
Os deputados estaduais
mineiros retornarão os tra -
balhos legislativos hoje, as
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veto tem prioridade
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trabalhos e
na pauta

Do eTctoc1 oo 15
Legixiatura, 36 exercem o
cargo pela primeira vez

de inSt,1lação da 1 1 s e-"-
são da 1 Legislatura
(2003/2007) será a pri-
meira desde a posse dos
parlamentares, em 1 de
fevereiro. Presidida pelo
d ep rita d o Ma ri ri Torres
(PSDB), a reunião terá a
presença de representan-
te do governo Aecio Ne-
ves. Conforme determi-
na a Constituição, o go-
vernador deverá enviar
mensagem e planos de

governo ao Legislativo, e\-
pondo a situação do Estado.

Ao reiniciarem OS traba-
lhos legislativos, os deputa-
dos mineiros vão analisar 38
vetos, entre parciais (9) e
totais (29). Já na primeira
reu o iã o Ordinária do ano,
amanhã, uni veto vai travar
a pauta, tendo prioridade
sobre as demais matérias.
E o veto total à Proposição
de Lei 1.327/2002 (e\-PL
1.833/2001,  do deputado
lvair Nogueira - PMDB),
que institui o Programa esta-
dual de inspeção e controle da
emissão de poluentes atmos-
féricos e ruídos produ7idos
por veiculo automotor em uso
(Programa 1 M). O veto terá
prioridade na pauta porque
não foi apreciado pela As-
sembléia até a data-limite: 17
de fevereiro. Ele está pronto
para ordem do dia em Plená-
rio, e a comissão especial cri-
ada para analisa-lo opinou por
sua manutenção.

A comissão especial ex-
plica que o programa foi ins-

tituído, em uni primeiro mo-
mento, pelo Fxecuti\ o fede-
ral e destaca os argumentos
do governador para vetar a
proposição. Entre eles, o o e'
que a matéria e de compe-
tência federal (legislar So-
bre trânsito e transpor-
te); e de que cria uni pro-
grama não elencado na
Constituição do Estado.
Além disso, segundo a
comissão especial, a pro-
posição traz dois disposi-
tivos que se contrad izeni.
O parágrafo 3 do artigo
11 determina que a polí-
tica tarifaria do programa
será fixada pelo preço da
proposta vencedora na li-
citação, nos termos da lei,
do edital e do contrato.
Já o artigo 13, de forma
diversa, dispõe que (is
serviços de inspeção serão
remunerados exclusiva-
mente com recursos prove-
nientes da taxa de que tra-
ta o artigo 5' da Lei
14.136/2001 (cria taxa de
licenciamento de veículos).

Rejeição de veto exige maioria absoluta
Para ser derrubado um

veto, são necessários 39 Vo-

tos contrários (maioria abso-
luta da Assembléia). Ele tra-
mita em turno único e sua
votação é sempre secreta.
Antes de ser apreciado em
Plenário, o veto e analisado
por uma comissão especial. Se
a Assembleia não votá-lo em

30 dias contados da data do
recebimento da comunicação
do veto, ele e incluído na or-
deni do dia de Plenário e tem
prioridade na pauta sobre as
demais matérias. A exceção fica
por conta de projeto do gover-
nador com regime de urgên-
cia e cujo prato de apreciação
também tenha se esgotado.

Se o veto for rejeitado, a
proposição de lei é enviada
ao governador para promu 1-
gação, o que deve ser feito
em 4$ horas, de acordo com
o Regimento Interno da As-
semhléia. Caso contrário, ca-
berá ao presidente da Assem-
bleia promulgar a lei, dentro
(10 mesmo pra/o.
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veto parcial

Marcelo Metzk

a4 - -

Pró-Leite não contará com verba
gerada pelo ICMS das cooperativasVetos parciais
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Proposi
Pública

De 38 \ etos do governador
a proposições de lei apresen-
Lidas no ano passado pela As-
sembléia Legislativa, nove São
parciais, e tratam de aSSuntos
Cofio a organização da De-
l'ensoi-ia Publica; a denomina-
ção das vantagens pessoais nas
parcelas reni si nera torias conce-
didas aos sei-vidores da extin-
ta MinasCaixa; e o Orçamento
do Estado para 2003. As pro-
posições de lei vetadas parci-
almente soo as seguintes:

o Proposição de Lei Com-
plementar 71 (ex-PLC 50/2002,
do governador): organiza a
Defensoria Publica, define sua
competencia e dispõe sobre a
carreiro de defensor público.
Aecio Neves alega razões de
ordem constitucional para ve-
lar os incisos XVI-b, XXIX e
XIII do artigo ' e o artigo
l03. O governador afirma
que os d ispositi\ os tratam de
atos que soo do Executivo ou
do secreLi rio em cuja estru-
tura orga nica estão inseridas
ou pelo fato de alguns incisos
serem i ncom pa tíveis.

(.) primeiro inciso vetado,
XVI-b, no artigo 1Y, que trata
das conipetincias do defensor
público geral, permitia a esse
servidor ocupar até, no máxi-
mo, três cargos de confiança
em órgão de administração
superior. Os incisos XXIX e
XI-11 atribuíam ao defensor
público geral decidir sobre,
respectiva niente, situação fun-
ciona 1 e administrativa e ma -
teria funcional e ad ministrati-
\'a, do pessoal ativo e inativo
da Defensoria Pública e dos
serviços auxiliares.

O artigo 103 determinava
que o disposto tio Capítulo III,
que trata do processo adminis-
tratt\ o, seria aplicado não ape-
nas aos defensores públicos,
denominados  membros da
Defensonia Pública, mas tam-
bén't aos seus servidores.

• Proposição de Lei 15.521
(ex-PI 1.945/2002, do deputa-

do Doutor Viana - PFL) - ain-
da não recebida comunicação
do veto: altera a denominação
das \' au ta gen s Pessoais nas
parcelas reniuneratórias conce-
si idas aos servidores da extin-
ta NlinasCaixa. Os artigos 1' e
3' foram vetados. O artigo 1
a crescen Li pa Li gra fo ao artigo

sii Lei  13.ó04/2000, si eter-
iiiiiicii'ido que o valor obtido
como vau tagen] pessoal cons-
Li Li fio ci))] tra cheque do ser-
vi si or com a denominação
"parcela de diferença de ven-
cimento"; e sobre ele incidirão
os adicionais por tempo de
ser' iço e os percen tu ais si e
reajusta meu lo de vencimen-
tos concedidos ao funciona-
lismo, em ca Li ter geral, cor-
respondentes odentes a respectivo
símbolo de vencimento. O
governador justificou o veto
afirmando que a medida
agravaria ainda mais a crise
financeira do Estado.

O artigo 3 estabelece que
as disposições previstas na Lei
9.532/7 aplicam-se, nos ter-
mos do artigo32 da Consti-
tuição, ai) exercicio de funções.
A Lei 5.i .532/7 dispõe sobre a
remsineração de cargos de
proo, i meu lo em com issào para
fins de aposlilamento e apo-
sentadoria. Nas razões do
\'eto, í\écio Neves alega que

não cabe ao 1 .egisla ti\ o tra-
tar si)) regime de servidor
publico estadual.

o Proposição de Lei 15.520
(ex-PL 2.396/2002, do governa-
dor): trata sio Orça mento do
Estado para 2003. Foram \'eta-
dos os incisos 2, 3, 47 e 55 do
anexo V. Os incisos 47 e 55 des-
tina\'a m, respectiva mente, re-
cursos de RS lO milhões à
Copasa e Rn 3 milhões ao DER,
cii] sOando despesas orçamenta-
rias si)) Tribunal de Contas re-
ferentes à atividade Direção
Administrativa. .'\s alterações
implicariam a redução de 02°
das dotações orçamentárias do
ICE, comprometidos com o
financiamento de sua manu-
tenção, o que. segundo O

governador, in v iahi 1 iza ria a
operaciona litação do Órgão.
Os incisos II e III destina-
vam, respectiva mente, RS 14
milhões e R 2 milhões para
a Assembléia, anulando 110-

ta çã o orça men tá ria de En-
cargos Gerais do Estado na
atividade Encargos da Ad
mi nistraçã o Financeira Cen-
traI. Os recsi rsos anulados
destinavam -se ao paga mcm
to de comissõ( ,s, tarifas han
cá rias, despesas contratuais
e outras decorrentes da ges-
tão fi na icei ra das receitas e
despesas do 1 .stado.

• Proposição de Lei
15.466 (ex-PL 1.877/2001, do
deputado Paulo Piau — PFL):
cria o Progrania Estadual de
Incentivo à Produção de Lei-
te (Pró-Leite). O governador
vetou o inciso 1 do artigo s'',
segundo o qual uma das fon-
tes financeiras do Pró-Leite
seriam OS recursos da arre-
cadação do ICMS gerado pe-
las cooperativas ao adquiri-
rem leite de seus associados.
Com o veto, tornaram-serui -se
sem sentido - e por isso tam-
bém foram vetados - o pa-
rágrafo único do artigo 5,
que se refere a esse vínculo,
e o artigo 6, que trata da
destinação desses recursos
vinculados. Foi vetado ain-
da o artigo 7", siste previa a
abertura de sinta linha de
crédito especial pelo BDMG.

• Proposição de Lei Com-
plementar 73 (ex-PLC 54/2002,
da Procuradoria-Geral de
Justiça): cria o Fundo Esta-
dual de Proteção e Defesa do
Consumidor e seu conselho
gestor. Foram vetados os
incisos III e VIII do artigo 3
e o parágrafo único do arti-
go 9'. Os itens vetados refe-
rem-se ao aproveitamento de
recursos oriundos de termos
de a j u stamento de conduta
firmados pelo Ministério Pú-
blico e de produtos de incen-
tivos fiscais, que estão discri-
minados no artigo 3'.

• Proposição de lei Com-
plementar 74 (ex-PLC 55/
2002, da Procuradoria-Geral
de Justiça): cria o Fundo Es-
pecial do Minis téri oi Público

(Funemp). O veto foi ao pa-
rágrafo único do artigo 6'',
que previa a não-remunera-
ção ao agente financeiro do
Funemp, o Banco de Desen-
volvimento do Estado de
Minas Gerais (BDMG).

• Proposição de Lei
15.469 (ex-PL 2.189/2002, do
ex-deputado João Batista de
Oliveira) — ainda não recebi-
da comunicação do veto:
obriga as empresas produto-
ras de café torrado e moído
a apresentarem, na embala-
gem, informações sobre o
produto. O artigo 4, vetado,
concede a remissão de 70
do crédito tributário oriundo
de exportação indireta de
café ocorrida entre 16/0/96 e
24/5/2000, desde que o con-
tribuinte efetue i) pagamen-
to de 30 (que podeni ser
parcelados) do valor devido
ao Estado até 30 dias conta-
dos a partir da regulamen-
tação da lei. De acordo com
ci artigo, a remissão refere-
se ao parágrafo V do artigo
7 da Lei 6.763/1975.

• Proposição de Lei
15.472 (ex-PL. 1.974/2002, do
governador): altera a lei que
consolida a legislação tribu-
tária, reduzindo a carga tri-
butária incidente na venda de
produto têxtil, aços, ferros
não planos e artefatos de ci-
mento. Entre os dispositivos
vetados, está o que reduz a
carga tributária para 12Y, nas
operações com gás natural
veicular. O veto incidiu tam-
bém sobre trecho da propo-
sição que autorizava a redu-

zir para ate 12 da carga
tributária tias operações
com gás liquefeito de petró-
leo (GLP) -

• Proposição de Lei
15.498 (ex-PE 2.029/2002, do
deputado Fábio Avelar -
PTB) - ainda não foi recebi-
da a comunicação do veto:
atribui ao Institu ti) Minei ri)
de Gestão das Agsias (Igam)
competência para fiscali-
zar o cumprimento da Lei
13.771/2000,  que dispõe so-
bre a administração, a pro-
teção e a conservação das
águas subterrâneas de domí-
nio do Estado.

O artigo 1 determina que
o empreendedor comunicará
ao Igam, com antecedência
mínima de 30 dias, a execu-
ção de obra destinada à pes-

ou aproveitamento de
águas subterrâneas; e que o
Igam disporá de 15 dias
para negar autorização
para a obra, caso haja risco
para o aq(iífero osi capta-
ções vizinhas. O artigo 2
proíbe a captação de águas
subterrâneas e a produção
de águas a serem dessali-
nizadas ou salinizadas
para sua comercialização,
exceto quando destinadas
as) abastecimento público,
num raio de 30 kms do pe-
rímetro de estância hid no-
mineral. O artigo 5' discrimi-
na, segundo o governador,or,
de modo "flagrantemente
inconstitucional " , institutos
de pesquisa que não sejam
vinculados à universidade pú-
blica ou ao Estado.

ao que
recebeu Vetos parciais
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1 Aécio veta novos c
de Alçada e Justiça

rgos no
MilitarVetos totais
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Tribunais
Marce Mctzker

Proposição sobre medidas contra
furto de bebês recebe veto total Vetos totais

Dos 2 vetos totais do go-
vernador a Proposições de
Lei, 20 referem-se a doações,
reversões e permuta de imo-
veis. Os outros nove tratam
entre outros assuntos, da es-
trutura orgânica das Secreta-
rias dos Tribunais de Alçada
e de Justiça Militar; dos bol-
sistas da Fhemig; e do Esta-
tuto dos Funcionários Civis
do Estado. São as seguintes
as proposições vetadas total-
mente pelo governador:

o Proposição de Lei
15.471 (ex-PL 2.463/2002, do
Tribunal de Justiça): cria car-
gos na estrutura orgânica das
Secretarias dos Tribunais de
Alçada e de Justiça Militar.
Na, razões do veto, o Execu-
tivo alega que a medida re-
sultaria em aumento da des-
pesa pública com gastos de
pessoal, sem viabilidade
econômico-financeira. A pro-
posição cria i.)l cargos no
quadro de comissão do Tri-
bunal de Alçada, dois cargos
no quadro de comissão do
Tribunal de Justiça Militar e
39 cargos no quadro efetivo
da Secretaria do Tribunal de
Alçada. Segundo o governa-
dor, a matéria não atende-
ria à Lei de Responsabilida-
de Fiscal, no que diz respei-
to, entre outros fatores, à
estimativa de impacto orça-
mentário-financeiro; à ori-
gem dos recursos para cus-
teio da despesa; e à compro-
vação de que a despesa não
afetará as metas dos resul-
tados fiscais.

• Proposição de Lei
15.452 (ex-PL 2.439/2002, do
governador): garante pen-
são mensal vitalícia aos bol-
sistas da Fundação Hospita-
lar do Estado de Minas Ge-
rais (Fhemig) O governa-
dor reconhece a importância
social do projeto, que faz

Em dezembro do ano passado, boisstas da Fherng compareceram a
Assembléia e discutiram sua situação com os deputados

justiça aos portadores de ção de um grupo em detri-
hanseníase que trabalharam mento de outros.
como bolsistas nos sanatóri- • Proposição de Lei
os do Estado e não têm di- Complementar n 72 (ex-
reito a aposentadoria. Mas PLC 22/2000, do deputado
afirma que a proposição é Pastor George - PU: dispõe
inconstitucional, pois esses sobre o Estatuto dos Funci-
bolsistas riao podem ser con- onarios Civis do Estado. O
siderados funcionários públi- governador alega que com-
cos e, portanto, não podem pete privativamente ao Exe-
receber pensão do Estado. O cutivo a iniciativa de prole-
governador garante, no en- tos de lei relativos a servi-
tanto, que em breve vai envi- dor público e seu regime ju-
ar à Assembléia projeto que rídico e que impliquem a
vai "dar melhor encaminha- concessão de vantagens com
mento à questão"	 conseqüente au m cri to da

o Proposição de Lei despesa pública.
15.476 (ex-PI. 984/2000, do	O projeto acrescentava
deputado Paulo Piau - dispositivos ao artigo 117 da
PFL): inclui, na composiçao Lei 869/2, estabelecendo o
do grupo coordenador do direito do servidor público
Fundo Estadual de Desen- a uma política de preparação
volvimento de Transportes para a aposentadoria. De
(Funtrans), representante da acordo com o PLC, o servi-
Federação das Empresas de dor passaria a ter assegura-
Transporte de Passageiros do o direito de participar de
(Fetram) e da Federação das cursos, seminários e treina-
Empresas de Transporte de mentos que serviriam para
Carga (Fetcemg). Na justifi- prepará-lo, psicológica e fi-
cativa para vetar a proposi- sicamente, para a aposenta-
ção, o Executivo informa dona. A mensagem diz ain-
que, embora sejam os mes- da que a Secretaria de Pla-
mos segmentos que atuam nejaniento e Gestão sugeriu
diretamente na área, não re- que o projeto seja conside-
presentam a totalidade da rado nos estudos de elabo-
categoria, podendo ser cri- ração do novo Estatuto dos
,ida impressão de valoriza- Servidores Públicos Civis.

• Proposição de Lei
15.430 (ex-PL 2.089/2002, do
deputado Miguel Martini -
PSB): torna obrigatória a ado-
ção de medidas de seguran-
ça para evitar furto e troca de
recém-nascidos nas materni-
dades públicas estaduais. Nas
razões do veto, o governador
alega que a identificação fei-
ta por meio de digitais e pul-
seiras já é eficiente na preven-
ção de furtos e trocas de be-
bês e que a instalação de
sensores em hospitais com
mais de três porta rias seria
muito complicada. Para o
governador, a Secretaria da
Saúde tem outras priorida-
des, como ampliaçao do nú-
mero de leitos, compra de
novos equipamentos e con-
tratação de mais profissio-
nais de saúde.

Pelo texto original da pro-
posição, as maternidades fi-
cariam obrigada ,_i identificar
os bebês com uma tarja mag-
nética que aciona sensores
com alarme a serem instala-
dos em todas as saidas dos
hospitais. Além disso, as ma-
ternidades teriam que cole-
tar, identificar e armazenar
amostras de sangue da mãe e

.-\lérn dos vetos acima,
outros dois precisam ser
apreciados até 17 de março.
Eles fora in recebidos pela
Assembléia em 2()02.

• Proposição de Lei
15.347 (ex-PE 922/2000, do ex-
deputado Ambrósjo Pinto) -
Veto total: autoriza o Execu-
tivo a doar imóveis onde fun-
cionam escolas estad ii a i5
mun icipalizadas A doação
fica d ependendo, para exa-
me de sua viabilidade, da
solicitação do municipio à Se-

da criança por u iii período
mínimo de 20 anos. O objeti-
vo é possibilitar a realização
de testes de DN1\ para escla-
recer eventuais trocas de me-
céni -nascidos.

o Proposição de Lei
15.470 (ex-PL 2.381/2002, do
deputado Ivair Nogueira -
PMDB): acrescenta parágra-
fo ao artigo 1 da lei 12.1)-25P)8,
que dispõe sobre a concessão de
benefícios de assistência So-

cial no Estado. A proposição
determ iria que "as disposi -
ções  da lei não se aplicam a
convênio celebrado para
transferência d e rec ii rsos a
cri ti d ad e esportiva sem fins
lucrativos cadastrada na Se--
creta ria cii carregai1 a do
fomento ai) desporto"

De acordo com a lei
l2.i2/ r)S, essas entidades
têm que submeter seus pro-
jetos ao ea me dos con sei lios
municipais de assistência so-
cia 1 para terem direito a re-
cebei- verbas para suas a ti \
dades esporti\ as. O objetivo
da proposição e desobrigá -
las disso. Por esse motivo, o
governador \ etou a propo-
si çã o, pois considera que,
caso aprovada, deixara de

creta ria de Recursos H ii ma-
nos e .\d iii inistração. (') eto
agita rda designação, em Pie-
101 rio, da comissão especial
que vai analisa-lo.

• Proposição de Lei
15.341/2002 (ex-PI1 .886/
2001, da deputada Maria
José Haueisen e do depu-
tado Adelino Carneiro
Leão - PT) - veto total:
institui o Programa de
Apoio Financeiro à Escola
Família Agrícola no Estado
de Minas Gerais. 0 apoio

estiniular a part:cipaPao da
sociedade nos projetos q ii e
ga ranteni benefício' de assis-
tência social.

• Proposição de Lei
15.461 (ex-PL 902/2000, do
deputado Pastor George -
PU: cria o Programa Estado-
aI de 1 ncenti \'O ao fu rismo
para o Idoso. 0 governador
alega que a proposição fere a
Lei de Responsabilidade Fis-
cal, pois não preve nenhuma
contrapartida para compensar-
a perda de receita decorren-
te da implantação do progra-
ma. A proposição prevê a re-
dução para 14' da a líq nota
de 1CMS das operações rea-
lizadas, no Estado, por em-
presas de lii ri smo beneficia -
rias do prog ra iii,). Ia mheni
estabelece desconto de
para as empresas que tem
débitos tribu ta rios inscritos
em divida ativa ate 31 ,Í 12 'd.
Para Id)) direito aos hen e-
Ficios do programa, as em-
presas de turismo teriam
cliii' planejar atividades e
disponibilizar pessoal para
acorri pa nha r o tu rista idoso,
a 1cm de oferecer descontos
de no mnuimo 25 para pc's-
soas com mais di' 1-01 anos.

às escolas ocorreria por
meio da realização de con-
vt'n ios de repasse de recu r-
sos financeiros. Esse siste-
ma educati o e voltado
para a educação formal e
profissionalizante no meio
nt ra 1. De acordo  coni o go-

erno, i iii a téri a contem vl -
eio de niiciati\ a, pois seria
de Competência do Execu -
tivo. O \ cIo aguarda de-
signação, ciii Plenário, da
Comi ssão especial que \ ai
anal is,i-Io.

Vetos que precisam ser apreciados até 17 de março
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Assembléia anuncia corte de até
_ 30% em suas despesas d

20 horas
• Reuniao solene (Plenario) -

Reuniao solene de Instala-
coo da 1 Sessao Legisla-
tivo Ordinario do 15' Legis-
latura (2003/2007)

^ ^1N1

•e	ír	 .r	'

O presidente da Assem-
bléia, deputado i\la u ri Torres
(PSDB), apresentou ao gover-
nador ACCIO Neves, na Últi-
ma quinta-feira (IS), no Pala
cio cia Liberdade, o plano
para promover a redução de
25",, cl 30' das despesas de
custeio do Poder legisla
tivo. Na reunião, foram tam-
bem discutidos os cortes q ti e
o Poder Judici rio e o 'cii n ie
ter) o Publico teO o que ta /1.'

para se adequarem i red ei

ço de gastos do Estado. (
deficit previsto tio cai a do
Estado para este ano e de R'a
2,4 bilhões.

Para ajudar na obtenedo da
economia de 25", 1 rio
custeio da Assembléia, Ma uri
Torres afirmou que os depu-
tados estão dispostos a man-
ter o veto do governador que
corta R'- 1 (i milhões no orça-
mento da Assembleia, redei-
zindo-o de RL, 377 milhoes
para R'a Sbl milhões. Alem
so, estão previstos cortes com
despesas de pessoal, incleiin-
do o fim do pagamento de
horas e\tras e a redução dos
cargos de recrutamento a ni pIo
nos gabinetes da Presidência
e 1 Secretaria da Assembleia.
Reajuste - Segundo o presi-
dente Mauri Torres, as me-

di das promoverão a redução
entre RS 15 milhões e R5 1
milhões nas despesas anuais
do Poder Legislativo. Ele afir-
tnoti que, com o orçamento
atual da Casa, será possível pa-
ga r os 54" de reajuste sobre
os Subsídios dos deputados es-
taduais, decorrente do a umen-
to concedido aos deputados
federais pela Ciniara dos De-
putados, sem a necessidade de
suplementaçSo orçamentaria.
Ele acrescentou que a Assem-
hl0ia já começou a reduzir des-
pesas ao no reajustar a \eI'ha
indeni7atoria dos deputados.

Ao final da entrevista cio-
letiva, o governador Aecio
Ne\ es reforçou que o objeti-
vo da reunião era promover

custeio
i1ar -e o Metzker

(4j

os cortes necessarios em to-
dos os poderes para melho-
ra r as contas eslad tia is.

Alem dos representantes
dos poderes 1 egislativo e E\e-
ceitivo, participa ram da reunico
o presidente do Tribunal de
(_ ontas, SimSo Pedro loledo,

o 1 ribu na 1 de Justiça, Cu-
deste ii 13i ber a m pa io, e o
p me tira dor-geral de 1 ustiça,
Nedens UI Freire Vieira.
Parceria - Antes do anuncio
dos cortes, o presidente da As-
sembleia participou, juntamen-
te com o governador, da ieti
niSo de assinatura de um pro-
tocol o de intenções forma li
/clfldO parceria entre as 14 uni-
versidades publicas mineiras
(12 federais e duas estaduais).

ses o' - v e	G deste o	3 i'' i	Ae	N
T ires e Simc,o Pedro 7 iedo reunidos no Paioc,u da Liberdade

7h - Repórter Assembléia (reprise)
7h30 - Horario reservado a Câmara Municipal de
Belo Horizonte
8h30 - Comissão de Saúde (reprise) - Progra-
ma de saude da familia
11h45 - Resenha da Semana (reprise) -
Repercussão dos principais fatos que foram noticia
na semana da Assembleia
11h50 - Entrevista com deputados eleitos
(reprise) - Um pequeno perfil dos novos deputa-
dos eleitos e dos reeleitos
12h - Sala de Imprensa (reprise) - Jornalistas
conversam como Sub Secretario do Trabalho,
Ronaldo Viegas, sobre o programa Fome Zero
13h30 - Repórter Assembléia (reprise)
14h - Comissão de Educaçao (reprise) -
Discute crise financeira na Uemg e Unimontes
17h20 - Via Legal (reprise) -Destaques para os
temas reprodução assistida e relação de parentesco
18h - Vídeo(reprise) - Região Central do Estado
18h30 - Horario reservado a Camara Municipal
de Belo Horizonte

19h30 - Repórter Assembléia (ao vivo) - O que
acontece no Assembleia e repercussão dos principais fatos
politicos no Estado e no Pais
20h15 - Plenário (ao vivo) - Reuniao Solene de
Instalação da 1 Sessão Legislativa Ordinaria da 15'
Legislatura
21h30 - Via Legal (reprise) - Destaques para os temas
reprodução assistida e relação de parentesco
22h - Repórter Assembleia (reprise)
22h30 - Entrevista com deputados eleitos (reprise) -
Um pequeno perfil dos novos deputados eleitos e dos
reeleitos
23h - Mídia no Espelho (inédito) - Destaque para o
papel da imprensa na cobertura das tragedias ocorridas
em Minas com as chuvas
23h40 - Comissão de Saúde (reprise) - Discute
aplicação de recursos na arca de saude
1h20 - Repórter Assembléia (reprise)
2h - Encerramento

• Esta grade está sujeita a alterações.


