
Deputado João Leite (PSB), presidente Antônio Julio (PMDB), deputados
Wanderley Avila (PPS) e Bené Guedes (PDT), durante a reunião extraordinária,

quando o PL 1.78372001 foi discutido
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—1 ' ;n'	Plenário aprova flexibilizaç ão da
ReunoOrcfináa lei que criou a "frota verde"

Marcelo Metzke
A Assembléia de Minas

aprovou, na reunião ordinária
da última quinta-feira (31/0), a
flexibilização da Lei 13J62/99,
que obriga o Poder Executivo a
adquirir, para a frota oficial do
Estado, exclusivamente veículos
movidos a combustível de fon-
te renovável. Alei obriga, ain-
da, que toda a frota atual
seja substituída por veículos
com a mesma característica,
em prazo que seria estabe-
lecido por decreto do Exe-
cutivo. O Projeto de Lei (PL)
1.783/2001, do governador,
aprovado em 2C turno pelo Ple-
nário, previa a simples revoga-
ção da lei, mas foi alterado du-
rante a tramitação.

Da forma aprovada, o pro-
jeto estabelece que a frota ofi-
cial de veículos do Estado
será composta preferencial-
mente por veículos movidos
a combustível de fonte
renovável, mas veículos de
outras modalidades de com-
bustível poderão ser adquiri-
dos em casos excepcionais. O
projeto prevê a concessão de

incentivos fiscais, mas exclui
do benefício os portadores
de deficiência física. O item
que prevê essa exclusão tinha
motivado debate entre os de-
putados, na reunião extraor-
dinária da manhã, e o adia-
mento da discussão do proje-
to. O próximo passo será a
aprovação do parecer de re-
dação final da proposta, que
será em seguida encaminhada

para a sanção do governador.
Foi aprovado também re-

querimento do deputado Mar-
celo Gonçalves (PDT) para que
seja constituída uma comissão
especial para analisar o convê-
nio assinado pelo Instituto de
Previdência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais
(Ipsemg) com o Centro de Es-
tudo de Promoção à Saúde
(Ceps). Continua na Página 6

Secretários falarão sobre Orçamento para 2003
A discussão do projeto do

Orçamento para 2003 e da or-
ganização da Defensoria Pú-
blica de Minas Gerais está na
pauta das Comissões esta se-
mana. Amanhã, às 15h30, no
Plenarinho II, a Comissão de
Fiscalização Financeira e Or-
çamentária ouvirá os secretá-
rios de Estado do Planeja-
mento, Frederico Alvarenga,

e da Fazenda, Trópia Reis,
sobre o cumprimento das
metas fiscais no segundo
quadrimestre deste ano e so-
bre a proposta orçamentária.
Defensoria Pública - Na quarta-
feira, às 14h30, no Auditório, con-
vidados discutirão o Projeto de Lis
Complementar (PLC) 30/912, do
governador, que organiza a
Dirensoria Pública. A reunião

será da Comissão do Trabalho,
da Previdência e da Ação Social.

Entre os convidados estão
a secretária da Justiça e de Di-
reitos Humanos, Angela Pace; a
procuradora-chefe da Defertso-
na Pública, Moema Guaradaba
Gomes Pereira; e o coordenador
da Equipe de Transição do Go-
verno Aécio Neves, Antônio
Augusto Anastasia.



Semana do Servidor tem
resultados positivos

Opalestrante Eduardo .4quino, o diretor-geral
João Franco, o presidente da Alemg, deputado
.1 ntónio Júlio. e o gerente-geral da Escola do
Legislativo. Aláor Messias Marques Júnior,
abriram as comemorações no ultimo dia 28

A realização da Se-
mana do Servidor foi ava-
liada como positiva pelo
gerente-geral da Escola
do Legislativo, Alaôr
Messias Marques Júnior.
Segundo ele, a Adminis-
tração da Casa vai estu-
dar a viabilização de três
propostas: oferecer regu-
larmente palestras com

vidor, institucionalizar a prática do alon-
gamento na Casa; e realizar a 2' Se-
mana do Servidor, no ano que vem..

que existe uma demanda para um traba-
lho contínuo de atividades voltadas para
o servidor", afirma.

Além de homenagear o servidor, a
semana comemorou também os dez anos
de aniversário da Escola do Legislativo e
do Espaço Político-Cultural Gustavo
Capanema. Um dos pontos fortes foi a
formatura de 1° grau de 30 servidores da
Casa, por meio do programa Telecurso.
Foram realizadas palestras sobre estresse,

de alongamento e programação cultural
especial. Confira nesta edição os momen-
tos de destaque da Semana do Servidor.

temas de interesse do ser- motivação e finanças familiares, sessões

"O retomo foi muito bom. Percebemos Páginas 4 e 5

Gerência explica operação do
Sistema de Emend

O funcionamento do Sistema de
Apresentação de Emendas ao Orçamen-
to é o tema de palestras que a Gerência
de Apoio Parlamentar promove na pró-
xima terça-feira (5), em dois horários:
1 Oh e às 15 horas. As palestras são vol-
tadas para servidores de gabinetes par-

Cópia de comprovantes de votação

as ao Orçamento
lamentares que auxiliam os deputados no
assunto. O gerente do setor, Hildemar Fal-
cão, explica que, neste ano, será usado o
mesmo sistema dos anos anteriores. "O sis-
tema eletrônico facilita tanto a apresenta-
ção de emendas, quanto o processo de vo-
tação. afirma. Página 3

A partir de hoje, os servidores de-
vem apresentar à Caop (Central de
Atendimento e Orientação de Pessoal)
cópias dos comprovantes de votação de
1° e 2° turnos ou as justificativas eleito-
cais das últimas eleições. A socilitação

é da Gerência-Geral de Pessoal, confor-
me determina o Código Eleitoral. Quem
não apresentar os comprovantes poderá
ficar sem os vencimentos referentes ao
mês de dezembro de 2003. O prazo para
entrega vai até 29 de novembro.
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PROGRAMAÇÃO SEMANAL DA GERÊNCIA-GERAL DE APOIO ÀS COMISSÕES
PERÍODO DE 05 A 07 DE NOVEMBRO DE 2002

HORARI	 TERÇA	 QUARTA	 QUINTA
O	 5111	 6111	 7111

TURISMO, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

	

9:30	 Plenarinho III

DIREITOS HUMANOS
Audilóno

CPI DOS CARTORIOS	EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA
Plenahnho 1	 E TECNOLOGIA

Plenannho 1
TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E

	

10:00	DA AÇÃO SOCIAL	DEFESA DO CONSUMIDOR E DO
Plenahnho 11	 CONTRIBUINTE

Plenarinho II
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Plenannho IV
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

	

10:30	 Plenarinho IV

REDAÇÃO
Plenannho 1

ADMINISTRAÇAO PÚBLICA
Plenannho II

SAÚDE	 TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E

	

14:30	 Plenarinho 1	 OBRAS PÚBLICAS
Pienanriho III

POLITICA AGROPECUARIA E
AGROINDUSTRIAL

Plenannho IV

TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E
DA AÇÃO SOCIAL (2)

Extraordinana
Auditono

COMISSÃO ESPECIAL DA

	

14:45	 SAMARCO
Especial

Pleriannho 1

ASSUNTOS MUNICIPAIS E
REG tONAL IZAÇÃO

Plenarinho II

	

15:00	 -MEIO AMBIENTE E RECURSOS	COMISSÃO ESPECIAL DA
NATURAIS	 SAMARCO
Plenannho III	 Plenannho 1

CI'! DO SISTEMA PRISIONAL
Plenannho IV

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA (1)

	

15.	 Extraordinaria
Plenannho II

ESTA PROGRAMAÇÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES NO DECORRER DA SEMANA

As proposições que estão tramitando ou tramitaram na Assembléia, desde 1963,
podem ser consultadas pela Internet. Estão disponíveis o passo a passo de cada

projeto e os textos integrais das propostas originais, dos pareceres das Comissões e
de emendas apresentadas. Consulte Atividade Par/amentar/Pro/etos em Tramitação em

www.almg.gov.br
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Alunos do Cfal visitam Plenário
Os alunos integrantes da turma 1 do Cfal (Curso

de Formação Introdutória à Carreira do Servidor da
Assembléia) assistiram, no dia 30 de outubro, à Reu-
nião Ordinária de Plenário, como parte das ativida-
des da disciplina "Regimento Interno". A visita da
segunda turma ao Plenário está programada para ser
realizada no próximo dia 7. Os alunos foram acom-
panhados pelo professor Antônio Geraldo Pinto.
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Seqinda	 Obras de Debussy e Rossini
id2L	serão apresentadas hoje

GAP explica como apresentar
emendas ao Orçamento

O Projeto Segunda Musical re-
cebe hoje (4) o clarinetista Walter
Júnior da Silva Vieira e o pianista
Rodrigo Miranda. No repertório, es-
tão canções de Debussy e Rossini. O
clarinetista Walter, que estuda na Uni-
versidade Estadual de Minas Gerais

pinturas a óleo
Os artistas Simone Reis e Marcos

Borges expõem, de hoje (4) até o dia 22,
mostra coletiva de pintura na Galeria de
Arte do Espaço Político-Cultural Gustavo
Capanema. As pinturas de Simone Reis,
apresentadas em palhas de milho, são

(Uemg), venceu, em julho deste ano,
o 1 Concurso Nacional Eleazar de
Carvalho para Jovens Solistas.
Rodrigo Miranda é bacharel em pia-
no também pela Uemg ejá participou
de diversos festivais. O show é às
18h30. no Teatro da Assembléia.

feitas com técnica em óleo e texto sobre
tela. Os trabalhos de Marcos Borges são
desenvolvidos com tintas guache e pas-
tel sobre eucatex, com texturas ásperas
e lisas, efeitos contrastantes e acabamen-
to em verniz fosco.

cos de Minas Gerais.
Atualmente, 820 medicamentos ge-

néricos são comercializados no Brasil e,
seuundo Marcelo Barbosa. o consumidor
deve estar atento aos preços desses me-
dicamentos: "Existe uma determinação do
Ministério da Saúde que diz que todo ge-
nérico deve ter o custo de 35% a 45 %
mais baixo do que o do produto original",
explica. Além disso, o consumidor temo
direito de exigir a presença de um far-
macêutico e de urna lista com todos os

,genéricos vendidos na farmácia.

A Gerência de Apoio Parlamen-
tar (GAP), integrante da Gerência-Ge-
ral de Sistemas de Informações, pro-
move, nesta terça-feira (5), palestras
direcionadas para servidores de gabi-
netes parlamentares para demonstrar
o funcionamento do Sistema de Apre-
sentação de Emendas ao Orçamento.
Neste ano, será utilizado o mesmo sis-
tema dos anos anteriores, mas o ge-
rente do setor, Hildemar Falcão, res-
salta a importância de conhecer ou
relembrar os procedimentos e normas

As inscrições para o Curso de Es-
pecialização em Poder Legislativo,
oferecido pela Escola do Legislativo
em parceria com a Instituto de Edu-
cação Continuada (IEC) da PUC Mi-
nas, serão gratuitas até sexta-feira (8).
Os servidores interessados podem se
inscrever diretamente na Escola do

Será realizado na Escola do
Legislativo, na próxima quinta-feira (7),
o "4° Encontro da Qualidade na Admi-
nistração Pública: O servidor público di-
ante dos novos cenários". O evento,
cessão de espaço da Escola, tratará dos
temas estabilidade e mudança;
determinantes culturais no serviço pú-

relativos à operação.
"A proposição de emendas é um

passo muito importante para o
Legislativo. É o momento em que os
parlamentares terão a oportunidade de
apreciar a proposta de lei orçamentária
do Estado para o próximo ano, aperfei-
çoando o projeto originalmente apresen
tado", explica o gerente. As palestras,
proferidas pelo servidor Rodrigo
Jereissati Martins, serão realizadas no
Teatro da Assembléia, em dois horári-
os: às 10 e às 15 horas.

Legislativo, apresentando ficha de ins-
crição; cópias do diploma de gradua
ção, do histórico escolar de graduação
e do documento de identidade; currí-
culo comprovado; exposição de moti-
vos que levam o candidato a buscar o
curso (máximo de duas laudas
digitadas); e uma foto 3x4.

blico; hierarquia, autonomia e motivação;
e auto-estima do servidor público. A
palestrante será a consultora em Admi-
nistração Pública Tânia Costa Leite. Ao
final do evento, será fornecido certif i

-cado de participação. As inscrições
gratuitas e podem ser feitas pelo telefo-
ne 3213-3399.

Curso de português
Hoje (4) é o último dia para inscrição no

curso "Iniciação do Estudo da Língua
Portuguesa". As aulas serão às segun-

das, quartas e sextas-feiras, das 8 às 10
horas. Mais informações na Escola do

Legislativo (ramal 7910).

Qualidade no atendimento
Servidores da Assembléia que lidam com

os públicos interno e externo da Casa
participam, na próxima sexta-feira (8), no

auditório da Escola do Legislativo, de
palestra sobre "Qualidade no Atendimen-

to". A palestra, a cargo da equipe de
recursos humanos do Tribunal Regional

do Trabalho, buscará resgatar, de forma
descontraída, noções fundamentais para

a tarefa de atendimento.

Videoconferência sobre
código civil

A Escola do Legislativo exibe, nesta terça-
feira (5), das 9 às 18 horas, em formato

de videoconferência, a segunda parte do
Seminário "O Novo Código Civil Brasilei-
ro: o que muda na vida do cidadão" O
encontro será realizado na Câmara dos

Deputados, em Brasília. A transmissão
será feita no Auditório da Escola do

Legislativo e aberta aos servidores
interessados.

Agenda das visitas
orientadas desta semana

• Segunda-feira (4) - 38 alunos da
4" série da Escola Estadual Dom Cabra]

participam da ação "Cidadão Mirim", às
14 horas;

Quarta-feira (6) - 60 alunos da 8"
série da Escola Municipal Antônio Salles

Barbosa conhecem a Assembléia, por
meio da ação "Caminhos da Democra-

cia", às 14 horas;
Sexta-feira (8) - 32 alunos da 6"

série da Escola Educar participam do
ação "Caminhos da Democracia", às 8

horas.

O Procon Assembléia

PROCON deve realizar, a partir do
1 ano que vem, pesquisas de

ASSEMBLÉIA preços de medicamentos
genéricos nas farmácias de Belo Hori-
zonte. O coordenador do órgão, Marce-
lo Barbosa, explica que a proposta sur-
giu durante palestra realizada no dia 22
de outubro por técnicos da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa), na sede do Movimento das
Donas-de-Casa, com a participação de
representantes do Sindicato dos Médi-

Rock,jazz e MPB são
destaque do Projeto Zás

O Projeto Zás recebe, na próxima sexta-feira (8), o cantor e
-	compositor Vagalume, que apresenta o show "Cantando assim

meu rock'n roli". Músico conhecido no cenário artístico minei-
ro, Vagalume já foi vocalista dos grupos Mamma Jamma e
Negomano. O artista também já cantou ao lado de nomes co-

nhecidos, como Pepeu Gomes e Hermeto Pascoal. O Projeto
Zás é realizado sempre ao meio-dia, no Teatro da Assembléia.

Galeria de Arte expõe

Procon irá pesquisar preço de
medicamentos genéricos

Inscrição gratuita para
Especialização vai até sexta

Realidade do servidor público
é tema de encontro



\larceo Mnzk,

Servidores aprovam
sessões de alongamento

As sessões de alongamento realizadas no Hall das Ban-
deiras, durante a Semana do Servidor, despertaram o interes-
se de diversos servidores da Casa. Foram três aulas, ministra-
das no período da manhã por professores da Academia Turner.
A servidora Célia Dias Barbosa, que participou da sessão, elo-
giou a atividade, que classificou como relaxante. "Durante o
dia, senti o meu corpo mais leve, tranqüilo e fiquei mais dis-
posta para trabalhar", afirmou. A professora Ursula Von
Randow reforça: "A prática diária do alongamento é impor-
tante porque existe uma tendência natural de encurtamento da
musculatura ao longo do tempo. O alongamento evita dores
nas articulações e nos músculos".

Happy hour especial na Aslemg
>!s Ji:eram diieos cxcrci

relaxamento
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Palestrantes discutem como
melhorar qualidade de vida

semana do
servidor dasm bieia

Servidores comemoram a conquista pela
formatura de 1 grau e pretendem continuar os

estudos

Familiares e
amigos dos 30 servi-
dores que recebe-
ram o diploma de 1°
grau, por meio do
programa Telecurso,
lota-ram o Teatro da
Assembléia para
comemorar a con-
quista. Parte das
comemorações pela
Semana do Servi-
dor, a solenidade de

formatura foi realizada na terça-fei-
ra (29), em clima de alegria. O ora-
dor da turma, Geraldo Magela de
Figueiredo, emocionou-se ao lembrar

das dificuldades que os alunos tive-
ram para completar os estudos, alguns
deles há anos longe da sala de aula.
"Hoje, nos sentimos capacitados para
a vida profissional e para ajudar os
filhos", afirmou.

O Telecurso, parceria entre a Es-
cola do Legislativo, o Sistema Fiemg e
a Escola Sesi - Benjamin Guimarães,
reflete a preocupação da Casa com a
formação, valorização e profissio-
nalização dos seus servidores. Esta foi
a primeira turma que concluiu os esta-
dos, iniciados em 1999. No mesmo ano,
a Assembléia criou mais duas turmas
e, em 2000, inaugurou o Telecurso 20
Grau, com 45 alunos.

Como combater o estresse? Quais
são os ingredientes do sucesso profissio-
nal? É possível eliminar gastos desne-
cessários e poupar? Esses foram os as-
suntos abordados nas palestras realiza-
das durante a Semana do Servidor. Quem
participou das atividades, especialmen-
te das palestras, aprovou. "E importan-
te refletir sobre o nosso dia-a-dia', ava-
liou a servidora Cecília Rubinger, que
trabalha na Casa há quase nove anos.
"Achei a experiência muito válida. Par-
ticipei de todas as atividades", afirmou
a servidora Iria Boufleur.

A primeira palestra foi realizada no
dia 28, quando o psiquiatra e neurocien-
tista Eduardo Aquino explicou o que é o
estresse e como o mundo moderno in-
tensificou seu efeito sobre o homem.
"Apesar de o estresse ser malvisto, é
uma reação normal de qualquer mamí-
fero. O mau estresse ocorre quando o
homem concentra em seus pensamen-
tos preocupações exageradas, causan-
do grande adoecimento fisico e emocio-
nal", explicou, acrescentando que, reto-
mando hábitos simples e naturais, é pos-
sível resolver o problema.

Na palestra do dia 30, a psicóloga
Edina Bom Sucesso explicou quais são
os fatores que estimulam a motivação e
o desenvolvimento das pessoas, tanto no
campo pessoal quanto no familiar, dan-

do dicas para enten-
der sentimentos
como auto-estima,
frustração e persis-
tência. A psicóloga,
que tem experiência
de mais de 25 anos
na área, destacou
que, acima de tudo, a
motivação é uma ca-
racterística bastante
pessoal, por isso é
preciso respeitar a
individualidade de cada um. "Em um re-
lacionamento, não se pode obrigar o ou-
tro a fazer o que achamos certo, mas
também devemos impor os limites ne-
cessários", afirmou.

No terceiro dia de palestras, o pro-
fessor José Antônio Bonilia, da Facul-
dade de Ciências Econômicas da
UFMG, explicou como se atin gir o equi-
líbrio no orçamento familiar. "Muitas pes-
soas gastam dinheiro que não possuem
para comprar coisas de que não neces-
sitam para impressionar pessoas que não
conhecem", explicou, ressaltando que a
primeira providência da família deve ser
definir objetivos claros na utilização dos
recursos financeiros, por meio de
planilhas de planejamento. Cumprindo as
metas traçadas, é possível criar o hábito
de poupar.

Emoção marca formatura de
30 alunos do Telecurso

semana do	-
servidor da Assembléia

Apresentações culturais
também foram atração

Público encheu o Teatro da Assembléia e o
Auditório da Escolado Legislativo

As atividades da Semana do Servidor da Assembléia
Legislativa foram encerradas na quinta-feira (31). com muita ani-
mação, durante o happy hour especial da Associação dos Ser-
vidores do Legislativo (Aslemg). Como de hábito, o evento ocor-
reu na cantina da associação e contou com a presença de diver-
sos servidores da Casa. O evento foi animado pelo grupo Marílton
Borges e Cia Ltda., que apresentou repertório com canções de
MPB,pop e rock. "Nós, da Aslemg, estamos honrados em par-
ticipar da Semana do Servidor. É nossa tradição buscar integrar
os servidores", afirmou a presidente da associação, Arlete Rinhi.
Houve distribuição de brindes para os convidados.

Os servidores da Assembléia se
divertiram com as apresentações cultu-
rais realizadas durante a Semana do
Servidor. A programação começou na
segunda-feira, dia 28, com o Projeto
Segunda Musical, que trouxe o Grupo
Experimental de Ópera Professor Ge-
raldo Chagas. No dia 29, foi a vez do
Projeto Zás Especial. com a banda "Os
Godoys". A banda, formada por dois
servidores da Assembléia e outros mem-

bros da família Godoy, tem no repertó-
rio canções de rock, explorando instru-
mentos como percussão e castanhola.
Os Godoysjá gravaram o primeiro CD,
que tem o nome da banda e traz várias
composições próprias. Na quinta-feira
(30), o Projeto Zás Especial apresentou
a peça "Adelaide Pinta e Borda", com
a atriz Cida Mendes, que retratou a
questão do envelhecimento de forma
divertida.



Trabalhador mirim faz
M.

	 atividade externa
Como é o serviço dos traba- Josué tem uma jornada diária de

lhadores mirins que atuam nos ga- trabalho de 8 horas e estuda no turno da
binetes da Assembléia Legislativa? noite. O Setor de Controle e Distribui-
Muitos não sabem, mas as princi- ção de Trabalhadores Mirins (Setram)
pais atividades realizadas por es- orienta os servidores da área parlamen-
ses adolescentes são externas, tar responsáveis pelos trabalhadores
corno buscar correspondências e mirins a respeitarem o horário da jorna-
jornais e entregar e buscar docu- da dos adolescentes, para não prejudi-
mentos em órgãos públicos, e em car as atividades escolares. O Setram
setores da Casa. Um desses tra- também recomenda que sejam designa-
balhadores é Josué Pereira de Sou- das tarefas compatíveis ao desenvolvi-
za, 16 anos, que há quase seis me- mento pessoal e profissional do traba-

ses trabalha em gabinete parlamentar, lhador mirim, que não impliquem traba-
prestando serviços de rua. Ele também lho perigoso, insalubre ou penoso. Es-
é encarregado de solicitar xerox, enviar sas considerações são regidas pelo Es-
fax, atender telefone, cuidar da recep- tatuto da Criança e do Adolescente, pelo
ção, envelopar e carimbar correspon- Ministério do Trabalho e pela Associa-
dências, além de buscar lanches e ma- ção Profissionalizante do Menor de Belo
terial no almoxarifado e fazer café.	Horizonte (Assprom).

Profissionalização é importante
Quando entrou na Assembléia, Josué rã ser utilizado em futuros empregos.

Pereira recebeu um treinamento profis- De acordo com o Setram, grande
sional de três dias. Durante esse período, parte dos adolescentes que entram para
ele acompanhou outro trabalhador mirim a Casa preferem atuar na área parla-
de gabinete para conhecer os setores da mentar, porque vencido o contrato de
Casa e o tipo de atividade que iria reali- prestação de serviços por intermédio da
zar. Sempre que necessita, o adolescen- Assprom, o gabinete pode contratar o
te é orientado por servidores parlamen- trabalhador mirim ou indicá-lo a um novo
tares. Para ele, esse acompanhamento emprego. Josué Pereira de Souza suge-
permanente é importante porque propor- re que o Setram ofereça, em parceria
ciona um melhor aprendizado, que pode- com a Assprom, um curso de digitação.

Despachos do Gerente-Geral
de Administração de Pessoal

Josue trabalha durante o dia e estuda h noite
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Alteração de férias-prêmio
Laura Aparecida Souza Martins - Matr.
3928/4 - do período de 31 de outubro a
14 de novembro para 18 de novembro a
02 de dezembro de 2002.

Concessão de qüinqüênio
Arlete das Merces Ramirez Righi -
Matr. 1848 /1 concessão de quinquênio
n° 504/2002 - 10% (dez por cento) refe-
rentes ao 6° quinquênio, a partir de 18 de
setembro e mais 10% (dez por cento) re-
ferentes ao adicional sobre a remuneração.

Férias-prêmio
Adriana Botelho Cançado Cunha -

Matr. 5562/0 - no período de 21 de outu-
bro a 25 de outubro de 2002.
Adriana Cláudia Teixeira de Souza -
Matr. 102792 - no período de 21 de ou-
tubro a 25 de outubro de 2002.
Anilza Alves Barbosa Matr. 2605/0
no período de 18 de outubro a 25 de ou-
tubro de 2002.
Dércio Ávila de Souza - Matr. 5690'1 -
no período de IS de novembro a 17 de
dezembro de 2002.
Heloísa Maria Tavares Pereira de
Resende - Matr. 2180/6 - no período de
21 de outubro a 14 de novembro de 2002.

Rita Lúcia Fontoura Reis - Matr. 2192/
O - no período de 21 de outubro a 05 de
novembro de 2002.

Licença-luto
Celso Alexandre Meireiles - Matr.
5324/4 - no período de 01 a 08 de Outu-
bro de 2002.
Conceição da Aparecida Rocha Neri -
Matr. 2519/4 - no período de 02 a 09 de
outubro de 2002.

Licença para tratamento de saúde
Ademir Faria de Souza - Matr. 5461/5
- no período de 07 a li de outubro de
2002.
Adilson Alves da Silva - Matr. 5673/1 -
no período de 14 a 16 de outubro de 2002.
Arlete de Oliveira Pinto - Matr. 2831/
2 - nos dias 23 e 24 de outubro de 2002.
Carmem Braga Motta - Matr. 2726/0 -
no dia 21 de outubro de 2002.
Cecilia Maria Cançado Xavier Nasci-
mento - Matr. 2572/0 - no dia 11 de ou-
tubro de 2002.
Cláudia Abreu Lima Bento de
Vasconcellos - Matr. 5661/8 - no perío-
do de 09 a 11 de outubro de 2002.
Claudio Ferreira Rocha - Matr. 3371/5
- nos dias 24 e 25 de outubro de 2002.
Cláudio Procópio Damasceno - Matr.
5631!6 - no período de 30 de setembro a
04 de outubro de 2002.
Daniela Andrade da Costa Teixeira -
Matr. 4281/1 - nos períodos de 03 a 17 e
de 23 a 25 de setembro de 2002.
Daniela Santiago Mendes - Matr.
1198 1 /4  - no dia 11 de outubro de 2002.
Dércio Ávila de Souza - Matr. 5690/1 -
no período de 28 de setembro a 01 de
outubro de 2002.
Eder Paceili de Paiva - Matr. 5590/5 -
no dia 22 de outubro de 2002.
Edilson de Souza Moreira - Matr. 5609/
o - nos dias 01. 08. 15 e 22 de outubro
de 2002.
Edivana Naime Rodrigues - Matr. 39 11/
o - nos dias 10 e 11 de outubro de 2002.
Edna Aparecida Gonçalves - Matr.
18643 - nos dias 03.04 e 14 de outubro
de 2002.
Emilia Pacheco Junqueira - Matr. 2989
O - no dia 02 de setembro de 2002-
Fátima Sério Silva - Matr. 3547/5 - no
período de 14 a 17 de outubro de 2002.
Flávio Hannas Resende Guimarães -
Matr. 72206 - nos dias 17 e 18 de outu-
bro de 2002.
Haroldo Dartagnan de Carvalho -
Matr. 2402/3 - no período de 07 a 11 de
outubro de 2002.

Iracema Vieira de Souza - Matr. 5258/
2 - no período de 05 de outubro a 02 de
janeiro de 2003.
Isabel Miranda Boson - Matr. 9268/1 -
no período de 16 a 18 de outubro de 2002.
Ivo Gomes da Silva - Matr. 3585/8 - no
período de 09 a 11 de outubro de 2002.
Jaime Romeu Chaves Neves - Matr.
2171/7 - no dia 25 de outubro de 2002.
Jaqueline Alvarenga de Paula - Matr.
54135 - no período de 09 de outubro a
07 de novembro de 2002.
José Bonifácio da Costa - Matr. 9924/4
- nos dias 16 e 17 de outubro de 2002.
José das Graças Augusto - Matr. 5639/
1 - no período de 09 de setembro a 07 de
novembro de 2002.
José Jeronimo Dias - Matr. 5231/0 -
no período de 21 a 29 de outubro de 2002.
José Joaquim de Morais - Matr. 5388/0
- no dia 23 de outubro de 2002.
Kátia Chaves -. Matr. 2175/0 - no dia
21 de outubro de 2002.
Kátia Moreira - Matr. 5235/3 - no dia
21 de outubro de 2002.
Lúcia Ladislau Martins de Souza -
Matr. 5189/6 - no dia 18 de outubro de
2002.
Magda de Oliveira Braga- Matr. 5195/o- 

no dia 23 de outubro de 2002.
Marco Aurélio Lanham da Silva Matr.
6556/0 nos dias 05. 09, 10 e 16 de se-
tembro de 2002.
Marcus Vinícius Bonfim Campos -
Matr. 5566/2 - no período de 16 de outu-
bro a 14 de dezembro de 2002.
Maria Angélica Santana Cunha - Matr.
5156/0 - nos dias 21 e 22 de outubro de
2002.
Maria Célia da Silva - Matr. 2766/9 -
no período de 14 a 16 de outubro de 2002.
Maria Consuelo Campos de Abreu -
Matr. 19810- no período de 21 de outu-
bro a 03 de novembro de 2002.
Maria da Conceição Souza Rodrigues
- Matr. 5346/5 - no dia 22 de outubro de
2002-
Maria do Carmo de Araújo Lobo -
Matr. 51829 -. no dia 23 de outubro de
2002.
Maria Elisabete Gontijo dos Santos -
Matr. 6667/2 - nos dias 23 e 24 de outu-
bro de 2002.
Maria Elizabeth André de Barros -
Matr. 2723.5 - no período de 09 a 11 de
outubro de 2002.
Maria Helena Brandão Simões - Matr.
2667/0 - no período de 27 de setembro a
01 de outubro de 2002.

Manha Montalvão Lima - Matr. 5209/4
- no período de 21 a 23 de outubro de 2002.
Marli da Silva e Silva - Matr. 2328/0 -
no dia 21 de outubro de 2002.
Mauricio Santiago de Almeida Filho -
Matr. 3941/1 - no período de 12 de se-
tembro a 11 de outubro de 2002.
Olegário Henrique de Miranda - Matr.
5489/5 - no período de 14 a 18 de outu-
bro de 2002.
Patrícia Moreira Oliveira - Matr. 5213
2 - no período de 23 de setembro a 22 de
outubro de 2002.
Paulo Cesar Nunes - Matr. 2967/0 - no
período de 08 a 10 de outubro de 2002.
Paulo Eduardo Ribeiro de Freitas -
Matr.5518:2- nos dias 10  11 deoutu-
bro de 2002.
Paulo Sérgio de Oliveira - Matr. 5711
5 - no dia 16 de outubro de 2002.
Rafael Ernando Correia - Matr. 11594/
O - no período de 17 a 25 de outubro de
2002.
Regina Alice de Souza Medeiros -
Matr. 9918/0 - no período de 14 a 28 de
outubro de 2002.
Rodrigo Jereissati Martins - Matr.
5861/0 - nos dias 17 e 18 de outubro de
2002.
Ronaldo Expedito Braga - Matr. 55291/
5 no período de 09 a 15 de outubro de
2002.
Rosana Marques Ribeiro - Matr. 2743/
O - no dia 16 de outubro de 2002.
Rosângela D'amato Robine - Matr.
5217.5 - no período de 21 a 28 de outu-
bro de 2002.
Rose Mary de Carvalho Almeida -
Matr. 5219/1 - no dia 30 de setembro de
2002.
Sávia Morais Lima - Matr. 5222/1 - no
período de 15 a 18 de outubro de 2002.
Sorava Gil Ferreira Oliveira - Matr.
5611/1 - no período de 14 a 29 de outu-
bro de 2002.
Tania Mara Antunes Coutinho -
Matr. 5225/6 - no dia 19 de setembro
de 2002.
Tércia David Silva - Matr. 5725 /8 - no
período de 14 a 16 de outubro de 2002.
Thereza Cristina Rocha Nascimento -
Matr. 5227/2 - no período de 07 a 15 de
outubro de 2002.
Valéria Fontela - Matr. 5686/3 - no pe-
ríodo de 12 de outubro a 10 de novembro
de 2002.
Walter Laurindo Alves Filho - Matr.
56774 - no período de 11 de outubro a
14 de novembro de 2002.



Maria Aparecida Barbosa - Matr. 5680/
4 - no dia 30 de setembro e no período
de 07 a 11 de outubro de 2002.
Maria Cristina Bicalho - Matr. 265 /4 -
nos dias 14 e 15 de outubro de 2002.
Maria Cristina Lopes Torres dos San-
tos - Matr. 5494/1 - nos dias 15 e 22 de
outubro de 2002.
Maria da Conceição Oliveira Chapman
- Matr. 5245/0 - no dia 17 e no período
de 21 a 23 de outubro de 2002.
Maria de Cássia Germano Alvarenga
Lanna - Matr. 2509/7 - no período de
11 a 13 de setembro de 2002.
Mauricio José Ribeiro - Matr. 5249/3 -
no dia 14 de outubro de 2002.
Paulo Sérgio de Oliveira - Matr. 5711/
8 - no período de 23 de setembro a 09 de
outubro de 2002.
Rose Mary de Carvalho Almeida -
Matr. 5219/1 - no período de 07 a 11 de
outubro de 2002.
Tércia David Silva - Matr. 5725/8 - no
dia 21 de outubro de 2002.
Virgínia de Alvim Werneck - Matr.
3603/0 - no dia 11 de outubro de 2002.

Licença por motivo de doação de
sangue

Alexandre Costa Pereira - Matr. 2404/
O - no dia 10 de outubro de 2002.

MESA DA ASSEMBLÉIA
Deputado Antônio Júlio

Presidente
Deputado Alberto Pinto Coelho

1 9-Vice-Presidente
Deputado Ivo José
29-Vice-Presidente

Deputado Olinto Godinho
3°-Vice-Presidente

Deputado Mauri Torres
12-Secretário

Deputado Wanderley Ávila
2°-Secretário

Deputado Álvaro Antônio
3'-Secretário

SECRETARIA

João Franco Filho
Diretor-Geral

Eduardo Vieira Moreira
Secretário-Geral da Mesa

A Área de Pessoal, considerando o disposto na Deliberação da Mesa n o 1.562/
98, decide:

a) Deferir a inscrição junto ao FUNDHAB dos servidores constantes da rela-
ção abaixo, concedendo-lhes os prazos de 10 (dez) e 60 (sessenta) dias, respecti -
vamente, para se posicionarem junto ao FUNDHAB e para apresentarem a docu-
mentação necessária à liberação de seu empréstimo habitacional.

INSCRIÇÕES
11/10/02 a 01/11/02

Ordem Nome	 MATR. TIPO
1 Márcio da Silva Lima	 5292/2 1° Empréstimo
2 Eustàquio Marques	 2290/0 1° Empréstimo
3 Carolina Lúcia Pereira de Carvalho	5665/0 1° Empréstimo
4 Júlio Maria Sabino	 3340/5 2 0 Empréstimo
5 Joelma Teixeira Mattos	 5587/5 2 0 Empréstimo
6 Júlio César Couto Moreira	 1 1008/1 1 1° Empréstimo

OBSERVAÇÃO: Os servidores que estão solicitando o 2° empréstimo deverão
apresentar ao FUNDHAB re gistro atualizado do imóvel objeto do 1° empréstimo.

•bo/elim do secretotio
:d,lacoøe'o

Geréncvo.Gerol de Imprensa e Divuçoção
do Diretoria de Comunicação 1insntuc,000, e pe'o

Gerência-Geral de Admirristraçõo de Pessoa
dc D,retar,a de Administração e Recursos rismanos

irem-essa no Gerénc,a-Geral de Manutenção e Serviços
Se você esta com problemas de recebimento, fole coma

coate doSetrom '32907766!

Rim Bodrigces Caldos, 30
CEP: 30190-921

Telefone: 3290-78W
Foo 32907811

Belo Horizonte - MG
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Antônio Ricardo Lopes - Matr. 3915/2
- no dia 15 de outubro de 2002.
Cláudia Abreu Lima Bento de
Vasconceilos - Matr. 566 1/8 - no dia 23
de outubro de 2002.
Conceição da Aparecida Rocha Neri -
Matr. 2519/4 - no dia 01 de outubro de
2002.
Denise Imaculada Rosendo Pereira -
Matr. 5160/8 - no dia 11 de outubro de
2002.
Fernando Augusto de Vasconcelos Bar-
ros - Matr. 2505/4 - no dia 12 de setem-
bro de 2002.
Flávio Henrique Pereira - Matr. 5395/
3 no período de 07 a 10 de outubro de
2002.
José Avelino do Carmo - Matr. 2846/0
- no dia 22 de outubro de 2002.
Jussara Maria do Carmo - Matr. 2858/
4 - no dia 23 de outubro de 2002.
Márcio Paulino de Souza - Matr. 5392/
9 - no dia 16 de outubro de 2002.
Marco Antonio Azzi - Matr. 5865,3 -
no dia 14 de outubro de 2002.
Marcos Cardoso Leão - Matr. 1790/6 -
no dia 13 de setembro de 2002.

FUNDHAB

Terça-feira (5/11/2002)
10 horas
• CPI dos Cartórios (Plenarinho 1)
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação

Social (Plenarínho II)
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenannho IV)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Saúde (Plenarinho 1)

15 horas
-Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização (Plenarinho li)

• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Natu-
rais (Plenarinho III)

• CPI do Sistema Prisional (Plenarinho IV)
15h30
• Comissão de Fiscalização Financeira e Or-
çamentária (Plenarinho II) - os deputados
ouvirão convidados sobre a demonstração
e a avaliação, pelo Executivo, do cumpri-
mento das metas fiscais estabelecidas para
o Estado referentes ao segundo qua-
drimestre de 2002, além de informações
sobre a proposta orçamentária do Estado
para o exercício de 2003. Convidados: se-
cretário de Estado do Planejamento e Co-
ordenação Geral, Frederico Penido de
Alvarenga; e secretário de Estado do Fazen-
da, José Augusto Trópia Reis

19 horas
• Palestra sobre "Processos Legislativos" (Audi-
tório da SE) - a palestra será ministrada pelo
gerente-geral de Consultoria Temática, Sabino
Fleury, a 25 alunos formandos do Curso de
Direito do Instituto Isabela Hendrix

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Projeto Caminhos da Democracia - visita de 60

alunos da 8° série da Escola Estadual Antõnio
Salles Barbosa

14h30
• Comissão de Redação (Plenarinho 1)
• Comissão de Administração Pública (Plenannho II)
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras

Públicas (Plenarinho III)
-Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial (Plenarinho IV)

• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação
Social (Auditório) - debater o Projeto de Lei Com-
plementar (PLC) 50/2002, do govemador do Esta-
do, que organiza a Defensoria Pública do Estado,
define sua competência e dispõe sobre a carreira
de defensor público. Convidados: secretária de Es-
tado da Justiça e de Direitos Humanos, Angela Pace;
procuradora-geral do Estado, Carmem Lúcia
Antunes Rocha; presidente da Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB/MG), Marcelo Leonardo;
procuradora-chefe da Defensoria Pública do Esta-
do de Minas Gerais, Moema Guaraciaba Gomes
Pereira, presidente da Associação dos Defensores
Públicosde Minas Gerais, Leopoldo Portela Júnior;
e coordenador da Equipe de Transição do Gover-
no Aécio Neves, Antônio Augusto Anastasia

14h45
• Comissão Especial da Samarco (Plenarinho 1) -
a comissão foi criada para, no prazo de 60 dias,
analisar as atividades da empresa Samarco, a
requerimento do deputado Irani Barbosa (PSD)

15 horas
• Comissão Especial da Samarco (Plenarinho 1)-
a comissão foi criada para, no prazo de 60 dias,
analisar as atividades da empresa Samarco, a
requerimento do deputado Irani Barbosa (PSD)

Quarta-feira (6/1112002)
9h30

• Comissão de Turismo, Indústria e Comércio
(Plenarinho III)

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório)
10 horas
• Comissão de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia (Plenarinho 1)

• Comissão de Defesa do Consumidor e do Con-
tribuinte (Plenarinho II)

10h30
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamen-

tária (Plenarinho IV)

www.almg.gov.br
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ser feitas pesquisas por palavras ou assuntos.

Quinta-feira (7111/2002)
14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

Sexta-feira (8/11/2002)
8 horas
• Projeto Caminhos da Democracia - visita de 32

alunos da 6° série da Escola Educar
12 horas
• Projeto Zás (Teatro) - apresentação do cantor e
compositor Vagalume, com o show "Cantando
Assim meu Rock'n Roil"



Maveo Metzker

Deputados debatem o conteúdo dos projetos que foram votados na reunião
extraordinário da último quinta-feira (31/10)
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Reunião
Extraordinária

Plenário aprova oito projetos e
discute adoção de "frota verde"

Deputado solicita comissão para
acompanhar auditoria no Ipsemg Reunião

Extraordinário
(continuação)

Comissão de
Redação

O Regimento
Interno determina

que a Comissão de
Redação, no prazo
de 10 dias, emitirá

parecer, em que
dará forma à

matéria aprovada,
segundo a técnica

legislativa,
corrigindo eventual

vicio de linguagem,
defeito ou erro

material.
Apresentado, o

parecer de redação
final será discutido

e votado pelo
Plenário. Aprovada

a redação final, a
matéria será

enviada, no prazo
de 10 dias, à

sanção, soba
forma de

proposição de lei.

O Plenário da Assembléia
Legislativa aprovou oito pro-
jetos na reunião extraordiná-
ria da manhã da última quin-
ta-feira (31/10). Entre eles, o
que garante aos cidadãos o
direito a informações sobre
merenda escolar e o que cria
a Política Estadual de Preven-
ção e Atenção Integral à Saú-
de da Pessoa Portadora de
Diabetes. Dos itens constan-
tes da pauta, apenas o Proje-
to de Lei (PL) 1.783/2001, do
governador do Estado, não
foi apreciado porque o depu-
tado Edson Rezende (PT) so-
licitou à Mesa o adiamento da
discussão em 2' turno. O PL,
aprovado em 1" turno na for-
ma do substitutivo n° 1, do
deputado Paulo Piau (PFL),
determina que a frota oficial
de veículos do Estado seja
composta preferencialmente
por carros movidos a combus-
tíveis de fonte renovável,
como o álcool ("frota verde").

O projeto também prevê
a concessão de incentivos fis-
cais a pessoas físicas que ad-
quirirem automóveis movi-
dos a esses combustíveis. Esse
foi o motivo do pedido de
adiamento da discussão. Edson
Rezende questionou um dispo-
sitivo (inciso 1 do parágrafo 1"
do art. 3") que exclui o benefi-
cio aos portadores de deficiên-
cia física, quando, na sua opi-
n.ião, o que deveria haver é o
contrário. Os deputados Paulo
Piau (PFL) e Dalmo Ribeiro Sil-
va (PPB), relator do projeto,
concordaram com o questio-
namento, e a Mesa acatou o
pedido de adiamento. À tar-
de, o projeto foi votado.
Diabetes - Entre os projetos
aprovados na reunião extraor-

dinária, está o PL 1.634/2001,
do deputado José Milton (PL),
que cria a Política Estadual de
Prevenção e Atenção Integral
à Saúde da Pessoa Portadora
de Diabetes. De acordo com
o projeto, aprovado em 2" tur-
no, o poder público estadual
"prestará atenção integral ao

Foi aprovado ainda, em
2" turno, o PI- 1.950/2002,
do deputado Eduardo
Brandão (PL), que garante
a todo cidadão o direito a
informações relativas à me-
renda escolar. O projeto,
aprovado em 1" turno na
forma do substitutivo n° 1,
da Comissão de Constitui-
ção e Justiça, determina que
a comunidade escolar tem o
direito de ser informada
sobre os gastos de recursos
públicos destinados à me-
renda escolar, a data de fa-
bricação e validade e o va-
lor nutritivo dos produtos,
além de outras informações
definidas pelo Conselho de
Alimentação Escolar.

portador de diabetes em to-
das as suas formas, assim
como aos problemas de saú-
de relacionados à doença". O
PI- cria ainda condições para
a participação da sociedade na
criação e controle das ações de
prevenção, análise, controle e
tratamento do diabetes.

Publicação anual - A
emenda n' 1, da Comissão
de Educação, Cultura, Ciên-
cia e Tecnologia, também foi
aprovada. Ela determina que
"a Secretaria de Estado da
Educação fará publicar, anu-
almente, no mês de março
do exercício seguinte ao da
execução dos recursos, no
órgão oficial do Estado, o
Demonstrativo Sintético da
Execução Físico-Financeira
dos recursos federais trans-
feudos à conta do Progra-
ma Nacional de Alimenta-
ção Escolar (Pnae) e o res-
pectivo parecer do Conselho
de Alimentação Escolar".
Agora o projeto segue para
a Comissão de Redação.

Durante a reunião, o de-
putado Marcelo Gonçalves
(PDT) solicitou ao presiden-
te da Assembléia, deputa-
do Antônio Júlio (PMDB),
que seja formada uma co-
missão para acompanhar a
auditoria no Instituto de
Previdência dos Servidores
do Estado de Minas Gerais
(Ipsemg). Essa auditoria foi
determinada na última
quarta-feira (30/10) pelo
governador Itamar Franco,
com o objetivo de investigar
o convênio assinado entre o
instituto e o Centro de Estu-
dos de Promoção de Saúde
(Ceps). O presidente Antô-
nio Júlio solicitou que o pe-
dido seja formalizado, a fim
de que possam ser tomadas
as providências. O requeri-
mento foi aprovado na reu-
nião ordinária da tarde da
quinta-feira (31/10).

Segundo Marcelo Gon-
çalves, o Ceps é uma orga-
nização não-governamental
(ONG) constituída por fun-
cionários com cargo de di-
reção do próprio Ipsemg e
sua formação tem o objeti-
vo exclusivo de perpetuar o
poder na instituição, mesmo
após a troca de governo, que
ocorrerá em janeiro de 2002.
O pedido de formação de
uma comissão para acom-
panhar o caso foi reforçado
pelos deputados Edson
Rezende (P1) e Miguel
Martini (PSB). O deputado
do PT informou que já ha-
via solicitado a instalação de
uma comissão parlamentar
de inquérito (CPI) para apu-
rar irregularidades no
Ipsemg e pediu que seja en-
caminhado um requerimen-
to ao governador Itamar

Franco, solicitando o cance-
lamento do convênio entre
o instituto e o Ceps. Já
Miguel Martini reiterou o
pedido de instalação da CPI.
"E hora de tomar providên-
cias contra os desman-dos no
Ipsemg", afirmou.

já  deputado Alencar da
Silveira Júnior (PDT) alertou

Quatro projetos de doa-
ção de imóveis também fo-
ram aprovados pelo Plená-
rio. O PI- 1.622/2001, do
deputado Dinis Pinheiro
(PL), que cede imóveis ao
município de Carlos Cha-
gas, foi votado em 1 0 turno;
o PL 1.983/2002, do depu-
tado Durval Angelo (P1),
que autoriza a doação de
um terreno a Tocantins, foi
aprovado em 1° turno, as-
sim como o PL 2.026/2002,
do deputado Ivair Noguei-
ra (PMDB), que autoriza o
Poder Executivo a doar um
imóvel ao município de
Paula Cândido. Também a

para a possibilidade de a au-
ditoria determinada pelo
governo acabar em "pizza".
"Estamos no final do gover-
no Itamar (Franco). Não vai
acontecer nada. Foi assim
com a auditoria realizada na
Ademg (Administração dos
Estádios de Minas Gerais)",
opinou o parlamentar.

devolução de uma área ru-
ral em Urucânia a Maria do
Carmo Albuquerque Soares,
prevista pelo PI- 2.169/2002,
do governador do Estado, foi
aprovada em 2° turno.
Dia do Propagandista - O
Plenário da Alemg aprovou
ainda, em turno único, dois
projetos: o PI- 2.184/2002,
do deputado Miguel
Martini (PSB), que institui
a data de 14 de julho como
o Dia do Propagandista; e
o PI- 2.213/2002, do go-
vernador Itamar Franco,
que cria condecorações no
Corpo de Bombeiros Militar
de Minas Gerais.

Cidadão consultará dados
sobre merenda escolar

PLs de doação de imóveis
são aprovados

Corpo de Bombeiros
As medalhas criadas pelo PI- 2.213/2002 são as

seguintes: Ordem do Mérito Imperador D. Pedro II
(destinada a civis e militares em relação às suas

atividades profissionais); Medalha de Mérito
Militar (para premiar os militares da instituição

por serviços prestados); Mérito Profissional (para
destacar atos de bravura ou ações meritórias

praticadas por bombeiro militar da ativa ou
premiar serviços prestados na atividade-meio); e

Mérito Intelectual (para premiar o bombeiro
militar que obtiver a primeira colocação nos

cursos de formação profissional e
aperfeiçoamento realizados na instituição).



Deputados durante o reunião ordnàrro do último qurnto . fero (37,/l0)

135 e para motorista oficial nível de escolaridade elemen-
de Serviços Gerais e ajudan- tar, a base é de R$ 400 e o adi-
te de Serviços Gerais, com cional, R$ 120.

Vetada criação da Ouvidoria
de Saúde da Mulher

Deputados Doutor \/7aaa (PMDB), Wanderley Ávila (PPS) e
Da!mo Ribeiro Silva (PPB)
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Projeto concede gratificação para
servidores da Secretaria da Saúde

Ma'oeic Met2Ke

Comissão analisará convênio do Ipsemg
Marcelo Metzker

Foi lida, na reunião ordi-
nária de Plenário da última
quinta-feira (31/10), a Men-
sagem 337/2002, do governa-
dor, que encaminha projeto de
lei concedendo adicional da
gestão SUS a servidores ad-
ministrativos da Secretaria de
Estado da Saúde. Segundo a
mensagem, o projeto tem
como objetivo valorizar o ser-
vidor de apoio administrati-
vo, concedendo gratificação
no mesmo percentual conce-
dido às classes de atividades
da área-fim, de que trata a
Lei 14.176/2002.

A gratificação prevista no
PL 2.437/2002 será de 30% da
remuneração mínima previs-
ta no Anexo 1 da Lei Delega-
da 41, de 7 de junho de 2000,
observada a correspondência
entre as exigências de escola-
ridade e jornada de trabalho
para o cargo ocupado ou fun-
ção exercida pelo servidor e
os padrões estabelecidos na
lei delegada. O projeto esta-
belece, ainda, que a parcela
correspondente ao adicional
não comporá a base de cálcu-
lo da parcela remuneratória
complementar de que trata a
lei delegada, do vale-alimen-
tação ou do vale-transporte.
Sobre esse adicional, não
incidirá qualquer outro adi-
cional, gratificação ou vanta-
gem devidos ao servidor.
Cargos - Para o cargo de ana-
lista da Administração/car-
gos de outras carreiras, com
nível de escolaridade de 3"
grau, 30 horas, a base de cál-
culo é RS 750. Com isso, o
adicional será de RS 225.
Para técnico administrati-
'o/auxiliar administrativo,

2' grau, 30 horas, a base é
de RS 500, com adicional de
RS 150; para agente de Ad-
ministração, 1" grau, a base
é de R$ 450 e o adicional, R$

Também foi lida, na reu-
nião ordinária de Plenário, a
Mensagem 338/2002, do go-
vernador, que encaminha o
veto total à Proposição de Lei
15.267 (ex-Projeto de Lei
1.688/2001, do deputado
Luiz Menezes - PPS), que cria
a Ouvidoria de Saúde da
Mulher de Minas Gerais e o
cargo de ouvidor de Saúde
da Mulher de Minas Gerais.
Nas razões do veto, o gover-
nador afirma que a proposi-
ção é inconstitucional e fere
a Lei Federal 8.080/90.

Segundo a mensagem,
são matérias de iniciativa pri-
vativa do governador a cria-
ção de cargo e função públi-
cos da administração direta,
autárquica e fundacional, e a
criação, estruturação e
extinção de Secretaria de Es-
tado, órgão autônomo e en-
tidade da administração in-
direta. O governador ar-u-
menta, ainda, que a atribui-

ção de auxiliar o Poder Exe-
cutivo na fiscalização dos ser-
viços e na recepção e encami-
nhamento de denúncias, su-
gestões e propostas relacio-
nadas com a área de saúde da
mulher já é responsabilidade
do Sistema de Auditoria
Assistencial - pela Resolução
674/97 da Secretaria de Esta-
do da Saúde, e do Conselho
Estadual de Saúde.
Prorrogação - Foi aprovado re-
querimento da Comissão Espe-
cial da Samarco, solicitando a
prorrogação de seu funciona-
mento por 30 dias, a partir de 5
de novembro. Do deputado
Paulo Piau (PFL), foi deferido re-
querimento solicitando a retirada
de tramitação do PI- 2.070/2002,
que declara de utilidade pública a
Fundação Educacional para o
Desenvolvimento das Ciências
Agrárias (Fundagri), mantene-
dora da Faculdade de Agrono-
mia e Zootecnia de Uberaba
(Fazu), em Uberaba.

Na reunião ordinária, foi
aprovado requerimento do
deputado Marcelo Gonçalves
(PDT) para que seja constitu-
ída uma comissão especial
para analisar o convênio as-
sinado pelo Instituto de Pre-
vidência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais
(Ipsemg) com o Centro de
Estudo de Promoção à Saú-
de (Ceps), bem como para
averiguar as reais inten-
ções do acordo e os seus
desdobramentos para a
saúde pública do Estado. O
pedido tinha sido feito na
reunião extraordinária da
manhã, mas ainda não ti-
nha sido formalizado.
Requerimento - Na fase de
oradores da reunião, o depu-
tado Rogério Correia (P1)
apresentou requerimento de

Consórcios
O deputado Doutor Viana
(PMDB) colocou-se à
disposição da Associação de
Consorciados e ex-
Consorciados lesados pelo
Uriiauto e Liderauto (Ascol),
que deverão pedir à Comissão
de Defesa do Consumidor a
abertura de CPI para investigar
o fechamento das empresas.
Segundo ele, a liquidação dos
consórcios pelo Banco Central
causou a 14.950 pessoas um
prejuízo avaliado em R$ 25
milhões. Informou que estão
sendo apuradas
irregularidades, como um
calote de R$ 11 milhões no
INSS e a possibilidade de os
diretores das empresas terem
destruído arquivos e registros
de operações financeiras,
dificultando a liquidação e
lesando ainda mais os
consorciados. A Polícia Federal
abriu inquérito para apurar
crimes de colarinho branco,
ocultação de bens e até
lavagem de dinheiro. A Receita
Federal instalou auditoria para
apurar outras irregularidades
e pode pedir a quebra de sigilo
fiscal dos diretores e gerentes.
A Ascol já teria colhido mais
de 5 mil assinaturas para a

sua autoria para que seja rea-
lizada uma reunião especial
para debater denúncias de
supostas irregularidades
administrativas e financei-
ras no Ipsemg veiculadas
pela imprensa. Para a reu-
criação da CPI. "Estou certo de
que o Legislativo acolherá esse
clamor dos consorciados
lesados e contribuirá para as
investigações".

Drummond 1
O deputado Amilcar Martins
(PSDB) celebrou a obra e a vida
do poeta Carlos Drummond de
Andrade, que completaria 100
anos na última quinta-feira
(31/10). O parlamentar falou
sobre seu orgulho por ser
conterrâneo e contemporâneo
"do homem que nos deixou
uma obra inesquecível".
Destacou a simplicidade e
sensibilidade com que o poeta
falou sobre as coisas e os
sentimentos da gente de
Minas, criando uma obra
universal. "Ele não gostava de
ser chamado de poeta maior,
mas é", afirmou. O deputado
leu vários trechos de poemas,
especialmente do primeiro
livro, "Alguma Poesia".

Drummond II
O deputado Rogério Correia
(P1) também prestou
homenagem a Carlos
Drummond de Andrade,
ressaltando que o poeta é
reconhecido em todo o

nião deverão ser convidados
o presidente do Instituto,
João Diniz Pinto Júnior, e o
presidente da Associação dos
Contribuintes do Ipsemg
(Ascon-Ipsemg), Moysés Me-
lo, autor das denúncias.
mundo. Lembrou a aprovação,
na última quarta-feira (30/10),
de projeto que institui o Dia
Estadual da Poesia, a ser
comemorado em 31 de outubro
com discussões, leitura de
poesias e concurso. Apelou à
sensibilidade do Executivo
para que a lei seja
sancionada. Em aparte, o
deputado Dalmo Ribeiro
Silva (PPB) defendeu a
sanção do projeto e prestou
homenagem a Drummond. As
denúncias publicadas na
imprensa contra o Instituto de
Previdência dos Servidores do
Estado (Ipsemg) também foram
abordadas. Ele leu nota de
esclarecimento do instituto
que rebate as denúncias,
alegando que não existe
contrato, mas convênio de
cooperação com o Centro de
Estudos em Promoção de
Saúde, que não implica
repasses financeiros. O
deputado apresentou
requerimento para que o
assunto seja discutido em
reunião especial, sendo
convidados o presidente,
João Diniz Pinto Júnior, e o
presidente da Associação
dos Contribuintes, Moysés
Meio, autor das denúncias.

Reunião Ordinária
(continuação)

Veto
O Regimento

Interno determina
que, agora, seja

criada uma
Comissão Especial,

que vai emitir um
parecer sobre o
veto. Caberá ao
Plenário decidir

sobre a
manutenção ou
rejeição do veto,

em votação secreta
e turno único. O

prazo para
votação  de 30

dias contados do
recebimento, ou a

matéria será
incluída na pauta

das reuniões de
Plenário, com

preferência de
votação sobre as

outras. É necessário
o voto de 39

deputados para
rejeitar um veto.

Reunião Ordinária
(continuação)



Segundo o professor José Antônio Bonilio, que ministrou palestro na
última quinta-feira, evitar o consum,srno é importante poro administrar

bem as finanças do família
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Semana do Servidor -
Teatro da Assembléia

Ricardo Barosa

Respeito
equilíbrio

"Muitas pessoas gastam
dinheiro que não possuem
para comprar coisas de que
não necessitam para impres-
sionar pessoas que não conhe-
cem". Com a afirmação, o
professor José Antônio
Bonilia, da Faculdade de Ci-
ências Econômicas da UFMG,

traçou o perfil do padrão
consumista da sociedade mo-
derna. O consultor esteve na
última quinta-feira (31/10) no
Teatro, para ministrar pales-
tra sobre "Qualidade na ad-
ministração das finanças fa-
miliares", dentro das ativida-
des da Semana do Servidor.

Bonilla considera que a
gestão dos recursos tem duas
faces: conceitual (por que e
para que fazemos determina-
das coisas) e operacional
(como fazer o planejamento).
No aspecto conceitual, depa-
ra-se com as causas do com-
portamento consumista, que
leva as pessoas a adotarem o
culto ao esbanjamento, em
vez do culto da suficiência. O
bombardeio dos meios de
comunicação faz as pessoas
acreditarem que se tornarão
mais felizes consumindo. Para
modificar esse comportamen-
to, o professor defende que os

pais eduquem os filhos não
para serem perdulários e in-
felizes, mas formarem uma
geração de agentes de trans-
formação da sociedade, mais
digna, humana e feliz.

Os meios para atingir o
equilíbrio orçamentário fami-
liar podem ser englobados
em três passos: planilha de
custos, planejamento e execu-
ção do projeto. A família deve
definir objetivos claros na
utilização dos recursos. Se
quer comprar uma casa, tem
que pensar no tempo que
dispenderá até obter dinhei-
ro suficiente, com base na si-
tuação de caixa atual. Deve
fazer um plano financeiro,
com planilhas mostrando re-
ceitas e despesas e o que so-
bra ou falta da diferença.
Qualquer família, em condi-
ções normais, pode poupar
entre 10% e 30% de seu orça-
mento mensal.

ao planejamento é base para
do orçamento familiar

14 horas
• Projeto Cidadão Mirim -visita de 36 alunos da 40

série da Escola Estadual Dom Cabral
18h30
• Projeto Segunda Musical (Teatro) .- apresentação

do clarinetista Walter Júnior da Silva Vieira e do pianista
Rodrigo Miranda

19 horas
Abertura da mostra coletiva de pintura de Simone Reis e
Marcos Borges (Galeria de Arte do Espaço Político-Cultu-
ral Gustavo Capanema)

7h - Segunda Musical - Concerto de alunos da	17h - Reunião de plenário (reprise)
Escola de Música da UEMG	 18h30 - Horário reservado à Câmara Municipal de Belo
7h30 - Horário reservado à Câmara Municipal de	Horizonte
Belo Horizonte	 19h30— Repórter Assembléia (ao Vivo) - O que
8h30 - Panorama (reprise) - "Criança Negra"	acontece na Assembléia e repercussão dos principais fatos
9h10 - Reunião Especial (reprise) - Centenário	políticos no Estado
de Carlos Drummond de Andrade	 20h - Comissão de Direitos Humanos (reprise) -
10h15 - Visão Parlamentar (reprise) - Entrevis-	Discute a ocupação de prédios abandonados no Bairro
tas com os deputados Carlos Pimenta, Mauri Torres	Santa Teresa, na Capital
e Paulo Piau	 21h30 - Panorama (reprise) - "Criança Negro"
11h10 - Via Legal (reprise) - Relações de	22h - Repórter Assembléia (reprise)
consumo	 22h30 - Eleições 2002 (inédito) - Entrevistas, comentá-
12h - Assembléia Debate (reprise) - Resultado	rios e notas sobre a movimentação política no Pais
das Eleições	 23h - Mídia no Espelho (INÉDITO)
13h - Eleições 2002— participação de Cláudio	23h40 - Segundo Musical (reprise) - Concerto de piano
Coutinho	 0h10 - Pingo Fogo (reprise) - Os pronunciamentos dos
13h30 - Visão Parlamentar - Entrevistas com os	deputados da Tribuna do Plenário
deputados Durval Angelo e Arlen Santiago	 1h20 - Repórter Assembléia (reprise)
14h15 - Comissão de Agropecuária (reprise) -	2h - Encerramento
Discute dificuldades de adaptação às leis
ambientais	 "Esta grade está sujeita a alterações"


