
a ções para o Fórum Téc-
nico Alternativas E-
nergéticas, promovido
pela Assembléia Legis-

lativa do Estado de Minas
Gerais, com o apoio de ou-
tras 12 entidades, associa-

1.'	1\ ções e instituições de ensi-
no do Estado. O evento vai
reunir, durante os dias 18 e•	 ; 19 de outubro de 2001, no
Plenário da Assembléia, téc-
nicos e especialistas para de-
bater a crise energética brasi-
leira e as principais alternati-
vas para o País.

Entre os objetivos deste
evento, estão o de divulgar as
fontes alternativas de energia
para os consumidores resi-
denciais e industriais, infor-
mando também a opinião
pública sobre essas possibili-
dades, que se tornam econo-
micamente mais atraentes a
partir da crise energética que
o Brasil vem enfrentando. A

.uJ A1ternat!v	Estão abertas as inscri-

Energétic

ASSEMBLEIA
11 20~	 iE	.......... ....

Abertas as inscrições para Fórum
"Alternativas Energéticas"

promoção do intercâmbio de
informações entre as insti-
tuições públicas e privadas
de pesquisa é outro objeti-
vo do encontro.

O deputado Anderson
Adauto (PMDB), coordena-
dor da Comissão em Defe-
sa do Sistema Energético
Nacional, um dos grupos
integrantes do Movimento
Minas em Defesa das
Águas, explica que o Fórum
vai permitir ainda a troca
de informações entre os
agentes de fomento indus-
trial, as agências de finan-
ciamento públicas, as em-
presas e os pesquisadores de
fontes alternativas de ener-
gia favorecendo os entendi-
mentos para a negociação
de financiamentos de pro-
jetos nesse setor.
Abertura - A abertura do
Fórum Técnico Alternativas

As inscrições para o
Fórum Técnico são gratuitas
e poderão ser feitas até o dia
15 de outubro, no Centro de
Atendimento ao Cidadão
(CAC) da Assembléia (Hall
Administrativo do Palácio

Energéticas está marcada
para às 8h30 do dia 18 de
outubro, no Plenário da
Assembléia, com a partici-
pação do presidente da
Assembléia Legislativa,
deputado Antônio Júlio
(PMDB), do secretário de
Estado de Minas e Energia,
Luiz Márcio Ribeiro Vian-
na e do secretário de Ener-
gia do Ministério das Mi-
nas e Energia, Afonso
Henriques Moreira Santos,
que fará uma palestra so-
bre a Conjuntura Energé-
tica Brasileira, juntamente
com o ex-secretário de
Tecnologia Industrial do
Ministério de Indústria e
Comércio, Bautista Vidal.

da Inconfidência), pelo tele-
fone (31) 3290-7800, ou pelo
fax: (31) 3290-7670. Será
fornecido certificado aos
participantes que compro-
varem, no mínimo, 75% de
presença nas palestras.

Como se inscrever

Segunda Musical
O Espaço Cultural da	segundos-feiras, às 18h30,
Assembléia estréia, hoje, o	no Teatro do Assembléia,
projeto "Segundo Musical".	com entrada gratuito. O
Por meio de um convênio	primeiro espetáculo é com o
com a Escola de Música da	quinteto de sopro "Ventos
Universidade do Estado de	Gerais", formado pelos
Minas Gerais (ESMU/Uemg), professores Fernando
alunos e professores vão se	Pacifico Homem, Gustavo
apresentar, iodos as	Nápoli, Ney Franco,

Washington Luís Vitalino e
Aírton Ramez Ferreiro, que
atuam também na
Orquestra Sinfônica de
Minas Gerais. O repertório
é formada de músicas
clássicas, compostas
especialmente para
instrumentos de sopro.
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PROGRAMACÃO SEMANAL DA ÁREA DE APOIO AS COMISSÕES

PERÍODO DE 9 A 11 DE OUTUBRO DE 2001

A
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

MESA DA ASSEMBLÉIA
Deputado Antônio Júlio
Presidente
Deputado Alberto Pinto Coelho
l'-Vice-Presidente
Deputado Ivo José
2-Vice-Presidente
Deputado Olinto Godinho
3 5-Vice-P residente
Deputado Mauri Torres
1 2-Secretário
Deputado Wanderley Ávila
22-Secretário
Deputado Álvaro Antônio
35-Secretário
SECRETARIA
João Franco Filho
Diretor-Geral
Eduardo Vieira Moreira
Secretário-Geral da Mesa

HORÁRIO

8:30

9:00

9:30

10:00

10:30

TERCA

COMISSÃO ESPECIAL DO
BDMG

Extraordinária

TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA
E DA ACÃO SOCIAL

Auditório

CONSTITUICÃO E JUSTICA
Plenarinho IV

FISCALIZACÃO FINANCEIRA E
ORCAMENTÁRLA (1)

Extraordinária

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUICÂO N 66101

Plenarinho IV

CONJUNTA TRABALHO. DA
PREVIDÊNCIA E ACÃO SOCIAL

E DE TRANSPORTE.
COMUNICACÃO E OBRAS

PÚBLICAS (2)

OUARTA

COHSSÀO ESPECIAL DO ESPORTE
Visita

DIREITOS HUMANOS (61
Auditório

COMISSÃO ESPECIAL DA LEI "ROBIN
HOOD

Relatório Final

DEFESA DO CONSUMIDOR(7
Pienarinho II

COMISSÃO ESPECIAL DO ENSINO
SUPERIOR

Relatório Final
Plenarinho 1

FISCALIZACÃO FINANCEIRA E
ORCAMENTÁRIA (81

Plenarinho IV

QUINTA

EDUCACÃO, CULTURA, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA (101

SAÚDE (11)
Plenarinho II

COMISSÃO ESPECIAL DO
PROGRAMA DE CONCESSÃO DE

RODOVIAS FEDERAIS
Plenarinho IV

CPI DO PRECO DO LEITE (12)
Curvelo

ASSEMBLÉIA informa
Editado pela Diretoria de
Comunicação Institucional
da ALEMG
Diretor: Ramiro Batista de
Abreu; Gerente-Geral de
Imprensa e Relações
Públicas: Lúcio Pérez
(jornalista - Rg.MTb 3.552/
MG); Gerente de Jornalismo:
Francisco de Morais Mendes;
Gerente de Comunicação
Visual: Joana Nascimento;
Edição: Fabiola Farage;
Diagramação: Myléne
Marques; Produção:
Gerência-Geral de Imprensa
e Relações Públicas;
Impressão/acabamento:
Gerência-Geral de
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

CPI DO PRECO DO LEITE (3)
Plenarinho IV

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUICÃO N61J0I (4)

Auditório

COMISSÃO ESPECIAL DAS
MÁOUINAS 'OFF-LINE

Plenarinho III

EDUCACÃO. CULTURA.
CIÊNCIA E TECNOLOOGIA

Extraordinária
Plenarinho III

ASSUNTOS MUNICIPAIS E
REGIONALIZACÃO

Plenarinho 1

COM. ESP. LEI ROBIN
HOOD"

Plenannho II

MEIO AMBIENTE E RECURSOS
NATURAIS
Plenarinho III

TRANSPORTE. COMUNICACÃO E
OBRAS PÚBLICAS

Plenarinho III

REDACÃO
Plenarinho 1

POLÍTICA AGROPECUÁRIA E
AGROINDUSTRIAL

Plenarinho IV

ADMINISTRACÃO PÚBLICA
Plenarinho II

TURISMO. INDÚSTRIA E
COMÉRCIO
Plenarinho 1

14:30

14:45

15:00

TRABALHO. DA PREVIDÊNCIA E DA
ACÃO SOCIAL (9)

Extraordinária

ri
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Terça-feira (9)
9 horas
• Comissão Especial do BDMG - visita ao Tribunal de

Contas da Estado
io horas
• Lançamento da nova homepage da Assembléia (Salão

Nobre)
• Comissão do Trabalho, da Previdência edo Ação Soci-

al (Auditório)
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV)
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

(Plenarinha III) —audiência pública para a demonstra-
ção e avaliação, por parte do Poder Público, do cumpri-
mento das metas fiscais do 2" quadrimestre de 2001.
Convidados: secretário de Estado da Fazenda, José
Augusto Trópia; secretário de Estada do Planejamento
e Coordenação-Geral, Frederico Penido Alvarenga

10h30
• Comissão de Proposta de Emenda á Constituição (PEC)

66/2001 (Plenarinho IV) - emitir parecer sobre a pro-
posta, do deputado Alencar da Silveira Júnior e outros,
que integra ao quadro efetivo de perito criminal os
policiais civis designados para essa função

• Reunião conjunta das Comissões do Trabalho, da Pre-
vidência e Ação Social e de Transporte, Comunicação
e Obras Públicas (Auditório) - discutir o não-cumpri-
mento da Lei 10.419/91, que concede passe livre
aos deficientes físicos, mentais e visuais e às pessoas
com mais de 65 anos, no transporte coletivo
intermunicipal. Convidados: secretário do Trabalho,
da Assistência Social, da Criança e do Adolescente,
Elias Nahas; procurador-geral de Justiça, Nedens
Ulisses; promotora de Justiça de Defesa dos Direitos
da Pessoa Portadora de Deficiência e Idosos, Ana
Letícia Martins de Souza; diretor-geral do DER, Maurí-
cio Guedes; presidente do Sindicato das Empresas de
Transporte de Passageiros no Estado, Roberto José de
Oliveira Silva; coordenador-geral de Apoio e Assis-
tência à Pessoa Deficiente, Daniel Augusto dos Reis

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30
• CPI do Preço do Leite (Plenarinho IV) - ouvir os convi-

dados: presidente da Instituto de Pesos e Medidas
(Ipem), Mário Ramos Vilela; presidente da Associa-
ção Brasileira de Leite Longa Vida (ABLV), Almir José
Meireles e presidente da Tetra Park, Nelson Findeis

• Comissão Especial da PEC 61/01 (Auditório) - discu-
tir, com convidados, a proposta, do deputado Rogério
Correia e outros, que institui o teto salarial na Admi-
nistração Pública Estadual. Convidados: secretários
de Estado da Fazenda, José Augusto Trópia Reis, e de
Recursos Humanos e Administração, Mauro Santos
Ferreiro; presidente do Tribunal de Justiça,
desembargador Gi.tdesteu Biber Santiago; presidente
do Tribunal de Contas, conselheiro José Ferraz da Sil-
va; procurador-geral de Justiça de Minas Gerais,
Nedens Ulisses Freire Vieira; presidente do Sindicato
dos Servidores do TCE, Cristina Madalena Ferber; di-
retor da Coordenação Sindical, Renato Barros; repre-
sentante dos servidores da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, Dalmir de Jesus

• Comissão Especial das Máquinas "Off-Line" (Plenarinho III)
14h45
• Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

(Plenarinho III)
15 horas
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

(Plenarinho 1)
• Comissão Especial da "Lei Robin Hood" (Plenarinho II)
• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

(Plenarinho III)

15h30
• Comissão Especial da PEC 60/01 (Plenarinho III) -

emitir parecer sobre a proposta, que extingue o cargo
de carcereiro na estrutura da Policia Civil, passando
seus atuais ocupantes à classe inicial de detetive

16 horas
• Comissão Especial do BDMG (Plenarinho 1)
• Comissão de Direitos Humanos (Teatro) - audiência

pública para discutir a conduta da PMMG frente às
manifestações populares. Convidados: reitor da UFMG,
Francisco César de Sá Barreto; ouvidora de Policia de
Minas Gerais, Maria do Rosário Caiafa Faria; coman-
dante-geral da PMMG, Cel-PM Alvaro Antônio Nicolau;
presidente da Associação Profissional dos Docentes
da UFMG, Beatriz Couto; presidente do Sindicato dos
Instituições Federais de Ensino, José Carlos de Olivei-
ra Marques; coordenador do Diretório Central dos Es-
tudantes, Cristiano Scarpelli

Quarta-feira (10)
9 horas
• Comissão Especial do Esporte—visita ao Estádio Mineirão
9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) - audiência

pública para ouvir a secretária de Estado de Justiça e
Direitos Humanos sobre os programas para reintegra-
ção de adolescentes e adultos à sociedade; debater a
Lei 13.187/99, que determina apagamento de inde-
nização à vítima de tortura praticada por agente do
Estado; e ouvir o presidente da Comissão Especial de
Indenização às Vítimas de Tortura, Robson Sávio Reis
Souza, sobre o não-cumprimento dessa lei. Convida-
dos: secretária de Estado de Justiça e Direitos Huma-
nos, Angelo Pace; presidente do Comissão de Direitos
Humanos da Câmara Municipal de BH, vereador Walter
Tosta; presidente da Comissão de Direitos Humanos
da OAB-MG, Márcio Santiago; presidente da Comis-
são de Indenização á Vítima de Tortura do Conselho
Estadual de Direitos Humanos, Robson Sávio Reis Sou-
za; coordenadora do Movimento Tortura Nunca Mais,
Heloísa Greco; presidente da Comissão Pastoral de
Direitos Humanos, Lúcia da Cunha Frota

• Comissão Especial da Lei "Robin Hood" (Plenarinho 1)—
apresentação do relatório final

10 horas
• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenorinho II) -

debater as normas que regulam os financiamentos
habitacionais, os planos de consórcio habitacional, a uti-
lização do FGTS na aquisição de casa própria e proble-
mas relacionados ao mercado da construção civil. Convi-
dados: presidente do Creu, Marcos Túlio de Meio; diretor
Adm. e Operacional da Construtora Tenda S/A, André
Aragáo Martins Vieira; promotora do Procon Estadual,
Viviane Pagani; presidente do Sinduscon, Teodomiro Diniz
Camargos; superintendente do Caixa Econômica Fede-
ral, Aliator Silveira; proprietário de apartamento do
Residencial Austrália, Carla Trindade da Silva

• Comissão Especial do Ensino Superior (Plenarinho 1) -
apresentação do relatório final

10h30
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

(Plenarinho IV) —obter, junto à Comissão de Apuração
de Irregularidade do Sistema Financeiro Estadual, ins-
tituída pelo Decreto 41.729/2001, os resultados al-
cançados na investigação de apuração de irregulari-
dades da Operação de Crédito para a Tomada de
Empréstimo da União, pelo Estado, para saneamento
e posterior privatização dos bancos estaduais, especi-
almente Bemge e Credireal. Convidados: procuradora-
geral do Estado, Carmen Lúcia Antunes Rocha; presi-
dente do BDMG, Murilo Badaró

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)



14h30
• Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Pú-

blicas (Plenarinho III)
• Comissão de Redação (Plenorinho 1)
• Comissão de Político Agropecuária e Agroindustrial

(Pienarinho IV)
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II)
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

(Auditório) - discutira paralisação dos serviços de aten-
dimento à saúde e à educação e a concessão de bene-
fícios previdenciários a população no Estado. Convi-
dados: secretário de Relações do Trabalho do Minis-
tério do Trabalho e Emprego, Murilo Duarte de Oli-
veira; 1°-vice-presidente da Secretaria Regional Leste
do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições
de Ensino Superior (Andes), Angelo Ferreiro; presi-
dente da Federação Nacional dos Sindicatos de Saú-
de, Trabalho e Previdência Social (Fenasps), Cleuza
Maria Faustino; presidente da Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadoras da Seguridade Social (CNTSS),
Denise Motta Dou; vice-presidente das Organiza-
ções Filiadas do Confederação Brasileiro de Aposenta-
dos e Pensionistas (Cobap), Maria Machado Cota; re-
presentante da Diretoria Colegiada do Sintsprev/MG,
Francisco Ferreira de Souza

15 horas
• Comissão de Turismo, Indústria e Comércio

(Plenarinho 1)
15h15
• Comissão Especial da PEC 65/01 (Plenarinho II) -

emitir parecer sobre a proposta, do deputado Sar-
gento Rodrigues e outros, que retira das matérias
de iniciativa privativa da Mesa da Assembléia o Re-
gimento Interno (altera a alínea "A" do inciso 1 do
artigo 66 da Constituição)

Quinta-feira (11)
8h30

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia (auditório do ginásio do SESC, em Mon-
tes Claros) - audiência pública para avaliar o ensi-
no publico no Estado e colher subsídios para o Pla-
no de Carreiro do Magistério

9h30
Comissão de Saúde (Plenarinho II) - subsidiar o
discussão do PI. 1.348/2001, que autoriza o Po-
der Executivo a criar o Conselho Estadual de
Acupuntura e Terapias Orientais, em tramitação
nesta Casa. Convidados: representante do Institu-
to Mineiro de Acupuntura e Massagem (lmam),
Paulo César Barbosa Noleto; presidente do Sindi-
cato de Medicina Oriental de Minas Gerais (Simor),
Wellington Moreira Diniz; coordenador de Cursos
Técnicos e Especialização em Acupuntura, Leonar-
do Monteiro; diretor do Instituto de Acupuntura
Médico de Minas Gerais (IAMMG), Paulo de Tarso;
presidente da Sociedade Médica de Acupuntura/
MG, Hidelbrando Sã bato

10 horas
• Comissão Especial do Programa de Concessão de

Rodovias Federais (Plenarinho IV)
• CPI do Preço do Leite (Porque de Exposições da Asso-

ciação Mineira de Criadores de Zebu- Curvelo) - con-
vidados: presidente do Sindicato dos Produtores Ru-
rais de Curvelo, Antônio Pitangui de Salvo; presidente
da Cooperativa Agropecuária de Curvelo, Paulo
Fernando Alvarenga Diniz; gerente administrativo do
Laticínio Dona Vaca, Roneison Brito da Silva

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

/Audiencia	 São João•1 em
discute educação pública
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Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia

Comissão aprova pareceres
Saúde

A Comissão de Educa-
ção, Cultura, Ciência e
Tecnologia realizou audi-
ência pública, na última
sexta-feira (5), em São João
dei-Rei. A reunião, feita
com o corpo docente da
região, discutiu a educa-
ção pública no Estado e o
Projeto de Lei (PL) 1.372/
2001, do deputado Rogé-
rio Correia (PT), que estru-
tura a carreira dos servi-
dores públicos prestadores
de serviços à Secretaria de
Estado da Educação de
Minas Gerais e institui o
Plano de Carreira. O obje-
tivo do projeto é garantir
a todos os funcionários da
Educação o acesso à pro-
gressão na carreira. Isso,
hoje, só é concedido a pro-

fessores e especialistas.
O edital do Concurso

Público da Educação,
para 52 mil vagas, tam-
bém foi discutido na audi-
ência. Hoje, em Minas Ge-
rais, existem aproximada-
mente 110 mil funcionári-
os contratados da área.
Segundo o deputado An-
tônio Carlos Andrada
(PSDB), vice-presidente da
Comissão, o concurso por
um lado vai resolver um
problema interno do Go-
verno, que há algum tem-
po tinha prometido a reali-
zação da seleção e, por ou-
tro, vai gerar problema so-
cial. Isso devido ao número
atual de contratados que
ficarão sem emprego, pra-
ticamente o dobro do nú-

mero de vagas oferecidas.
Essa foi a segunda au-

diência da comissão para
discutir o assunto. A pri-
meira ocorreu em Passos,
sudoeste de Minas. Até o
dia 23 de agosto, a comis-
são pretende realizar mais
oito audiências, em dife-
rentes cidades do Estado,
já agendadas, com a mes-
ma finalidade.
Presenças - Participaram
da reunião os deputados
Paulo Piau (PFL), presi-
dente da Comissão; Antô-
nio Carlos Andrada
(PSDB), vice-presidente;
José Henrique (PMDB); e
Rogério Correia (PT); além
de professores, diretores e
auxiliares de secretaria de
escolas estaduais.

A Comissão de Saúde
aprovou na última quinta-
feira (4), pareceres sobre cin-
co proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. O
deputado Hely Tarqüinio
(PSDB) foi o relator do Pro-
jeto de Lei (PL) 1.137/2001,
do deputado Adelmo Car-
neiro Leão (PT). Ele opinou
pela aprovação do projeto,
em 2° turno, e apresentou
três emendas. O projeto ins-
titui o Programa de Acom-
panhamento, Aconselha-
mento Genético Preventivo
e Assistência Médica Inte-
gral às Pessoas Portadoras
do Traço Falciforme e da
Anemia Falciforme.

A Comissão aprovou
parecer também favorável,
do deputado Hely Tar-
qüínio, sobre o PL 1.425/
2001, do deputado Rogério
Correia (PT). O projeto es-
tabelece normas específicas
para o licenciamento de es-
tação rádio-base (ERB),
microcélulas de telefonia
celular móvel e fixa e equi-
pamentos. O parecer, de 1°
turno, opinou pela aprova-
ção da matéria na forma do
substitutivo n° 1, apresenta-
do pela Comissão de Cons-
tituição e Justiça. Também
foi aprovado parecer, para
1° turno, do deputado
Adelmo Carneiro Leão
(PT), sobre o PL 1.528/2001.
A proposição, do deputado
Hely Tarqüinio, dispõe so-
bre o tratamento dos casos

A emenda n° 1 modifica
a redação dos incisos 1 e IV
do artigo 2° do projeto, es-
tabelecendo o exame diag-
nóstico de hemoglobino-
patias nas unidades da rede
hospitalar e ambulatorial
estadual pública e privadas
conveniadas com o Estado;
e estipulando aconselha-
mento genético baseado em
informações técnicas e exa-
mes laboratoriais aos pais e
parceiros dos portadores da
síndrome com maior proba-
bilidade de risco. A emenda
n° 2 substitui o parágrafo
único do artigo 3° pelos pa-
rágrafos 1° e 2°. O primeiro
determina a promoção de

de hipotireoidismo congêni-
to e de fenilcetonúria, diag-
nosticados precocemente.
Café na merenda - A Co-
missão aprovou também
parecer favorável, para 1°
turno, do deputado Adelmo
Carneiro Leão (PT), sobre o
PI- 1.573/2001, da deputa-
da Elaine Matozinhos
(PSB), que altera o artigo 2°
da Lei 12.460/97 (define
prazo para a realização do
exame do ácido desoxir-
ribonucléico/DNA, para a
investigação de paternida-
de). O parecer opinou pela
aprovação da matéria com
a emenda n° 1, da Comis-
são de Constituição e Justi-
ça. O último parecer, para
1° turno, foi do deputado
Hely Tarqüinio, sobre o PL
1.575/2001, do deputado

seminários, cursos e trei-
namentos, pelo Estado,
com objetivo de capacitar
tecnicamente os profissio-
nais de saúde. O segundo,
estabelece que o Estado
deverá elaborar manuais
técnicos para os profissio-
nais da rede pública esta-
dual de saúde e educação,
bem como manuais infor-
mativos para a popula-
ção. A emenda n° 3 acres-
centa que o Estado deve
assegurar capacitação téc-
nica dos recursos huma-
nos da rede de assistência
à saúde para o atendi-
mento integral de doentes
portadores de síndrome.

João Batista (PDT), que in-
clui o café na merenda es-
colar. A emenda n° 1, apre-
sentada, estabelece como
opcional a inclusão do café
na merenda.

Foram aprovadas ainda
proposições que dispensam
a apreciação do Plenário e
parecer de redação final so-
bre o PL 1.473/2001, do de-
putado Márcio Cunha
(PMDB), que dá a denomi-
nação de Estação de Trata-
mento de Esgotos Burle
Marx à Estação de Trata-
mento de Esgotos (ETE-
Arrudas), situada no muni-
cípio de Sabará.
Presenças - Participaram
da reunião os deputados
Marco Regis (PL), presiden-
te da Comissão; Adelmo
Carneiro

Normas para telefonia
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Novo visual da homepage da
Assembléia estréia hoje

A partir de hoje, a homepage
da Assembléia ( wwwhnggoib4
está na rede com um visual novo.
Mais que uma alteração plásti-
ca, a mudança atinge a estrutu-
rã de informação e de navega-
ção da página. O objetivo é fa-
cilitar a consulta, agrupando
melhor os dados, eliminando
repetições e incluindo explica-
ções básicas sobre os órgãos e
procedimentos do Poder
Legislativo em cada sub site. A
reestruturação é  primeiro pas-
so de um projeto permanente

de avaliação e acompanhamen-
to da homepage, com a inclusão
de novas aplicações, aperfeiçoa-
mento das atuais e outras
melhorias, como a incorporação
de recursos audiovisuais e o in-
vestimento na interatividade.
Númeit—AhomqugedaAssem-
bléia tem cerca de 40 mil pági-
nas, com 600 MB (Megabytes).
Em agosto e setembro deste ano,
recebeu uma média de 368.565
acessos externos por mês, com
149 MB transferidos por dia. As
áreas mais acessadas são: infor-

mações sobre os municípios mi-
neiros (dados fornecidos pelo
Instituto de Desenvolvimento
Industrial de Minas Gerais -
mdi); Deputados, Cartilhas e
Cursos da Escola do Legislativo;
Notícias; Procon; Revista do
Legislativo e informações sobre
as Comissões. As informações
do site são alimentadas diaria-
mente por diversos setores da
Alemg, e estão disponíveis na
Internet como resultado do uso
integrado de diversos sistemas
e recursos de Informática.

Internet facilita acompanhamento das atividades
O objetivo da mudança na

homepageé facilitar o acesso
a informações sobre o dia-a-
dia da Assembléia. Estão dis-
poníveis na internet a progra-
mação e os resultados de reu-
niões do Plenário e das Co-
missões. Os internautas tam-
bém podem consultar bancos
de informações como o de
projetos em tramitação - é
possível acompanhar a tra-
mitação dos projetos passo a
passo, inclusive com a consul-
ta aos textos integrais. Esse
banco abrange informações
desde 1963 e recebe uma mé-
dia de 198.424 acessos exter-
nos por mês. Também pode
ser consultada, na homepage,

18h30

toda a legislação mineira, des-
de 1947, além da Constituição
do Estado, atualizada de
acordo com as emendas e
ações diretas de incons-
titucionalidade, e o Regimen-
to Interno da Assembléia. Os
textos integrais da Constitui-
ção e do Regimento estão dis-
poníveis para consulta e
downlmd
Diário do Legislativo - E no
"Diário do Legislativo", par-
te do "Minas Gerais", o Diá-
rio Oficial do Estado, que são
publicados os atos oficiais do
processo legislativo, como a
convocação de reuniões e pu-
blicação de proposições, e os
atos administrativos da As-

14 horas

sembléia. Na homepage está
disponível a última edição do
Diário do Legislativo e po-
dem ser feitas consultas às
edições anteriores, desde
janeiro de 1994. A pesquisa
pode ser feita por data ou
por assunto.
Deputados - Cada deputado
estadual tem um espaço na
homepage, com informações
básicas sobre a atuação de
cada um e as formas de con-
tato (endereço, telefone, fax
e e-mail). Na seção "Fale com
a Assembléia" também é pos-
sível enviar mensagens ele-
trônicas para todos os depu-
tados ou para os parlamen-
tares agrupados por partido.

• Lançamento do Projeto "Segunda Musical" (Teatro)	• Palestra para servidores da área administrativa e gabine-
- apresentação do Quinteto de Sopro "Ventos Ge-	tes parlamentares sobre a nova home page da Assem-
rais", com entrada gratuita	 bléia (Teatro)

7h30 - Resenha (reprise) - Resumo do noticiário
da semana
8h10- Horário reservado à Câmara Municipal de
Belo Horizonte
9h10- Em Pauta (reprise) - Projetos dos deputados
Adelino de Carvalho e Durval Angelo
9h40 - Comissão de Direitos Humanos (reprise) -
Discute discriminação sexual
11h30 - Cpu do Leite (reprise) - Ouve representantes
do Bloco Parlamentar Brasileiro da União de Parlamenta-
res do Mercosul
12h45 - Resenha (reprise) - Resumo do noticiário
da semana
13h30 - Comissão Especial Lei Robin Hood (reprise)
- Ouve prefeitos municipais
17h05 - Plenário (teprise) - Reunião Extraordinária
18h - Assembléia Entrevista (inédito) - O
coordenador da Ecolatina 2001, Ronaldo Gusmão, fala
sobre a escassez da água
18h30 - Horário reservado à Câmara Municipal de

Belo Horizonte
19h30 - Repórter Assembléia (ao vivo)
20h - Plenário Aberto (inédito) - O secretário estadual do
Planejamento, Frederico Pendo, fala sobre o orçamento do Estado
20h30 - Comissão do Trabalho (inédito) - Discute a paralisa-
ção dos servidores do Instituto Mineiro de Agropecuária
22h - Repórter Assembléia (repise)
22h30 - Plenannho (reprise) - O trabalho dos comissões de
Educação e Especial da Lei Robin Hood, com os deputados Dinis
Pinheiro e Antônio Carlos Andrada
23h - Sala de Imprensa (inédito) - O procurador Jorbos Soares
Júnior, da Procuradoria do Meio Ambiente, conversa com
jornalistas sobre o projeto de revitalização do Rio São Francisco
Oh - Plenário Aberto (reptise) - O secretário estadual do
Planejamento, Frederico Penido, fala sobre o orçamentado Estado
0h30 - Plenário (reprise) - Reunião Extraordinária
1h30 - Repórter Assembléia (reprise)
2h - Encerramento

-Essa grade esta sujeita a alterações.


