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empenhado em combater os desigualdades somais mesmo com dificuldades
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PPAG e PMDI
A Comissão de
Fiscalização
Financeira e
Orçamentária,
ampliada com a
participação de
membros de todas as
comissões
permanentes, analisa
hoje o Plano Mineiro
de Desenvolvimento
Integrado (PMDI) e o
Plano Plurianual de
Ação Governamental
(PPAG). Estão
marcadas reuniões
para as 10 horas e
para as 14h30.

Em Reunião Especial de
Plenário, 162 personalidades
de destaque em diversas áre-
as receberam na noite de on-
tem a Medalha do Mérito
Legislativo. Foram 13 agraci-
ados no grau Grande Méri-
to, 58 no grau Mérito Especi-
al e 91 no grau Mérito. O pre-
sidente da Assembleia, depu-
tado Mauri Torres (PSDB),
que recebeu a medalha no grau
Grande Mérito, lembrou a im-
portância do respeito aos prin-
cípios democráticos. Já o minis-
tro dos Transportes, Anderson
Adauto, cobrou o apoio da so-
ciedade para que o Parlamento
possa desempenhar suas fun-
çoes democráticas. Página 4

Taxas estão na pauta de hoje
Quatro projetos de cria-

ção de taxas de autoria do
governador estão na pauta de
hoje da Assembléia. O Proje-
to de Lei (PL) 1.081 /2003, que
altera a cobrança das taxas ju-
diciais, esta em discussão em
1 turno no Plenário, nas reu-
niões Ordinária e Extraordi-

nária (às 20 horas). Na Comis-
são de Administração Publica,
às 10 horas, o PL 1.083/2003,
que altera a cobrança das ta-
xas dos cartórios, deve rece-
ber parecer de 1 turno. O
mesmo projeto também deve
ser analisado pela Comissão
de Fiscalização Financeira e

Orçamentaria, que aprecia
também os PLs 1.082/2003,
que cria a Taxa de Fiscaliza-
ção Ambiental, e 1.080/2003,
que altera alíquotas do cha-
mado imposto da herança
(TTCD). Confira a agenda das
comissões na página 6 e a
Ordem do Dia na página 5

Alphaville
A Comissão de Meio
Ambiente e Recursos
Naturais reúne-se hoje
para discutir a
possibilidade de
implantação de um novo
empreendimento
imobiliário próximo ao
condomínio Alphaville.
A reunião será às 9h30.

Transporte
As obras na rodovia
MG-T 262, que liga

Belo Horizonte a Sabará e
Caete, são o tema da

reunião de hoje da
Comissão de Transporte,
Comunicação e Obras
Públicas, a partir das

14h30.

Anel Rodoviário
A Comissão Especial do

Anel Rodoviario vai
defender a construção
do rodoanel da Região
Metropolitana de Belo
Horizonte. Esta é uma
das propostas contidas
em seu relatório final,

que vai ser apresentado
hoje, às 15h30.
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ri Direitos Humanos em ValadaresComissões terão sete reuniões
com convidados nesta semana
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As comissões temáticas
da Assembléia Legislativa
terão, nesta semana, sete
reuniões com convidados,
sendo que uma delas será
realizada no interior. Entre
os temas tratados estão de-
núncias de torturas, atua-
ção suspeita de fiscais,
obras em rodovia e a mor-
te de policiais.
Alphaville - A possibilida-
de de implantação de um
empreendimento imobiliá-
rio perto do condomínio
Aiphaviile é o tema de uma
reunião com convidados
da Comissão de Meio Am-
biente e Recursos Naturais
hoje, às 9h30, no Auditório,
a pedido do deputado Fá-
bio Avelar (PTB). A comis-
são quer saber se há algu-
ma restrição legal à cons-
trução do empreendimen-
to. Foram convidados o pre-
sidente da Feam, limar Bas-
tos Santos; a presidente do
Iepha, Vanessa Brasileiro; o
prefeito de Nova Lima,
Vítor Penido; o diretor da
Mineração Morro Velho,
Roberto Silva; a superin-
tendente da Associação
Mineira de Defesa do Am-
biente, Maria Dalce Ricas;
e o representante da Socie-
dade Mineira de Pesquisa,
Manejo e Reprodução da
Fauna, Maurício Pereira.
Obras em rodovias - As
14h30, no Plenarinho TI, a
Comissão de Transporte,
Comunicação e Obras Pú-
blicas vai discutir, a reque-
rimento do deputado Sidi-
nho do Ferrotaco (PSDB),
as obras na rodovia MG-T
262. O secretário de Estado
de Transportes e Obras Pú-
blicas, Agostinho Patrus; o

Os deputados da Co-
missão de Direitos Huma-
nos terão uma reunião ama-
nhã, às 9 horas, no Auditó-
rio, para obter informações
sobre as mortes do cabo
Cota e dos tenentes Márcio
dos Anjos e Onofre Xavier
Dias, da Polícia Militar. O
requerimento é do deputa-
do Durval Angelo (PT). Os
convidados são o coman-
dante-geral da PM, Só-
crates dos Anjos; o promo-
tor Marcelo Mattar Diniz;
os delegados Leandro
Almada Costa e Valter
Felisberto; o presidente da
Associação dos Praças, Po-
liciais e Bombeiros Milita-
res, Luiz Gonzaga Ribeiro;
e a viúva do cabo Cota,
Heloísa Eusébio.
Reserva biológica - A Co-
missão de Meio Ambiente e
Recursos Naturais se reúne
amanhã, a pedido da depu-
tada Maria José Haueisen
(PT), para debater a im-
plantação da Reserva Bio-
lógica da Mata Escura em
Jequitinhonha. O encontro
começa às 9h30, no Pie-
narinho II. Foram convida-
dos o presidente do Ibama,
Marcos Barroso Barros; o di-
retor-geral do IEF, Hum-berto
Cavalcanti; o comandante da
7.1 Cia. de Meio Ambiente,
Aryone de Almeida Jr.; o

presidente da Fetaemg,
Vilson da Silva; o presi-
dente da Câmara de Je-
quitinhonha, Viriato
Chaves; o presidente da
Contag, Manoel dos San-
tos; e o membro da Comis-
são Pró-Mata Escura, frei
Pedro de Assis.
Autuação da Fazenda em
debate - A atitude da Su-
perintendência da Fazenda
do Vale do Rio Grande na
autuação contra a Coope-
rativa Agropecuária dos
Produtores Rurais de
Iturama (Capril) será
analisada pela Comissão
de Administração Pública
amanhã, às 14 horas, no
Plenarinho II. O requeri-
mento para a reunião é
do deputado Paulo Piau
(PP). Os convidados são:
o secretário de Estado da
Fazenda, Fuad Noman; o
procurador da Fazenda
da Advocacia-Geral do
Estado, Célio Kalume; o
superintendente regional
da SRF VII, Francisco Sil-
va Nascimento; o presi-
dente do Conselho de
Contribuintes do Estado,
Roberto Nogueira Lima, e
sua suplente, Sara Costa
Félix; o presidente da
Ocemg, Ronaldo Scucato;
e o presidente da Capril,
José Lúcio Neto.

A Comissão de Direitos
Humanos fará, na quinta-fei-
ra, uma audiência pública em
Governador Valadares para
apurar denúncias de tortura
que teriam sido praticadas con-
tra o detento Fabrício Martins
Rodrigues, na Penitenciária
Francisco Floriano de Paula. O
requerimento é dos deputados
Durval Angelo (P1) e Roberto
Ramos (PL), presidente e vice
da comissão. A reunião acon-
tece às 9 horas na Câmara Mu-
nicipal de Valadares. As 14
horas, a comissão fará uma vi-
sita à penitenciária.

Foram convidados para a
audiência o prefeito da cida-
de, João Domingos Fassareila;
o presidente da Câmara Mu-
nicipal, Marcílio Alves da Sil-

Os vereadores Letícia da Penha
(PT) e Carlos Magno de Freitas

(PTC), de Contagem, em
companhia do deputado Durval

Angelo (PT), denunciaram
irregularidades administrativas
na Transcom e no laboratório

Centro de Apoio de Diagnóstico
de Contagem, em entrevista
coletiva realizado na Sala de

Imprensa da Assembléia
Legislativa, na tarde de ontem.

A Transcom teria contratado
agentes sem concurso,
ganhando o dobro dos

concursados. A secretária de
Saúde do município, Raquel von
Sucro, segundo os documentos
apresentados, foi denunciada

pelo Ministério Público por
improbidade administrativa, ao

contratar por mais de

'a; o vereador Pedro Zacarias
de Magalhães; a juíza da
Vara de Execuções Crimi-
nais da Comarca de Vala-
dares, Kenea Márcia Dama-
to Mendonça; o promotor,
Fábio lavares Ribeiro; e o
delegado de polícia e diretor
da cadeia pública de Gover-
nador Valadares, Maurício
Passos de Abreu.
Aumento da Aids em Minas
- O aumento da incidência da
Aids no Estado será discuti-
do na quinta, pela Comissão
de Saúde, atendendo a re-
querimento do deputado
Chico Simões (P1). A reunião
será realizada por ocasião da
passagem do Dia Mundial da
Luta contra a Aids, comemo-
rado no dia 1" de dezembro.

O encontro acontece as
9h30, no Auditório, e deve-
rá contar com as presenças
dos seguintes convidados:
a coordenadora de DST/
Aids da Secretaria de Esta-
do da Saúde, Maria Tereza
da Costa Oliveira; a coor-
denadora de DST/Aids da
Secretaria Municipal de Saú-
de de BH, Carmem Terezinha
Mazzilhi Marques; o vice-pre-
sidente do Capa/MG, Rober-
to Chateaubriand Domingues,
o presidente do Grupo Vhi-
ver, José Henrique da Silva; o
presidente da ong Mulher e
Saúde (Musa), Mônica Bara
Maia; e o presidente do Gru-
po de Apoio aos Soropo-
sitivos de Ipatinga, Thiago
Emiliano Santos.

diretor-geral do DER/MG, portes, Alexandre de Oh-
Renato Nascimento; o coor- \'eira; e o superintendente
denador da 6.1 Unit do De- da Sudecap, Paulo
partamento Nacional de Takahashi, foram convida-
Infra-estrutura de Trans- dos para a reunião.

Morte de PMs em
discussão na 4'

Vereadores de Contagem denunciam
irregularidades na Prefeitura

Helena Leão

R$ 4 milhões, sem licitação, laboratório de análises que sequer teria
registro na Junta Comercial. Os denunciantes vão na próxima
semana a Brasília pedir ao Ministro da Saúde que suspenda os

repasses do SUS para o município.

Na home page da Assembléia - título Serviços/Instituições de Interesse -
consulte os sites das Assembléias de outros estados, da Cõmara dos

Deputados e do Senado Federal
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com firmeza, as desigualda- ciente e incessante dos parla-
des sociais", afirmou. Nesse mentos, "que só podem de-
processo de mudança, segun- sempenhar sua missão demo-
do apontou o ministro, é in-	crática se não lhes faltar o
dispensável o trabalho con	apoio da SOCIc d idc

Vor	 C	'Cn'

COm OO aSas i62 pe's000IidoCes

Conselho propõe homenageados
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II;1[s	Medalha do Mérito Legislativo
Reunião Especial	destaca responsabilidade social

A Assembléia Legislativa
de Minas Gerais realizou, na
noite de ontem, em Reunião
Especial de Plenário, a entre-
ga da Medalha do Mérito
Legislativo a 162 personalida-
des que se destacaram por
seus serviços ou méritos. "A
homenagem torna público o
valor daqueles cuja vida de-
monstra o sentimento de de-
voção à comunidade e a ade-
são aos princípios norteadores
da democracia, da ética e da res-
ponsabilidade social", afirmou o
presidente da Assembléia, de-
putado Mauri Torres (PSDB). O
ministro dos Transportes,
Ariderson Adauto, foi o orador
oficial da solenidade, da qual
também participaram vanos re-
presentantes dos poderes Exe-
cutivo, Judiciário e Legislativo.

Foram entregues 13 con-
decorações no grau Grande
Mérito, 58 no grau Mérito
Especial e 91 no grau Mérito.
Trinta e quatro deputados
estaduais, militares, educa-
dores, empresários e profis-
sionais liberais também foram
agraciados. "Cada um de nós,
homenageados, traz consigo
o dever de dar continuidade
a uma atitude pública pauta-
cia pelos mesmos zelo e dig-
nidade hoje reconhecidos,
principalmente no que diz
respeito ao princípio demo-
crático", salientou o presiden-
te Mauri Torres, que também
foi agraciado com o Grau
Grande Mérito.

O ministro Anderson A-
dauto também ressaltou, em
seu discurso, a importância da
liberdade democrática, que
traz consigo a ampla discus-
são política e novas esperan-
ças para o povo brasileiro. "O
governo enfrenta grandes
dificuldades, mas isso não o
impede de garantir as liber-
dades democráticas, de
prestigiar o Parlamento, de
lutar pela ética na administra-
ção pública e de combater,

Criadas em abril de 1982, as
medalhas da Ordem do Mérito
Legislativo são concedidas me-
diante proposta de seu conselho,
composto pelos membros da
Mesa da Assembléia, pelas lide-
ranças da Maioria e da Minoria e
pelos ex-presidentes da Casa, no
efetivo mandato de deputado es-
tadual. Entre as personalidades
que receberam a medalha no grau
Grande Mérito, estão o secretá-
rio de Estado da Casa Civil,
Danilo de Castro; os presidentes
do Tribunal de Justiça, desem-
bargador Márcio Antônio Abreu
Corrêa de Marins, e do Tribunal
de Contas do Estado, Simão
Pedro Toledo; o procurador-ge-

ral do Ministério Público Estadu-
al, Ne( ens Ulisses Freiiv Vieira,
e a deputada da Argentina Mar-
ta Lúria Osorio.

Entre os agraciados com o
grau Mérito Especial, estão o se-
cretário de Estado da Fazenda,
Fuad Noman; o presidente da Câ-
mara Municipal de Belo Horizon-
te, vereador Betinho Duarte; o
procurador-geral do Estado, José
Borufácio Borges de Andrada; e
o general-de-divisão Paulo
César de Castro. Também par-
ticiparam da solenidade os de-
putados Antônio Júlio (PMDB),
ex-presidente da Assembléia, e
Antônio Andrade (PMDB), 1°-
secretário da atual Mesa.



O lançamento da pré-
candidatura do vereador Jose

Lincoln Magalhães para a
Prefeitura de Belo Horizonte foi
anunciado ontem, em entrevisto
coletiva de lideranças do PDT
na Assembléia Legislativa O

deputado federal e vice-
presidente do diretoria estadual

do PDT, Maria Heringer,
apresentou o futuro candidato
ressaltando que o partido quis

oferecer uma opção
diferenciada para a

administração municipal. O
deputado Sargento Rodrigues,
em nome da bancado do PDT

na Assembleia, manifestou

apoio a candidatura de José Lincoin, que já está no quarto
mandato na Câmara Municipal de Belo Horizonte-O pré-candidato

recebeu ainda o apoio de outras lideranças da legenda.
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PDT lança pré -candidatura para
Prefeitura de Belo Horizonte Helena Leão

PAINEL

ORDEM DO DIA iReunião Ordinária (14 horas)
Indicação

De Helio Brasileiro pala a piesidencia do lpsemg Discus
soo em turno unLco

Requerimento (RQN) 965/2003
Da Comissão de Direitos Humanos, que pede o 13 Pio
motoria-Juizo de Tóxicos informações sobre o numero de
inquéritos remetidos pela Delegacia de Mulheres ao Mi-
nistério Publico nos últimos três anos, referentes a pratica
de violência contra mulheres no hipercentro de Belo Ho
i zonte Votação em turno único

RQN 966/2003
Da Comissaa de Direitos Humanos, que pede ao Centro de
Apoio Operacional de Combate ao Crime Organizado infor
viações sobre o numero de inquéritos instaurados nos últimos
três anos, referentes a prática de violência contra mulheres no
lspercentra de Belo Horizonte Votacao em turno único

RQN 967/2003
Da Comissão de Direitos Humanos, que pede o Delega-
cia de Mulheres informações sobre o numero de inquei i
os instaurados nos últimos três anos, referentes a pratico
de violência contra mulheres no hipercentro de Belo Ho-
rizonte. VoToc.00 em turno ur'ica

RQN 1.12412003
Da Comissao de Educaçao, Cultura, Ciência e Tecnologia,
que pede a Secretaria de Estado do Cultura informaçoes no
bre o nao implantaçaa do Fundo de Recupei ação do Patrimônio
Histórico, Artístico e Arquitetonico. Votação em turno unica

RQN 1.246/2003
Do deputado Laudelino Augusto (P1), que pede ao Deporta
mento de Estradas de Rodagem informaçoes sobie a corices
suo de linhas de transporte rodoviário Votação em tui no unico

Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 23/2003
Do deputado Chico Simoes P1), que determina que as
poderes Executivo, Legislativoe Judiciário, alémdo Mi
nisteria Publico e do Tribunal de Contas, publicarão no
orgão oficial e por meio eletiônico suas despesas co'l'
salários de servidores e com subsidias de seus membros e
agentes politicos Votação em 1 turno

PEC 25/2003
Do deputado Neider Moreira (FF5), que inclui o ensino de
conceitos básicos de legislação eleitoral nas curriculas
das escolas publicas. Votação em 1 turno

PEC 53/2003
Do deputado Elmiro Nascimento )PFL), que atribui ao Tribunal de
Justiça cortipetencia para julgar mandado de segurança relativo
a peida de mandato de prefeito. Votação em 1 1 turno

PEC 56/2003
Do governador, que dispoe sabre a elaboração, redação,
alteração e consolidação das leis Votação em 1' turno

PEC 55/2003
Do deputado Sargento Rodrigues (PDT(, que dispoe soba'
o adicional trintenário para os atuais militares do Estado
Discussao em 1 turno

Projeto de Lei (P1) 1.026/2003
Do governador, que prorroga par mais dez anos o prazo
para cancessao de financiamentos com recursos do Fundo
de Incentivo a Industrialização, que expira em 1 de anei

rode 2004. Discussão em 1 turno
P1 1.037/2003

Da aovernadar, que prorroga por mais dez anos aprazo para
concessão de financiamentos com recursos da Fundo de
Desenvolvimento Minerametalurgico. Discussão em 1 turno

P1 1.081/2003
Da gavernadai, que altera a cobrança das taxas judiciais.
Discussaa em 1 turno

P1 1.182/2003
Do deputado Antônio Julio PMDB), que inclui as cursos de
licenciatura na relação daqueles que poderão ser implan-
tados foro das sedes das instituiçoes de ensino público
estadual por meio da celebração de convênios entre uni-
versidades e municipios. Discussão em 1 turno

P1 693/2003
Do deputada Sebastião Helvécio P01), que dispõe sobre
rios de preservacao permanente Discussão em 2 turno

PL 837/2003
Do governador, que autoriza doação de imóvel ao muni
cipia de Lima Duarte Discussão em 2 turno

P1 890/2003
Da governador, que cria o Fundo de Parcerias Publico-
Pi ivadas. Discussão em 2 turno

P1 1.006/2003
Do Tribunal de Contas, que estabelece regras de transi-
ção para o apostilamento de seus servidores com cargo
comissionado. Discussão em 2 turno

PL 1.007/2003
Da Tubunal de Justiça, que estabelece regras de fransiçaO
para o apostilamento de seus servidores com carga
comissionado. Discussao em 2 tuino

P1 1.008/2003
Do procuiadar-geral de Justiça, que estabelece regras de
transiçaa para o apostilamenta das servidores com cargo
comissionada na Ministério Público. Discussão em 2 turno

PL 1.018/2003
Do deputada Mauri Torres (PSDB), que estabelece regras de
transiçao para a apastilamento dos servidores com cargo
comissionado na Assembleia Legislativa. Discussão em 2' turno

Reunião Extraordinária (20 horas)
A mesma pauta da Reunião Ordinária
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9h30
• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

(Auditório)- debater a possibilidade de implanta-
ção de um novo empreendimento imobiliário nos
proximidades do Alphaville 1, localizado às mar-
gens da Lagoa dos Ingleses. Convidados: presi-
dente da Feom, limar Bastos Santos; presidente do
lepha, Vanessa Borges Brasileiro; prefeito de Nova
Lima, Vitor Penido; diretor-presidente da Minera-
ção Morro Velho, Roberto Carvalho Silva; repre-
sentante da Sociedade Mineira de Pesquisa, Mane-
jo e Reproduçao da Fauna, Mauricio Soares Pereira
e a superintendente-executiva da Amda, Maria
Dalce Ricas

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamen-

tária Ampliada (Plenorinho II)- com a participação
de membros da comissões permanentes para ana-
lise do PMDI e PPAG

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho 111)-
votar proposições que dispensam apreciação do
Plenário

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV)-
votar parecer sobre o Pi- 1,083/2003, do governa-
dor, que altera o cobrança dos serviços prestados
por cartórios; PLC 44/2003, do governador, que
cria o Fundo Financeiro da Previdência )Funfip); Pi-
19/2003, tombem do governador, que estabelece
teto salarial para os servidores do Poder Executivo;
PL273/2003, do deputado Paulo Piou (PP), que ins-
titui o Político Estadual do Cooperativismo; Pi- 961/
2003, da deputado Maria Tereza Lara )PT), que dis-
põe sobre o Conselho de Participação e Integração
da Comunidade Negra; e PL 1.075/2003, da de-
putada Maria Tereza Lara e do deputado Weliton
Prado, ambos do PT, que define o composição do
Conselho Estadual de Educação e estabelece a rea-
lização da Conferéncio Estadual de Educação

10h30
• Comissão de Fiscalização Financeiro e Orçamen-

taria (Plenorinho II)- votar pareceres sobre o PL
1.082/2003, do governador, que crio o Taxo de
Fiscalização Ambiental; 1.080/2003, do gover-
nador, que altera oliquotos do ITCD; Pi- 1.083/
2003, tombem do governador, que altera a co-
brança dos serviços prestados por cartórios; PLC
41/2003, do deputado Joyro Lessa )PL), que dis-
põe sobre a forma de apresentação do balanço geral

do Estado; PLC 42/2003, do governador, que dispõe so-
bre as assessorias jurídicos dos órgãos do administração
direto do Poder Executivo; e PL 934/2003, do deputado
Pinduca Ferreiro )PP), que proíbe o uso de telefone celular
perto de bombos de postos de gasolina

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão do Trabalho, da Previdência e do Ação Social

(Auditoria)- votar pareceres sobie o Pi- 962/2003, do
deputado We!itor, Pado (PT), que determinn o aplicação
dos recursos do Fundo Estadual de Assistência Social pre-
ferencialmente nos municípios com Indice de Desenvolvi-
mento humano inferior a 0,5; Pi- 814/2003, do deputa-
da Cêlio Moreira (PL), que estende aos portadores de
coogulopatios e de hemoglobinopotias a proteção dada
ao deficiente físico pela Lei 13.465; PL 902/2003, do
deputado Doutor Viana (PFL), que estabelece diretrizes
para o acesso de deficientes físicos o espaços publicas, e
Pi- 953/2003, do deputado Luiz Fernando Faria )PSDB),
que determina o destinação de recursos do Estado poro
adaptações necessorios nos prédios públicos paro melho-
rar o acesso poro deficientes físicos

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
(Plenorinho 1)- votar proposições que dispensam aprecia-
ção do Plenorio

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Publicas
(Plenorinho li)- discutir as obras na MG-T 262 entre a
avenida Jose Cândido do Silveira, o BR-381 e a MG-5.
Convidados secretario de Estado de Transportes e Obras
Publicas, Agostinho Potros; diretor-geral do DER/MG, Re-
nato Cesar do Nascimento; coordenador do 6 Unit do
Dnit, Alexandre Silveira de Oliveira; e o superintendente
da Sudecap, Paulo Roberto Takahoshi

• Comissão de Redação (Plenarinho III)
• Comissão de Fiscalização Financeiro e Orçamentário Am-

pliada (Plenarinho IV)- com a participação de membros do
comissões permanentes para análise do PMDI e PPAG

15 horas
• Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

(Plenarinho III) -votar proposições que dispensam apreci-
ação do Plenario

15h30
• Comissão Especial do Anel Rodoviário (Plenarinho 1)- dis-

cutir e votara relatório final
20 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)

7h - Repórter Assembléia (reprise)
7h30 - Horário reservado a Cômoro Municipal de
Belo horizonte
8h30 - Panorama (AO VIVO) - Programa
Nacional de Imunização
9h - Comissão de Direitos Humanos (reprise) -
Criação Rede Proteção Refugiados
9h30 - Via Justiça (reprise) - Convivência em
condomínios
1 Oh - Comissão de Administração Pública (AO
VIVO) - Análjse de projetos
12h - Mídia no Espelho (reprise) - Rádio em Minas
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 Mineira do Ministério Publico
18h30 - Horario reservado à Câmara Municipal de
Belo Horizonte
19h30 - Repórter Assembléia (AO VIVO) - Repercussão
do que acontece na Assembléia e dos principais fatos
políticos no Estado
20h15 - Plenário (AO VIVO) - Reunião Extraordinária
21 h - Assembléia Debate (inédito) - AIDS
22h - Repórter Assembléia (reprise)
22h30 - Mundo Político (inédito) - Entrevistas, comentá-
rios e notas sobre a movimentação político no país
23h - Panorama (reprise)
23h30 - Plenário (reprise)
1h20 - Repórter Assembléia (reprise)
2h - Encerramento

*Esta grade está sujeita a alterações.


