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1°-secretário recebe documento do
O 1 o-secretário da Assembléia

Legislativa, deputado Mauri
Torres (PSDB), recebeu ontem à

tarde, no Salão Nobre,
lideranças e servidores da

Casa, que cobraram o
atendimento de reivindicações
como apagamento de 11,98%

referente a conversão da URV e
o pagamento dos salários até o
quinto dia útil de cada mês. O
deputado afirmou que a Mesa

está estudando as
reivindicações e que qualquer
decisão tem de levar em conta

a realidade orçamentária e
financeira da Assembléia.

Eleição de representantes dos servidores
Os servidores Adilson de

Brito, Mara Lúcia Affonso Mourão
e Alberto Queiroz Barbosa foram
eleitos ontem representantes dos
servidores junto ao Conselho de
Administração de Pessoal (CAP).
Adilson de Brito, que tem como
suplente Paulo Alves de Oliveira,
recebeu 318 dos 645 votos dados

pelos servidores efetivos e do
Grupo de Execução. Renan Pin-
to Domingos teve 152 votos;
Juarez Costa Novaes, 102; e
Otacílio Duarte de Freitas, 52.
Houve, ainda, 16 votos nulos e 5
em branco. Para representante
dos servidores de recrutamento
amplo, Mara Lúcia, que tem Pau-

lo César Araújo como suplente, foi
eleita com 397 votos, contra 121 da-
dos a Eloir Domingues Caixeta, 11
nulos e 2 votos em branco. Para
representante dos inativos, Alberto
Queiroz Barbosa, cujo suplente é
João de Sailes Campos, teve 260
votos, e Carlos Roberto Gonçalves,
12; além de 3 nulos e 2 e branco.

Reunião Ordinária (14 horas)
Veto Total

A Proposição de Lei 15.002, que dispõe sobre a conces-
são de incentivos fiscais a projetos esportivos no Estado.
Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total

A Proposição de Lei 15.024, que dispõe sobre o atendi-
mento a clientes em estabelecimento bancário. Discussão
em turno único (faixa constitucional)

Veto Total
A Proposição de Lei 15.026, que dispõe sobre a
exigibilidade de demonstrativo detalhado do serviço pres-
tado pelas operadoras de telefonia no Estado. Discussão
em turno único (faixa constitucional)

Veto Total
A Proposição de Lei 15.042, que proíbe a empresa con-
cessionário de serviço público de água, energia elétrica
ou telefonia de efetuar a suspensão do fornecimento
residencial de seu serviço nos dias que especifica. Dscus-
são em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial
A Proposição de Lei 15.048, que dispõe sobre o pagamento
de débitos decorrentes da propriedade de veículo automotor.
Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total
A Proposição de Lei 10.050, que dispõe sobre o Programa de
Fomento ao Desenvolvimento das Microempresas e das Em-
presas de Pequeno Porte do Estado de Minas Gerais - Micro

Geraes. Discussão em tumo único (faixa constitucional)
Veto Parcial

A Proposição de Lei 15.051, que dispõe sobre a recompo-
sição das tabelas de valores mensais de vencimentos de
cargos e funções de chefia dos Quadros Especiais de Pes-
soal da Fhemig e da Hemominas e dos cargos do Quadro
de Pessoal do lpsemg. Discussão em turno único (faixa
consTitucional)

Veto Parcial
A Proposição de Lei 15.052, que institui gratificação-saúde
para servidor do Quadro Especial de Pessoal da Secretaria da
Saúde. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial
A Proposição de Lei 15.055, que dispõe sobre a política de
proteção a fauna e à flora aquáticas e de desenvolvimento
da pesca edo aqüicultura no Estado. Discussão em turno
único (faixa constitucional)

Veto Parcial
A Proposição de Lei 15.061 , que estima as receitas e fixa
as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais
e do Orçamento de Investimento das empresas controla-
das pelo Estado para o exercício de 2002. Discussão em
turno único (faixa constitucional)

Veto Total
A Proposição de Lei 15.063, que dispõe sobre a explo-
ração e a fiscalização de loterias de bingo pela Loteria
do Estado de Minas Gerais. Discussão em turno único
(faixa constitucional)

-



9h30
• CRI das Carvoarias (Plenarinho li) - tratar de assun-

tos de interesse da Comissão
10 horas
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV) -

discutir e votar pareceres de 10 turno sobre os PLs
1.941/2002, do deputado Adelmo Carneiro Leão,
que institui o programa e o fundo de desenvolvimen-
to das áreas integradas das regiões do Triângulo Mi-
neiro e Alto Paranaíba (Pró-Triângulo); 1.945/2002,
do deputado Doutor Viana, que acrescenta o pará-
grafo 50 ao artigo 10 da Lei 13.694/2000; 1.951/
2002, do deputado Gil Pereira, que dispõe sobre a
criação do programa estadual de saúde vocal do pro-
fessor da rede estadual; 1.955/2002, do deputado
João Pinto Ribeiro, que dispõe sobre a criação do
fundo estadual de segurança pública; 1.964/2002,
do deputado João Paulo, que dispõe sobre sinaliza-
ção no transporte ferroviário de cargas e passagei-
ros; 1.972/2002, do governador, que autoriza doa-
ção de imóvel ao Município de Uberlândia; 1.990/
2002, do deputado Antônio Júlio, que dispõe sobre a
concessão de incentivos fiscais a projetos turísticos;
e 1.998/2002, da Procuradoria-Geral de Justiça, que
dispõe sobre os quadros de pessoal dos serviços au-
xiliares do Ministério Público

• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação So-
cial (Plenarinho II) - discutir e votar parecer de ]0

turno sobre o PI- 1.926/2002, do governador, que
autoriza o Poder Executivo a contratar empréstimo
com o Banco Mundial (Bird), destinado ao projeto de
combate à pobreza rural da Região Mineira do Nor-
deste (PCPR)

• Comissão Especial da PEC 85/2002 (Plenarinho 1) -
eleger o presidente e o vice e designar o relator da
Comissão encarregada de emitir parecer sobre a PEC
85/2002, do deputado Sebastião Navarro Vieira, que
dá nova redação ao Inciso III do artigo 25 da Consti-
tuição do Estado (estende a permissão de acúmulo
de cargos públicos a todos os profissionais da saúde,
e não apenas a médicos)

10h15
• Comissão Especial da PEC 77/2001 (Plenarinho 1) -

eleger o presidente e o vice e designar o relator da
Comissão encarregada de emitir parecer sobre a PEC

77/2001, do deputado Olinto Godinho, que acrescenta os
parágrafos 6° e 70 ao artigo 165 da Constituição do Estado
(dispõe sobre a obrigatoriedade de publicidade dos atos ofi-
ciais municipais que produzam efeitos externos)

10h30
• Comissão Especial da Prostituição Infantil (Plenarinho III) -

ouvir a conselheira Tutelar da Infância e da Juventude de
Araxá, Angela Leitão Barreto

11 horas
• Visita do cônsul-geral dos Estados Unidos no Brasil, Mark

Boulware (Salão Nobre)
14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30
• CRI dos Cartórios (Plenarinho 1) -eleger o presidente e o vice

e designar o relator da CRI criada para apurar supostas irre-
gularidades no processo de arrecadação, por parte do Poder
Público, de custas e emolumentos devidos por serviços pres-
tados pelos serviços notariais e de registro no Estado

15 horas
• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Plenarinho

III) - discutir e votar parecer de 10 turno sobre o Pi- 1.543/
2001, do deputado Luiz Menezes, que dispõe sobre a inclu-
são da categoria "condomínios residenciais" na estrutura de
consumidores da Copasa

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
(Plenarinho II) -discutir sobre o problema relacionado com
a demarcação do limite entre os municípios de Cristiano
Otoni e Conselheiro Lafaiete, à altura aproximadamente do
km 638 da rodovia BR-040, onde se localiza a histórica
"Fazenda dos Macacos". Convidados: prefeito de Conse-
lheiro Lafaiete, Vicente de Faria Raiva; prefeito de Cristiano
Otoni, Pe. Henrique Batista do Nascimento; presidente da
Fundação João Pinheiro, Ricardo Carneiro; e diretor-geral
do Instituto de Geociéncias Aplicadas (IGA), Davi Márcio
Santos Rodrigues

• Comissão Especial dos Servidores Designados (Auditório) -
apreciar o relatório final da Comissão

• CPI do Sistema Prisional (Plenarinho IV) -ouvir o depoimento
de Ivan Ferreira

17 horas
• Lançamento do 1° Concurso de "Sites" de Turismo em Minas

Gerais (Salão Nobre)
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7h30 - Repórter Assembléia (reprise)
8h - Horário reservado à Câmara Municipal de BH
9h - Comissão de Educação (reprise) - Discute
mudanças na Lei sobre o Ensino Superior no Brasil
10h -Visão Parlamentar (reprise) - Entrevistas com
deputados estaduais sobre assuntos da atual conjuntura
10h30 - CPI da Prostituição Infantil (ao vivo) -
Ouve representante do Conselho Tutelar da Infância e
da Juventude de Araxá
12h - Caminhos de Minas (reprise) -
Macrorregião Central 1
13h - Eleições 2002 (reprise)
13h30 - Repórter Assembléia (reprise)
14h15 - Plenário (ao vivo) - Reunião Ordinária,
com pronunciamentos, discussão e votação de
proposições
17h - Lançamento do 10 Concurso Estadual de
"Sites" sobre Turismo (ao vivo)

18h - Plenarinho (reprise) - Participação dos deputados
Sargento Rodrigues e Chico Rafael
18h30 - Horário reservado à Câmara Municipal de BH
19h30 - Repórter Assembléia (ao vivo)- O que acontece
na Assembléia e a repercussão dos principais fatos políticos
do Estado
20h - Mídia e Poder (reprise) - Participação do senador
Murilo Badaró
21 h -Assembléia Debate - (inédito)- Primeiro concurso
Estadual de "Sites" sobre Turismo
22h - Repórter Assembléia (reprise)
22h30 - Eleições 2002 (reprise) - Entrevistas, comentários
e notas sobre assuntos da atual conjuntura
23h - Plenário (reprise)
1h - Repórter Assembléia (reprise)
1h30 - Encerramento

Esta grade está sujeita a alterações•


