
A Comissão de Transporte
visitou, ontem, trechos em

duplicação da MG-20 e da MG-
30, que ligam Belo Horizonte a

Sabará e a Novo Lima. As obras
estão atrasadas devido à falto
de repasse de recursos pelo

governo estadual. Os deputados
Célio Moreira (PL), presidente

da comissão, Laude/ino
Augusto (PT) e O/alma Diniz
(PSDB), que participaram da

visita, ressaltaram o
necessidade de concluir as
obras. Na foto, o prefeito de

Nova Lima, Vítor Penido, mostro o
andamento das obras de

duplicação da MG-30. Página 2
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"Massacre de Ipatinga" é tema de

Parceria público-
privadas
A Comissão de
Transporte deve votar
hoje parecer sobre o
PL 889/2003, do
governador, que
regulamenta os
parcerias público-
privados. Há reuniões
marcados para 10
horas e 14h30. Na
reunião de ontem, foi
concedido pedido de
vista do parecer à
deputada Manuha
Campos (PT).
Página 3

visita de comissão ao Vale do Aço
A Comissão de Direitos

Humanos faz hoje, às 13 ho-
ras, uma visita aos locais dos
conflitos do "Masssacre de
Ipatinga", ocorrido em 1963,
em Ipatinga, no Vale do Aço,
para avaliar a situação em que
vivem as famílias das vítimas.

Hospital
também

A paralisação do pronto
atendimento e as dificuldades
administrativas e financeiras
do Hospital da Baleia serão
tema de reunião conjunta das
comissões de Administração
Pública e de Saúde hoje, às
10h15, no Plenarinho TV, a re-
querimento dos deputados
Domingos Sávio (PSDB) e
Carlos Pimenta (PDT). As Se-
cretarias Municipal e Esta-

Em seguida, às 15 horas, a co-
missão realiza audiência públi-
ca na Câmara da cidade para
discutir a possibilidade de o
governo indenizar as famílias
das vítimas. Entre os convida-
dos, estão o secretário espe-
cial de Direitos Humanos da

dual de Saúde, a Câmara Mu-
nicipal e a superintendência
do hospital são convidadas a
debater o assunto. "A parali-
sação da urgência do hospi-
tal prejudica 3.00 atendi-
mentos por mês. A rede de
BH já é precária e ficará ain-
da mais sobrecarregada",
afirma Carlos Pimenta.
Anel Rodoviário — Já às
15h30, no Plenarinho IV, a

Presidência da República,
Nilmário Miranda; governo
estadual e parentes das vítimas.
A visita foi requerida pelos
deputados Durval Angelo, pre-
sidente da comissão, Roberto
Carvalho e Cecília Ferramen-
ta, todos do PT. Agenda

Comissão Especial do Anel
Rodoviário debate, com con-
vidados, a recuperação, ade-
quação e manutenção da ro-
dovia. As condições atuais
da via, OS investimentos pas-
sados e as previsões orça-
mentárias serão os principais
assuntos debatidos. O re-
querimento foi do deputado
Fábio Avelar (PTB).
Agenda

da Baleia e Anel Rodoviário
estão na pauta de hoje

Comissão visita rodovias estaduais
Marcelo Metzker



Deputados Gil Pereira, Celio Moreira e Djolma Diniz analisam projeto, que
tramita em regime de urgência

Emendas trazem novidades

Marcelo Metzk,,
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Obras em rodovias de Sabará e Nova
Lima atrasam por falta de recursos

parecer sobre parcerias público-
privadas deve ser votado hoje

Ricardo Barbosa

Termino dos obras da MG-20
exigira mais RS 6 milhões

Prefeito aponta falta de repasse

Transporte,
Comunicação e
Obras Públicas
(visita)
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As rodovias que ligam
Sabará e Nova Lima a Belo
Horizonte, respectivamente,
MG-20 e MG-30, estão com as
obras de duplicação atrasadas
pela falta de recursos. A
constatação partiu de depu-
tados da Comissão de Trans-
porte, Comunicação e Obras
Públicas, que visitaram ontem
as estradas. A primeira visita
foi à MG-20, onde a situação
foi considerada mais crítica.
Segundo o prefeito de Sabará,
Wander Borges, que acompa-
nhou os trabalhos, as obras,
que começaram no início de
2002, estão praticamente para-
das. Ele disse que o município
já possui parte dos recursos,
mas depende da contrapartida
do Estado, que, até agora, não
fez novos repasses.

Na MG-30, em Nova Li-
ma, acompanhados do prefei-
to da cidade, Vítor Penido, os
deputados constataram que a
duplicação está mais adianta-
da em relação a Sabará, mas
também apresenta atrasos
na execução. O prefeito in-
formou que a obra, inicia-
da no fim de 1997, ainda flO
governo Eduardo Azeredo,
foi orçada em R$ 20 milhões,
mas faltam R$ 8 milhões
para sua conclusão.

Até agora, segundo Pe-
nido, foram liberados R$ 1 mi-
lhão na gestão de Azeredo,
outros R$ 5 milhões no gover-
no de Itamar Franco, por meio
da Comig, e contrapartida da
Prefeitura de R$ 6 milhões. Ele
disse que, desde outubro de
2002, o Estado não fez novos
repasses e a prefeitura tem
bancado os custos. A previ-
são do prefeito é de que a du-

Borges informou
que a previsão total
de gastos com as
obras é de cerca de
R$ 12 milhões; e que
o Estado, por meio da
Comig (Companhia
Mineradora de Mina',
Gerais), repassou R
5 milhões, com con-
trapartida da prefeitu-
ra de R$ 1 milhão. Fal-
tariam então cerca de
R$ 6 milhões para
concluir as obras. No
trecho visitado pelos
deputados, foram en-
contrados cinco pon-
tos em que a estrada
está cedendo, aumen-
tando riscos de queda de en-
costas no período chuvoso.

plicação esteja concluída em
junho de 2004.
Liberação - Após a visita, os
deputados afirmaram que
buscarão a liberação de recur-
sos junto ao Estado para a
conclusão das obras. O presi-
dente da comissão, deputado
Célio Moreira (PL), afirmou
que levará a reivindicação ao
Secretário de Transportes,
Agostinho Patrús, priorizan-

Ficou para hoje a votação
do parecer sobre o Projeto de
Lei (PL) 889/2003, que regu-
lamenta as parcerias público-
privadas (PPP5). Na reunião
da Comissão de Transporte,
Comunicação e Obras Públi-
cas, o parecer favorável à pro-
posição não foi votado por
causa de um pedido de vista
apresentado pela deputada
Marília Campos (P1). "Esse
projeto é muito importante,
por isso, acho que seria bom
ter acesso ao parecer para
aprofundar o debate", justi-
ficou a deputada. Há reuni-
ões da comissão convocadas
para 10 horas 14h30.

De autoria do governador
Aécio Neves (PSDB), o PL 889/
2003 institui o Programa de Par-
cenas Público-Privadas (PPPs),
que se destina a "disciplinar a
atuação de agentes do setor
privado como coadjuvantes, na
implementação das políticas
públicas voltadas ao desenvol-
vimento do Estado e ao bem-
estar coletivo, na condição de
encarregados de serviços, ati-
vidades, infra-estruturas, esta-
belecimentos ou empreendi-
mentos de interesse público".

O relator, deputado Célio
Moreira (PL), ressalvou que
O projeto tramita em regime
de urgência, mas, mesmo as-
sim, concedeu o pedido de
vista para a colega petista. Em
seu parecer, Célio Moreira
lembra que as PPPs podem re-
duzir os custos das obras pú-
blicas e acabar com o superfa-
turamento decorrente do
atraso de pagamentos, uma
Vez que os projetos só serão
iniciados quando tiverem to-
dos os recursos necessários
Para sua conclusão. O relator
ressalta que as PPPs poderi-
amcontribuir para a recupe-ração e ampliação de 2.500

de rodovias estaduais e
federais que servem as prin-
cipais cidades do Estado.

Na Comissão de Trans-
porte, o projeto recebeu duas
emendas: uma do relator e
outra do deputado Gil Perei-
ra (PP). A emenda n° 1, do
relator, objetiva retirar do
projeto a previsão do respon-
sável pelo licenciamento
ambiental, quando este for
necessário para a realização
de obra. Já a emenda n" 2, do
deputado Gil Pereira, "torna
possível ao contratado com-
pensar o valor do débito de
responsabilidade do Estado,
no caso de inadimplemento
da obrigação pecuniária de
sua responsabilidade, com o
valor oriundo de ganhos eco-
nômicos decorrentes da mo-
dernização, expansão ou ra-
cionalização da atividade de-
senvolvida pelo contratado
ou da repactuação das condi-
ções de financiamento, a ser
compartilhado com o contra-
tante, no caso, o Estado",
conforme o parecer.

De acordo com o projeto,
a PPP poderá ter por objeto,
isolada ou conjuntamente:
implantação, ampliação, me-

lhoramento, manutenção ou
gestão de infra-estrutura es-
tatal (instalações de uso pú-
blico em geral, vias públicas
e terminais estaduais, insta-
lações e equipamentos de su-
porte a outras atividades de
natureza pública, como segu-
rança, sistema penitenciário,
defesa e justiça); implantação
ou gestão de empreendimen-
to público; prestação de ser-
viços públicos; exploração de
bem público e exploração de
direitos de natureza imaterial
de titularidade do Estado.
Tanto atividades-fim como
atividades-meio poderão ser
objeto da PPP.

Na Comissão de Consti-
tuição e Justiça, o projete re-
cebeu o substitutivo n° 1, que,
entre outras alterações, abre
a possibilidade de incluir in-
vestimentos da iniciativa pri-
vada em pesquisa científica
nas PPPs. O projeto ainda tem
que passar pelas comissões de
Administração Pública e de
Fiscalização Financeira e Or-
çamentária, antes de ser vo-
tado em 1 turno no Plenário.

do a MG-20, mais precária. O
vice-presidente, deputado
Djalma Diniz (PSDB), também
disse que dará apoio aos dois
prefeitos na negociação como
Estado. O deputado Laude-
lino Augusto (P1) questionOU
o planejamento das obras:
"Toda obra começada tem que
ser finalizada. O cidadão deve
ter garantido o seu direito de
ir e vir, e com seguranca".

Compareceram à visita os deputados Célio
Moreira PU, presidente; Dalma Diniz
PSDB), vice; e Laudelino Augusto (PT),

Audiências públicas sobre PPAG e PMDI
Confira a programação completa das

audiências públicas no site da Assembléia
(www.almg.gov.br (

Transporte,
Comunicação e
Obras Públicas
(extraordinária)
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Participaram da
reunião os
deputados Célio
Moreira (PL),
presidente, Dialma
Diniz (PSDB), Gil
Pereira (PP), Manha
Campos (PT) e
Alberto Pinto
Coelho (PP).



Virgílio Guimarães falará nesta 5'
(9) sobre reforma e guerra fiscal

O relator da Reforma Tri-
butária na Câmara dos Depu-
tados, deputado federal
Virgílio Guimarães (PT/MG),
estará na Assembléia nesta
quinta-feira (9) para falar so-
bre os efeitos da reforma do
governo no Estado e também
sobre a repercussão de decre-
tos que inseriram o Estado na
chamada "guerra fiscal", O
requerimento que solicita a
reunião, marcada para as 15
horas, no Plenarinho II, é do
deputado Rogério Correia
(PT). Também são convida-
dos da audiência o secretário
de Estado de Desenvolvi-
mento Econômico, Wilson
Brumer e os presidentes do
Sindifisco, Antônio de Pádua;
da Fiemg, Robson Andrade;
e da Casa dos Economistas,
Fabrício de Oliveira.

O projeto da reforma, que
agora tramita no Senado, foi
debatido também na Alemg,

durante seminário legislativo
realizado no 1° semestre,
quando o deputado Virgílio
Guimarães recebeu um docu-
mento com sugestões diver-
sas. Na última quinta (3), os
líderes dos partidos aliados
e de oposição ao governo no
Senado anunciaram um acor-
do que muda radicalmente a
proposta aprovada pela Câ-
mara. Pelo acordo, a reforma
ficará restrita a quatro pon-
tos: prorrogação da CPMF e
da Desvinculação das Recei-
tas da União (DRU), criação
do fundo de compensação
dos Estados pela desoneração
das exportações e fim da
cumulatividade da Contribui-
ção de Financiamento da
Seguridade (Cofins).
Mudanças - Pela nova pro-
posta, a polêmica regra de
transição do ICMS, que tem
provocado divergências en-
tre os governadores, só será

definida em lei complemen-
tar. O acordo fechado no Se-
nado para eliminar a regra de
transição e retornar ao texto
original do governo não ga-
rantiria, porém, o fim da cha-
mada "guerra fiscal" e o can-
celamento dos benefícios con-
cedidos recentemente pelos
governos estaduais. Segundo
Virgílio Guimarães, o texto
original permitia concessão
de benefícios até a data da
promulgação da emenda e
remetia para lei complemen-
tar a definição de como eles
seriam extintos. A proposta
aprovada pela Câmara, em-
bora tenha estipulado um
prazo mais curto - 30 de se-
tembro -, definiu que os in-
centivos seriam reduzidos
progressivamente, até se-
rem extinguidos depois de
11 anos (informações daAgén-
cia EstadopubJica dasnojornal
O Tempo de 311012003)
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Valadares sedia encontro regional do
seminário Regiões Metropolitanas

Com o objetivo de discu-
tir as vantagens e desvanta-
gens da criação e gestão de
regiões metropolitanas, a As-
sembléia Legislativa realiza,
em Belo Horizonte, nos dias
10, 11 e 12 de novembro, o Se-
minário Legislativo Regiões
Metropolitanas. O evento será
precedido de encontros regio-
nais, sendo que o primeiro
acontece na próxima sexta-fei-
ra (10), em Governador
Valadares, com a presença de
diversas autoridades da região.

O prefeito municipal de
Ipatinga e presidente da Asso-
ciação Metropolitana do Vale
do Aço (Amevale), Chico Fer-
ramenta, e os prefeitos de Go-

vernador Valadares, João
Fassarella, e de Caratinga,
Emani Campos Porto, são pre-
senças confirmadas no encon-
tro. O presidente da Assembléia,
deputado Mauri Torres (PSDB),
fará a abertura do seminário,
que será coordenado pelos de-
putados Bonifácio Mourão
(PSDB) e Leonardo Quintão
(PMDB). O presidente da Câ-
mara Municipal de Governador
Valadares, Marcílio Alves, tam-
bém fará parte da Mesa.
Conceituação - O técnico da
Secretaria de Estado de De-
senvolvimento Regional e
Política Urbana, Gustavo Go-
mes Machado, vai proferir
palestra abordando temas

como a conceituação das re-
giões metropolitanas, sua ges-
tão, as funções públicas de in-
teresse comum metropolitano
e o Plano Diretor. Em segui-
da, serão formados grupos de
trabalho que vão propor su-
gestões sobre dois temas es-
pecíficos: "Conceituação, cri-
ação, gestão metropolitana e
Plano Diretor"; e "Aspectos
físicos, sociais e econômicos de
regiões metropolitanas".

O encontro regional será
realizado no Plenário da Câ-
mara Municipal de Governa-
dor Valadares (rua Marechal
Floriano, 905— Centro). A aber-
tura do evento será às 9 horas
e, o encerramento, às 17 horas.
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Reunião Ordinária (14 horas)
Indicação

Do professor Luiz Guilherme Alves da Sil-
va paro membro do Conselho Estadual de
Educação. Votação

RQN 808/2003
Do Comissão de Político Agropecuário, que
solicita ao secretário Extraordinário para As-
suntos de Reformo Agrária que envie à Co-
missão o relatório do Instituto de Terras do
Estado ( ITER) sobre ferros devolutas. Votação

RQN 814/2003
Do deputado Loudelino Augusto, que solici-
ta informações ao presidente do Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais sobre o
montante de recursos do Projeto SOMMA
repassado poro a Prefeitura Municipal de
Ouro Fino. Votação

RQN 819/2003
Da Comissão do Trabalho, que solicito ao di-
retor-geral do DER informações sobre quais
sanções têm sido aplicados às empresas de
transporte intermunicipal pelo descumpri-
mento da Lei n° 9.760/89, que concede
passe livre aos deficientes físicos, mentais e
visuais e às pessoas com idade igual ou su-
perior o 65 anos no transporte coletivo
intermunicipal do Estado. Votação

RQN 820/2003
Da Comissão do Trabalho, que solicita infor-
mações ao subsecretário de Assistência Social
do Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Social e Esportes e Presidente do Conselho
Estadual de Assistência Social sobre o orça-
mento, a destinação e o critério utilizado no
repasse dos recursos financeiros do Conse-
lho, no gestão 2002. Votação

RQN 833/2003
Do deputado Célio Moreira, que solicita in-
formações ao diretor-geral do DER sobre o
valor dos recursos gostos no recapeamento
asfáltico da rodovia MG-1 64, no trecho com-
preendido entre o Município de Santo Antô-
nio do Monte e o trevo da Rodovia - 050.
Votação

RQN 852/2003
Do deputado Leonardo Quintão, que so-
licito ao secretário do Saúde as infor-
mações que menciona referentes ao tra-
tamento por hemodiálise no Estado de
Minas Gerais. Votação

PL 94/2003
Do deputado Alencar da Silveira Jr., que cria
assentos preferenciais paro pessoas com difi-
culdade de locomoção temporário ou perma-
nente. Prosseguimento da votação em 1° turno

PL 101/2003
Do deputado Durval Ângelo, que torna obri-
gatória a afixação em restaurantes, lancho-
netes e estabelecimentos afins de cartaz com
informações sobre a quantidade média de
calorias das porções dos alimentos co-
mercializados e de tabela explicativa sobre a

quantidade de colorias que deve ser
ingerida diariamente. Votação em 1 0 turno

PL 631/2003
Do deputado Mau ri Torres, que altera dispo-
sitivo da Lei 14.134, de 28/12/2001, que
autorizo o Poder Executivo a doar imóvel a
Belo Visto de Minas. Votação em ]0 turno

PL 633/2003
Do deputado Paulo Piou, que acrescenta dis-
positivo à Lei 12.237, de 5/7/96, que alterou
• Lei 10.628, de 16/1/92, que estabelece
• organização e o funcionamento do Con-
selho de Desenvolvimento Econômico e So-
cial, instituído no artigo 231 da Constituição
do Estado. Votação em 10 turno

P1 637/2003
Do deputado Leonardo Moreira, que institui o
Selo Verde Agrícola, define sistema orgânico
de produção agropecuária, produto da agri-
cultura orgânico. Votação em 10 turno

P1 697/2003
Do governador do Estado, que autoriza o
Poder Executivo o fazer a retrocessão ao
Seminário Provincial do Coração Eucarística
de Jesus do imóvel que especifica. Votação
em 1° turno

P1 75/2003
Do governador do Estado, que autoriza o Po-
der Executivo o doar o Arantina o imóvel que
especifica. Votação em 2° turno

PEC 56/2003
Do governador do Estado, que dispõe sobre a
elaboração, a redação, a alteração e a con-
solidação dos leis. Discussão em 1° turno

PL 481/2003
Do deputado Antônio Júlio, que autoriza o
Poder Executivo a doar ao município de Ma-
ravilhas, o imóvel que especifica. Discussão
em 1° turno

PL568/2003
Do deputado Gil Pereira, que autoriza o Po-
der Executivo o doar ao município de Mon-
te Azul o imóvel que especifica. Discussão
em 1° turno

PL 693/2003
Do deputado Sebastião Helvécio, que dispõe
sobre rios de preservação permanente e dá
outras providências. Discussão em 10 turno

P1 738/2003
Do governador do Estado, que autoriza o
Poder Executivo a permutar os imóveis que
especifico com o Companhia Energético de
Minas Gerais. Discussão em 2° turno

P1 739/2003
Do governador do Estado, que dá a deno-
minação de Secretaria de Estado da Ciên-
cia, Tecnologia e Ensino Superior à Secre-
taria de Estado da Ciência e Tecnologia.
Discussão em 2° turno

Reunião Extraordinária (20 horas)
Destino-se a apreciar a mesma pauto cons-
tante da Reunião Ordinário
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10 horas
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Pú-

blicas (Plenarinho 1) - discutir e votar parecer de 10
turno sobre o PL 889/2003, do governador, que dis-
põe sobre as parcerias público-privadas

• Comissão Especial de Indicação para presidente
do lpsemg (Plenarinho II) - eleger presidente e
vice-presidente e designar relator. A comissão foi
criada para emitir parecer sobre a indicação de
Hélio César Brasileiro para o , cargo de presidente
do Ipsemg

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho III) -
tratar de assuntos de interesse da comissão e dis-
cutir e votar proposições que dispensam aprecia-
ção do Plenário

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) -
discutir e votar parecer, em 1 ° turno, sobre o PL 318/2003, do deputado Leonardo Quintão, que trata do
tempo de funcionamento da sociedade civil, associa-
ção ou fundação para declaração de utilidade pública
estadual; e o Pi- 97/2003, do deputado Alencar da
Silveira Jr., que inclui a categoria condomínios
residenciais na estruturo de consumidores da Copasa;
alem de outros proposições

10h15
• Reunião conjunta das comissões de Saúde e de Admi-

nistração Pública (Plenarinho IV) - analisar a situação
do Hospital da Baleia, que vem passando por sérias
dificuldades administrativas e financeiras. Convidados:
subsecretário de Estado de Políticas e Ações de Saúde,
Jose Maria Borges; secretário municipal de Saúde de
Belo Horizonte, Helvécio Miranda Magalhães Júnior;
presidente do Câmara Municipal de Belo Horizonte,
vereador Betinho Duarte; superintendente-geral do
Hospital do Boleia, Jorge Rodrigues Delbons.

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30
• Comissão de Assuntos Municipaise

Regionalização (Plenarinho 1) - discutir e votar
proposições da comissão

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públi-
cas )Plenarinho II) - discutir e votar pareceres de 10
turno sobre o PL 889/2003, do governador, que dispõe
sobre as parcerias público-privadas; e o PI- 39/2003,
do deputado Leonardo Moreira, que determina a inclu-
são da disciplina Formação de Condutores de Veículos
no currículo do ensino médio

• Comissão do Trabalho, do Previdência e do Ação So-
cial (Auditório) - discutir e votar pareceres de 10 turno
das seguintes proposições: PL 8/2003, do deputado
Leonardo Quintão, que trota da qualificação de pes-
soas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos,
como Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público (oscips), institui e disciplina o termo de parce-
ria; PL 273/2003, do deputado Paulo Piau, que insti-

tui a política estadual do cooperativismo; PI- 373/2003,
do deputado Durval Angelo, que trata da condição de apren-
diz para adolescente; e PI- 743/2003, do deputado Gil-
berto Abramo, que trata da destinação preferencial dos
apartamentos térreos nos edifícios construídos elos pro-
gramas de habitação do Estado

15 horas
Comissão de Direitos Humanos (Plenário da Câmara Muni-
cipal de Ipatinga) - debater a situação das famílias do 'mas-
sacre de Ipatinga". Convidados: prefeito e presidente da
Câmara Municipal de Ipatinga, respectivamente, Francisco
Carlos Ferramenta e vereador Adelson Fernandes da Silva;
secretário especial de Direitos Humanos da Presidência da
República, Nilmõrio Mirando; secretário de Estado de De-
senvolvimento Social e Esportes, João Leite da Silva Neto,
presidente da Usiminas, Rinaldo Campos Soares; e o coor-
denador do Coo-Centra de Apoio Operacional das Promoto-
rias de Direitos Humanos e Apoio Comunitário e Conflitos
Agrários, Afonso Henrique de Miranda Teixeira

• Comissão Especial da Uemg (Plenarinho 1) - discutir e votar
proposições da comissão

• Comissão de Política Agropecuário e Agroindustrial (Plenarinho
III) - discutir e votar pareceres de 1° turno das seguintes
proposições, entre outras: PI- 337/2003, do deputado Agos-
tinho Patrús, que trata da certificação do queijo minas
artesanal; PL 538/2003, da deputada Ana Maria Resende,
que mudo a Lei 11.744, de 1995, que cria o Fundo Estadual
de Desenvolvimento Rural; e PL 767/2003, do deputado
Leonardo Moreira, que cria o programa 10 Crédito para a
Juventude Rural do Estado

15h15
• Comissão Especial da PEC 57/2003 (Plenarinho IV) - eleger

presidente, vice e designar relator do comissão, criada para
emitir parecer sobre a PEC 57/2003, da Comissão Especial
do Tribunal de Contas, que muda o artigo 124 da Constitui-
ção Estadual, que trata do Ministério Público junto do Tribu-
nal de Contas, e acrescenta dispositivo ao Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias

15h30
• Comissão Especial do Anel Rodoviário (Plenarinho IV) -dis-

cutir o recuperação, adequação e manutenção do Anel Ro-
doviário, abordando temas como obras necessárias e in-
vestimentos nos últimos anos. Convidados: coordenador
de Obras Delegadas do Dnit, Carlos Rogério Caldeira de
Lima, representando a ministro de Estado dos Transpor-
tes, Anderson Adauto; secretário Municipal de Estrutura
Urbano, Paulo Roberto Takahashi; diretor da Direção
Consultaria Engenharia Ltda., Frederico Peçonha Couto;
diretor presidente da Enecon S/A Engenheiros e Econo-
mistas Consultores, Elzo Jorge Nassarala; além do presi-
dente e gerente regional em Minas Gerais da Associação
Brasileira de Cimento Portland, respectivamente, os en-
genheiros Renato José Giuti e Geraldo Lincoln Raydan

18h30
• Apresentação "10 anos do Coral da Assembléia" (Teatro)
20 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)

7h - Repórter Assembléia (reprise)
7h30 - Horário reservado á Câmara Municipal de
Belo Horizonte
8h30 - Panorama (ao vivo) - Mulheres no
mercado informal de trabalho
9h - Comissão de Educação (reprise) -
Educação no trânsito nas escolas
10h15- Comissões de Saúde e de Adminis-
tração Pública (AO VIVO) - Crise Financeira
Hospital da Boleia
12h - Mídia no Espelho (reprise) - Efeitos
Televisão Telespectadores
13h - Mundo Político (reprise)
13h30 - Repórter Assembléia (reprise)
14h - Visão Parlamentar (AO VIVO)
14h20 - Plenário (AO VIVO)— Reunião Ordiná-
ria, com os pronunciamentos, discussão e votação
de proposições
17h30 - Programa de Minas (inédito) -

Iniciativa do Associação do Ministério Público
18h30 - Horário reservado á Câmara Municipal de
Belo Horizonte
19h30 - Repórter Assembléia (AO VIVO) - O que
acontece na Assembléia e repercussão dos principais fatos
políticos no Estado
20h - Plenário (AO VIVO) - Reunião Extraordinária
21 h - Assembléia Debate (inédito) - Orçamento 2004
22h - Repórter Assembléia (reprise)
22h30 - Mundo Político (inédito) - Entrevistas,
comentários e notas sobre a movimentação política
no país
23h - Panorama (reprise)
23h30 - Plenário (reprise)
1h20 - Repórter Assembléia (reprise)
2h - Encerramento

*Esta grade está sujeita a alterações•
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