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Contas do
governador
Começou ontem, e vai
até o próximo dia 18,
o prazo para
apresentação de
emendas aos PREs
1.465 e 1.466/2001,
que aprovam as
contas do governador
do Estado referentes
aos exercícios de
1998 e 1999. As
emendas deverão ser
entregues à assessoria
da Comissão de
Fiscalização
Financeira e
Orçamentária (andar
SE - saio 19—ramais
7652 ou 7692), das
9 às 17 horas
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Reunião Ordinária (14hor8s k e
RQN 1.762/2000

Do deputado Jorge Eduardo de Oliveira, solicitando ao secre-
tário de Recursos Humanos e Administração informações so-
bre o motivo pelo qual os servidores aposentados e idosos estão
sendo obrigados a se recadastrar somente nas cidades regio-
nais-administrativas

RQN 1.77012000
Do deputado Mmo Carneiro Leão, solidtandoà Copasa pi-
as dos balancetes relativos aos meses de dezembro de 1999 a
setembro de 2000, com as especificações que menciona

RQN 1.77112000
Do deputado Amilcar Martins, solicitando informações ao se-
cretário da Caso Civil sobre publicidade do Govemoveiculo-
da em novembro, sobre investimentos no Estado, geração de
emprego eoutrostemas afins

RQN 1.773/2000
Da deputada Elaine Motozinhos, solicitando aos secretários da
Justiça edo Segurança Pública informações acerca dos moti-
vos pelos quais não foi encaminhado à Alemg o Plano Estra-
tégico previsto no § 2° do art. 1° da Lei 12.985/98, que
transfere a administração das cadeias e dos presídios para
a Secretaria da Justiça

RQN 1.787/2000
Da Comissão Especial do IPEM, solicitando ao auditor-geral do
Estado e ao secretário de Ciência e Tecnologia cópia da docu-
mentação envolvendo a exoneração do diretor-geral do Ipem,
Wilton Braga de Oliveira, do pronunciamento feito pelo secre-
tário à Comissão e da auditoria realizada no Ipem

RQN 1.803/2000
Do deputado Amilcar Martins, solicitando à Cemig informa-
ções referentes aos serviços de segurança, contratação de
empresas de vigilância, além de outras que especifica

RQN 1.814/2000
Do deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando infor-
mações ao lpsemg sobre a existência de débito do Muni-
cípio de Oliveira Fortes junto à autarquia, com as
especificações que menciona

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

Veto Total
A Proposição de Lei Complementar 64, que dispõe sobre a
concessão de benefício securitário aos policiais civis e milita-
res, aos militares do Corpo de Bombeiros e aos Agentes Peni-
tenciários. Votação em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial
A Proposição de Lei Complementar 66, que contém a
organização e a divisão judiciárias do Estado. Votação em
turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial
A Proposição de be 14.607, que dispõe sobre a propaganda e a
publicidocle prommxkis por&gãoou entidade sobocontro4edir
ou indireto do Estado. Votação em turno único (fobecoretitudonal)

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

Veto Parcial
A Proposição de Lei 14.632, que dispõe sobre a administração,
a proteção e a conservação das águas subterrâneos de domí-
nio do Estado. Votação em turno único (faixa constitucional)

Vela T~11
À Proposição de Lei 14.681, que acrescenta dispositivo ao art.
21 da Lei 11.539/94, que dispõe sobre a Uemg. Votação em
turno único )faixa constitucional)

Veto Total
A Proposição de Lei 14.682, que determina a inclusão de
conteúdos e atividades destinados à formação de motoris-
tas nos currículos do ensino médio. Votação em turno úni-
co )faixa constitucional)

Veto Total
À Proposição de Lei 14.687, que cria o Fundo Estadual de
Segurança Pública (Fesp). Votação em turno único (faixa cons-
titucional)

Veto Total
A Proposição de Lei 14.689, que acrescenta dispositivos à Lei
13.414, de 23/12/99, que cria o Conselho Deliberativo do
Ipsemg (Codei). Votação em turno único (faixa constitucional)

Veto Total
À Proposição de Lei 14.691, que institui o parcelamento de
muitas em atraso decorrentes de infrações de trânsito. Votação
em turno único (faixa constitucional)

Veto Total
À Proposição de Lei Complementar 65, que altera dispositivo
da Lei 6.624/75, que dispõe sobre a organização básica da
Polícia Militar. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total
À Proposição de Lei 14.604, que dispõe sobre procedimentos
especiais para prevenção e detecção de casos de LER. Discus-
são em turno único (faixa constitucional)

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

Veto Parcial
A Proposição de Lei 14.634, que altera dispositivos das Leis
12.730/97,13.243/89,12.989/98e6.763/75 (remissão decré-
ditos tributános). Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial
A Proposição de Lei 14.655, que dispõe sobre o controle e o
licenciamento dos empreendimentos e das atividades gerado-
ras de resíduos perigosos no Estado. Discussão em turno único
(faixa constitucional)

Veto Total
À Proposição de Lei 14.661, que dispõe sobre a estruturação e
a organização de sistema de referência hospitalar. Discussão
em turno único (faixa constitucional)

Veto Total
A Proposição de Lei 14.662, que dispõe sobre o Programa
Estadual de Saúde Vocal. Discussão em turno único (faixa
constitucional)

Veto Parcial
A Proposição de Lei 14.665, que institui  programa de
higiene bucal na rede estadual de ensino fundamental.
Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total
A Proposição de Lei 14.692, que acrescenta parágrafo ao
art. 2° da Lei 13.496/2000, que dispõe sobre a implanta-
ção do Projeto Siafi-Cidadão. Discussão em turno único
(faixa constitucional)

Veto Parcial
A Proposição de Lei 14.696, que estima as receitas e fixa
as despesas do Orçamento do Estado para o exercício de
2001. Discussão em turno único (faixa constitucional)
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10 horas
• Comissão de Trabalho, da Previdência e da Ação

Social (Plenarinha II) - discutir e votar parecer so-
bre PL 1.360/2001, do deputado Dalmo Ribeiro
Silva, que determina aos estabelecimentos bancá-
rios situados no território mineiro a instalação de
assentos nas filas especiais para aposentados, pen-
sionistas, gestantes e deficientes físicos

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho
III) - discutir e votar pareceres de 1° turno sobre
os PLs 1.346/2001, do deputado Dalmo Ribei-
ro Silva, que institui nos currículos escolares da
rede estadual, conteúdos de formação musical
em braile; 979/2000, do governador, que re-
voga disposição legal sobre o transporte de pre-
so provisório ou condenado; 1.333/2000, do
deputado Dalmo Ribeira Silva, que assegura
acesso gratuito às pessoas portadoras de defici-
ência nos casos que menciona; 1.354/2001,
da deputado Ambrósia Pinto, que autoriza o Exe-
cutivo a implantar, nas escolas da rede pública
estadual, o programa de prevenção, acompa-
nhamento e tratamento dos problemas de des-
via na coluna vertebral; 1.363/2001, da depu-
tada Elaine Matozinhos, que altera lei que dis-
põe sobre o IPVA; 1.364/2001, da deputada
Elaine Matozinhos, que concede isenção de ICMS
às operações internas para aquisição de táxi;
1.389/2001, do deputado Pedro Pinduca, que
dispõe sobre obrigatoriedade de cobertura de
seguro de acidentes em eventos; 1.394/2001,
do deputado Pedro Pinduca, que institui o dia da
solidariedade; 1.395/2001, do deputado Mar-
co Régis, que dispõe sobre a criação do conse-
lho estadual de agricultura orgânica; 1.396/
2001, do deputado Agostinho Silveira, que dis-
põe sobre a atendimento prioritária às pessoas
que menciona; 1.397/2001, do deputado
Wanderley Ávila, que cria a medalha especial
"500 anos - rio São Francisco"; 1.401/2001,
do deputado Marco Régis, que dispõe sobre a
agricultura orgânica no Estado; 1.406/2001,
do deputado Gil Pereira, que cria programa de
combate ao mosquito borrachudo; 1.419/2001,
do governador, que dispõe sobre a reorganiza-
ção de secretarias de Estado; 1.420/2001, do
governador, que dispõe sobre a extinção de car-
gos; 1.421/2001, do governador, que dispõe
sobre a criação do ter; 1.431/2001, do gover-
nador, que dispõe sobre a reorganização da Se-
cretaria da Educação; e 1.442/2001, do depu-
tado Antônio Genaro, que dispõe sobre o proibi-
ção de avaliação do ensino religioso nas esco-
las públicas de ensina fundamental; além do
PLC 36/2001, do deputado Dinis Pinheiro, que
dá nova redação ao artigo 34 da Lei Comple-
mentar 37/95, que trata da criação, incorpora-
ção, fusaô e desmembramento de municípios

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) - apre-
ciar requerimento da Comissão.

10h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) -ouvir

as lideranças do MST envolvidas na tentativa de
ocupação da Fazenda Renascença, em Uruona,
de propriedade do embaixador Paulo Flecha de
Lima. Convidados: Gilmar Moura e Ênio
Bonemberg, lideres do MST; deputada Antônio
Júlio, presidente da Assembléia; deputado An-
tônio Andrade, líder do Governo; coronel Rúbio
Paulino Coelho, coordenador do Gabinete Mili-
tar do governador; capitão Welton José da Silva
Boião; Marcelo Rezende, superintendente-geral

Fundiário do Instituto da Terra (Iter); Gilvan Alves Fran-
co, Procurador de Justiça

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30
• CPI da Saúde (Auditório) - ouvir os depoimentos dos

seguintes convidadas: secretário de Recursos Huma-
nos e Administração )Serha), Frederico Penido
Alvarenga; diretora da Superintendência Central de
Administração de Transporte, Imóveis e Serviços da
Senha, Maria do Socorro Souza Vianno Pereira; direto-
ra da Superintendência Central de Administração de
Pessoal da Serha, Geraldo Almeida Afonso; diretora
da Superintendência Central de Administração de Re-
cursos Humanos da Serha, Alda Bambirra Lara

15 horas
• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais -

visita à Estação de Tratamento de Esgoto da Pampulha
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

(Plenarinho 1) - debater a proposta do governa de ex-
tinguir a Sudene. Convidados: prefeita de Montes Cla-
ros, Jairo Athayde; presidente do mdi, Guilherme Ma-
chado Filha; presidente da Fiemg, Stefan Bogdan Solei;
presidente da Emater, Antônio Lima Bandeira; diretor
regional da Sudene, Roberto Amaral; presidente da
Amams, Ronaldo Mota Dias; superintendente da
Codevasf, Ciriaco Serpa de Menezes; presidente da
Associação Comercial e Industrial de Montes Claros,
Alexandre Ramos; coordenador Técnico do Banco do
Nordeste em Montes Claros, Davidson Souza Santos;
e bispo de Janaúba, José Mouro

• CPI do Fundo Somma (Plenarinho IV) - apreciar pro-
posições da Comissão.

• Comissão Especial das Multas (Plenarinho II) - ouvir os
depoimentos do chefe do 6° DRF/DNER, José Elcio
Santos Monteze; e da diretor do lpem/MG, Mário Ra-
mos Vilela

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
)Plenarinho III) - discutir e votar parecer de 2° turno
sobre o PI. 157/99, do deputado Ermano Batista, que
dispõe sobre o pagamento da remuneração dos servi-
dores públicas; e pareceres de 1° turno sobre os PLs
321/99, do deputado Bilac Pinto, que autoriza doação
de imóvel ao Município de Santa Rita do Sapucaí; 894/
2000, do deputado Rogério Correia, que institui o pro-
grama estadual de incentiva à recuperação de empre-
sas, sob controle gestionário dos trabalhadores (Pró-
autogestão); 990/2000, do deputado Edson Rezende,
que dispõe sobre alimentação escalar na rede estadu-
al de ensino; 1.155/2000, do deputado Jorge Eduar-
do de Oliveira, que proíbe o uso de pipas com linha
cortante; 1.164/2000, do deputado Carlos Pimenta,
que institui o programo para acompanhamento dos
assentamentos rurais; 1.229/2000, do deputada Agos-
tinho Silveira, que autoriza a implantação, na rede
pública hospitalar, de programa de prevenção e trata-
mento da obesidade; 1.233/2000, do deputado Sar-
gento Rodrigues, que altera a redação dos artigos 5°,
7° e 8° da Lei 10.366/90; 1.246/2000, do deputado
João Pinta Ribeiro, que dispõe sobre obras de arte re-
presentativas da herança cultural e histórica mineira;
1.250/2000, do governador, que autoriza o Estado o
participar da implantação do Fundo de Terras e da
Reforma Agrária (Banco da Terra); 1.255/2000, do
deputado Dalmo Ribeiro Silva, que institui atendimen-
to especial a deficiente visual na rede de ensino do
Estado; 1.300/2000, do deputada Dinis Pinheiro, que
autoriza reversão do imóvel que menciona ao Municí-
pio de Ibirité; e 1.414/2001, do governador, que au-
toriza o Executivo a reverter ao Município de Santos
Dumont, sob a forma de doação, imóvel que menciona
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