
vernamentais de modernf de 1.211 cargos comis-
zação e melhoria de desem- sionados. São criados 471
penho dos órgãos e entida- novos cargos, sendo 214 de
des do Executivo.	recrutamento amplo.

Reunião Ordinária

Comissões
Permanentes

Segundo o artigo 106
do Regimento

Interno, a
designação de
membros das

comissões
permanentes será

feita no prazo de
cinco dias úteis, a

contar da instalação
da primeira e da

terceira sessões
legislativas

ordinárias, e
prevalecerá pelo

prazo de dois anos,
salvo na hipótese de

alteração da
composição
partidária e

observado o disposto
nos parágrafos 7 e

80 do artigo 71
(tratam dos blocos

parlamentares)

Morais terá que esclarecer	Atingidos por barragens fazem
relativa à Cemig	 manifestação e encaminham relatório

Marcelo Metzker

das comissões é alterada

Projeto reestrutura Secretaria da Educação

Embaixador visita Legislativo

Teatro da
Assembléia

Mensagem do
governador



 Ex- superintendente da Fhemig presta
CPI da Saúde	 esclarecimentos aos deputados

o

Em depoimento prestado
à CPI da Saúde, João Batis-
ta Magro Filho, ex-superin-
tendente da Fhemig, disse
acreditar que sua saída do
cargo, em fevereiro de 2000,
deveu-se sobretudo à sua
intenção de promover mu-
danças estruturais e admi-
nistrativas no órgão. Ele
deixou a Fhemig após de-
núncia, pela imprensa, de
que, sob a sua gestão, teria
havido irregularidades empro-
cesso licitatório para contratação
de serviços de lavanderia.

João Batista apresentou
uma série de documentos que
resumem o trabalho que ele
e sua equipe desenvolveram
durante sua gestão (março de
1999 a fevereiro de 2000),
além de relatórios e estudos téc-
nicos que, segundo ele, mostram
que não houve irregularidades
na condução das mudanças que
intencionava fazer, inclusive no
referido processo de licitação.
Ele disse que foi elaborado, sob
sua coordenação, um plano de
desenvolvimento institucional
para a Fundação, para o perío-
do 2000/2002, e sugeriu ainda
que a Fhemig seja administra-
da sob o modelo de rede,
pois, atualmente, como está,
sua atuação no sistema esta-
dual de saúde é, antes de
tudo, burocrática.

O ex-superintendente
afirmou que os hospitais da
rede Fhemig enfrentam toda
ordem de problemas: instala-
ções físicas inadequadas;
equipamentos defasados;
problemas jurídicos; dívidas
financeiras; ausência de pla-
no de carreira para os ser-

Rodrigo Dias

vidores; organogramas de-
satualizados. João Batista
ressaltou também que o
atendimento hospitalar da
Fhemig ainda segue um mo-
delo assistencjalista clássico,
totalmente defasado das mo-
dernas práticas de saúde pú-
blica. Ele afirmou que, sob sua
gestão, a dívida financeira foi
reduzida, foi implantada a
rede domiciliar de atendi-
mento hospitalar e foi auto-
rizada a abertura de concur-
so público para preencher car-
gos de todos os níveis.

Licitação é
Respondendo a diversas

perguntas dos deputados,
Magro Filho defendeu a lici-
tação realizada para escolha
da empresa que faria os ser-
viços de lavanderia dos hos-
pitais da Fhemig. O deputa-
do Alberto Bejani (PFL) co-
brou-lhe explicações sobre
apenas uma empresa ter sido
qualificada para a licitação,
depois de 19 terem se apre-
sentado. O deputado disse
que foi ele, Bejani, quem man-
dou publicar nos jornais O
Globo e Estado de Minas, em
fevereiro de 2000, os anúnci-
os cifrados com o nome da
empresa vencedora da licita-

ção - Brasil Sul, da cidade de
Niterói. Alberto Bejani disse
que esta empresa era a única
que atendia às exigências do
edital - como, por exemplo,
ter um capital de giro de
R$50 mil. O deputado de-
nunciou ainda que essa em-
presa é a mesma que esteve
envolvida em escândalos
com os ex-ministros Alceni
Guerra e Antônio Magri, no
governo Coilor.
Valores - João Batista Magro
Filho não soube explicar o
porquê da Brasil Sul ter sido
a única habilitada, mas, ques-
tionado pelo deputado Ed-
son Rezende (PSB), relator da

CPI, alegou que o preço de
R$1,90, pedido na licitação
pelo quilo da roupa lavada,
enquanto a tabela do Minis-
tério da Saúde aponta R$0,70,
se justificava pelo fato de o
preço do Ministério referir-se
apenas à lavagem de roupa,
e a licitação da Fhemig pedia
serviços completos de lavan-
deria, que incluíam ainda pas-
sar, costurar, higienizar e
transportar, de acordo com
as normas hospitalares.

Até as 19 horas, a reunião
ainda não tinha acabado.
Mais informações sobre a reu-
nião estarão na edição de
amanhã do AssembléiJnfoima.

questionada
L Presenças

Participaram da
reunião os deputados
Hely Tarqümnio (PSDB),
presidente; Edson
Rezende (P58), relator;
Jorge Eduardo de
Oliveira (PMDB),
Adelmo Carneiro
Leão (P1), Marco Regis
(PPS). Também
estiveram presentes
os deputados
Marcelo Gonçalves
(PDT), Luiz Tadeu leite
PMDB), José Braga
(PMDB) e Márdo
Kangussu (PPS).

Rodrigo Dias

Deputados Luiz Tadeu Leite (PMDB), Jorge Eduardo de Oliveira
(PMDB), Edson Rezende (PSB), Hely Tarqüínio (PSDB), Marcelo

Gonçalves (PDT) e Adelmo Carneiro Leão (PT)

João Batista Magro Filho, ex-
superintendente do Fhemig
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Reunião Extraordinária (9 e 20 horas)
Apreciação da matéria constante na reunião or-
dinária, com exceção dos requerimentos.

Reunião Ordinária (14 horas)
RQN 1.631/2000

Da deputada Elaine Matozinhos, solicitando ao
secretário da Fazenda informações sobre o re-
passe ao Tribunal de Justiça de Minas dos valo-
res recolhidos ao Tesouro do Estado na quali-
dade de taxa de fiscalização

RQN 1.653/2000
Do deputado Sargento Rodrigues, em que soli-
cita informações ao governador acerca do con-
vênio celebrado entre o Estado de Minas Gerais
e o Banco do Brasil com a finalidade de cobran-
ça da dívida ativa estadual e demais informa-
ções que especifica

RQN 1.654/2000
Do deputado Miguel Marfini, em que solicita
ao secretário do Casa Civil a relação das aero-
naves do Governo, com especificação da ori-
gem, destino e duração de cada missão, no
período correspondente aos últimos três meses

RQN 1.689/2000
Do Comissão de Fiscalização Financeira, solici-
tando ao presidente do BDMG o envio a esta
Casa de cópias dos contratos e anexos referen-
tes a verbas destinadas e verbos liberadas atra-
vés do Fundo Somma para a cidade de Caratinga

PL 1.271/2000
Do governador do Estado, que propõe a re-
vogação do Lei 11.085, de 30/4/93, extin-
guindo a Fundo Somma. Votação em turno
único (faixa constitucional)

Veto Total
A Proposição de Lei Complementar n°61, que acres-
centa parágrafo ao art. 152 da Lei n° 869, de 5171
1952, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado de Minas Gerais. Discussão
em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial
A Proposição de Lei n° 14.607, que dispõe sobre a
propaganda e a publicidade promovidas por órgão
ou entidade sob o controle direto ou indireto do Esta-
do. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial
A Proposição de Lei n° 14.631, que dispõe so-
bre o registro e a divulgação de dados relativos
à violência e à criminalidade no Estado. Discus-
são em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial
A Proposição de Lei n° 14.632, que dispõe so-
bre a administração, a proteção e a conserva-
ção dos águas subterrâneas de domínio do Es-
tado e dá outras providências. Discussão em
turno único (faixa constitucional)

Veto Total
A Proposição de Lei n° 14.604, que dispõe sobre
procedimentos especiais para prevenção e detecção
de casos de LER - Lesão por Esforço Repetitivo.
Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total
A Proposição de Lei n° 14.605, que dispõe so-
bre o Programo Permanente de Rendo Mínima
para a família que se responsabilizar pela guar-

da de criança ou adolescente abandonados.
Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total
A Proposição de Lei n° 14.609, que dispõe so-
bre a impressão do calendário de vacinação in-
fantil nos embalagens de leite tipos C e B. Dis-
cussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial
A Proposição de Lei n o 14.634, que altera dis-
positivos das Leis n os 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, e dá outras providências.
- Remissão de Créditos Tributários. Discussão
em turno único (faixa constitucional)

PRE 754/99
Do deputado Luiz Tadeu Leite, que aprova acor-
do celebrado entre os Municípios de Juvenília e
Montalvônio poro modificação de limite territorial.
Votação em 1° turno

PL 498/99
Da Comissão de Política Agropecuária, que dis-
põe sobre os políticas florestal, de proteção à
biodiversidode e do uso alternativo do solo no
Estado. Votação em 1° turno

PL 1.172/2000
Do deputado Sargento Rodrigues, que altero a
redação do art. 2° do Lei n° 12.644, de 17/10/
97, que autoriza o Codeurb a doar à Cohob/
MG o imóvel que especifica. (A proposto elevo
de 3 paro 5 anos o prazo findo o qual o imóvel
objeto da autorização contido na referida lei,
caso não se tenha cumprido o objetivo da doa-
ção, será revertido ao patrimônio da entidade
doadora). Votação em 1° turno

PL 900/2000
Do deputado Antônio Júlio, que autorizo o Poder
Executivo a doar ao Município de Carmo da Mota
o imóvel que especifico. Votação em 2° turno

PRE 1.410/2001
Da Mesa da Assembléia, que modifica o estruturo
administrativo da Secretario do Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais. Discussão em 1° turno

P1 605/99
Do deputado Agostinho Silveira, que autorizo o
Poder Executivo a fazer reverter imóvel que espe-
cifico ao Município de Santo Antônio do Monte.
Discussão em 1° turno

P1 718/99
Do deputado Paulo Piau, que autoriza o Estado de
Minas Gerais, por intermédio do Companhia de Ha-
bitação do Estado de Minas Gerais (Cohab/MG), a
renegociar dívidas e promover liquidação oriundas
de operações creditícias realizadas entre o Cohob e
mutuários. Discussão em 1° turno

PL 719/99
Do deputado Dinis Pinheiro, que autorizo o Po-
der Executivo o doar ao Município de Sarzedo
imóvel que menciona. Discussão em 1° turno

P1 909/2000
Do deputado Jorge Eduardo de Oliveira, que dispõe
sobre fabricação de medicamentos genéricos pelo
Fundação Ezequiel Dias. Discussão em 1° turno

PL 930/2000
Do deputado Paulo Piou, que cria o Certificado
Ambiental da Propriedade Agrícola - ISO Agrí-
cola. Discussão em 10 turno
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9 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)
9h3Omin
• CPI da Saúde (Auditório) - ouvir o secretário de

Saúde de Juiz de Foro, José Carlos Teixeira Coelho
Magalhães; Antônio Jorge Marques, integrante do
Conselho Municipal de Saúde de Juiz de fora; e o
provedor da Santa Casa de Misericórdia daquela
cidade, José Carlos Teixeira

10 horas
• CPI do Fundef (Plenarinho IV) - discutir e votar pro-

posições da Comissão
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

(Plenannho III) - discutir e votar parecer sobre proposi-
ções sujeitas õ apreciação do Plenário, entre elos os PLs
15/99, da deputada Mana José l-laueisen (PT), que
proíbe o pagamento de pensões e aposentadorias aos
agentes públicos que menciona; e 682/99, do deputa-
do Fábio Avelar (PPS), que cria a Ouvidoria do Fazenda
Pública do Estado

• Visita da Mesa da Assembléia ao Ministério Público
lOh45min
• Comissão Especial instalada para emitir parecer

sobre o Veto Parcial ó Proposição de Lei Comple-
mentar 66 (ex-PLC 17/99, do Tribunal de Justiça),
que contém a organização e a divisão judiciárias
do Estado (Plenarinho IV) - eleger o presidente e o
vice e designar o relator dos trabalhos

11 horas
• Visita do embaixador da Colômbia, Samuel Novas

Pinzon, ao presidente Antônio Júlio (PMDB) (Salão
Nobre)

14 horas
Reunião Ordinária (Plenário)

l4h3Omin
• Ciclo de Debates sobre Desverticalizaçáo da Cemig

(Plenário) - o encontro será aberto pelo presidente
do Legislativo, deputado Antônio Júlio (PMDB), e
terá como coordenador dos debates o deputado
Alberto Pinto Coelho (PPB). São expositores: o pro-
curador-geral da Aneel, Cláudio Girardi; e o supe-
rintendente de Fiscalização Econômica e Financei-
ra da agência, Romeu Donizetti Rufini; o presidente
da Cemig, Djalma Bastos de Morais; a ex-
procuradora-geral do Estado de Minas Gerais,
Mizabel de Abreu Machado Derzi; o vice-diretor da
Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em
Engenharia - Coope/UFRJ, Luiz Pinguelli Rosa; o
coordenador-geral do Sindicato dos Trabalhadores
na Indústria Energética de Minas Gerais
(Sindieletro), Marcelo Correia de Moura Baptista

• Comissão Especial instalada para emitir parecer

sobre os Vetos às Proposições de Lei 14.687 (ex-PL 997/
2000, do deputado Anderson Adauto), que cria o Fundo
Estadual de Segurança Pública; 14.691 (ex-PL 88/99, do
deputado HelyTarqúínio), que institui o parcelamento de
multas em atraso decorrentes de infrações de trânsito no
Estado; e 14.692 (ex-PL 1006/2000, do deputado Carlos
Pimenta), que acrescenta parágrafo ao artigo 2° da Lei
13.496/2000, que dispõe sabre a implantação do Siafi-
Cidadão (Plenarinho 1) - discutir e votar o parecer

• Comissão de Redação (Plenarinho II) - discutir e votar
pareceres sobre proposições em fase de redação final

15 horas
• Comissão Especial instalada para emitir parecer sobre os

Vetos à Proposição de Lei 14.689 (ex-PL 1.165/2000, da
Bancada do PT), que acrescenta dispositivos à lei que cria
o Conselho Deliberativo do lpsemg-Codei; e às Proposi-
ções de Lei Complementar 64 (ex-PLC 21/99, do gover-
nador), que dispõe sobre a concessão de benefícios
securitários aos policiais civis e militares, aos militares do
Corpo de Bombeiros e aos agentes penitenciários do Esta-
do; e 65 (ex-PLC 29/2000, do deputado Paulo Piou), que
altera dispositivo da Lei 6.624/75, que dispõe sobre a
organização básica da Polícia Militar do Estado (Plenarinho
II) - discutir e votar o parecer

• Comissão Especial instalada para emitir parecer sobre os
Vetos às Proposições de Lei 14.655 (ex-PL 58/99, do
deputado João Leite), que dispõe sobre o controle e o
licenciamento dos empreendimentos e das atividades
geradoras de resíduos perigosos no Estado; 14.661 (ex-
PL 745/99, do deputado Hely Tarqüínio), que dispõe so-
bre a estruturação e a organização de sistema de referên-
cia hospitalar; 14.662 (ex-PL 789/2000, do deputado
Agostinho Silveira), que dispõe sobre o Programa Estadu-
al de Saúde Vocal; e 14.665 (ex-PL 897/2000, do depu-
tado Agostinho Silveira), que institui o Programa de Higie-
ne Bucal na rede estadual de ensino fundamental
(Plenarinho III) - apreciaras pareceres dos relatores

1 5h30min
• Comissão Especial instalada para emitir parecer sobre os Vetos às

Proposições de Lei 14.681 (ex-PL 188/99, da deputada Mana
José Ilaueisen), que dispõe sobre a Uemg; e 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 do ensino médio (Auditório) apreciar os pareceres

17 horas
• Visita da Mesa da Assembléia ao jornal Estado de Minas
20 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)
2Oh3Omin

Comissão Especial instalada paro emitir parecer sobre o Veto
Parcial à Proposição de Lei 14.696 (ex-PL 1.216/200, do
governador), que contém o Orçamento do Estado - apreciar o
parecer do relator, deputado Márcio Kangussu (PPS)

7h30 - Repórter Assem-
bléia (reprise)
8h - Horário reservado à
Câmara Municipal de Belo
Horizonte

U1iLlJ	9h10- Plenário (ao vivo)
-Reunião Extraordinária, com
pronunciamentos, discussão e

votação de proposições
12h30 - Repórter Assembléia (reprise)
13h15-Assembléia Debate (reprise)- Em debate
as dez anos do Código de Defesa do Consumidor
14h10 - Plenário (ao vivo) - Ciclo de
Debates; Desverticalização da Cemig
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 políticos do Estado
20h10 - Plenário (ao vivo) - Reunião Extraordiná-
rio, com pronunciamentos, discussão e votação de
proposições
22h - Repórter Assembléia (reprise) - Noticiário
sobre o que acontece na Assembléia e repercussão
dos principais fatos políticos do Estado
22h30 - Plenário (reprise)
1h20 - Repórter Assembléia (reprise) -
Noticiário sobre o que acontece na Assembléia e
repercussão dos principais fatos políticos do Estado
2h - Encerramento

• Essa 9rade está sujeita a alterações


