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agenda
9 horas
• Reunião Extraordinária Deliberativa (Plenário)

• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho 1)

9h3Omin
• Comissão de Defesa Social (Plenarinho II)

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho 1)

10 horas

Pág. 3	 • Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho III)

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho 1)

• Comissão de Saúde e Ação Social (Plenarinho II)

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho 1)

lOh3Omin
• Comissão de Meio Ambiente (Plenarinho II)

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho 1)

11 horas
e Comissão de Ciência e Tecnologia (Plenarinho II)

l2h3Omin
• Concerto de Primavera com o Coral da Aslemg (Hall)

• Jornal da Assembléia - P edição (Circuito Interno de TV)

I3h45min
• Jornal da Assembléia - 2 edição (Circuito Interno de TV)

14 horas
• Reunião Ordinária Deliberativa (Plenário)

l4hlSmin

Concerto de Primavera marca
a entrada da nova estação

Um espetáculo diferente deverá
atrair, hoje, um público numeroso ao
Hall do Palácio da Inconfidência. Com
músicas folclóricas, madrigais
renascentistas ingleses e peças solenes
de Bach e Mozart, os 25 membros do
Coral da Aslemg apresentam, às
12h30min, o Concerto de Primavera,
marcando a entrada da nova estação.
No próximo dia 28, o Coral volta a se
apresentar no teatro.

• Comissão de Política Energética, Hídrica e Minerária (Plenarinho II)

i4h3Omin
• Comissão de Direitos Humanos e Garantias Fundamentais (Plenarinho II)

• Comissão Parlamentar de Inquérito (Plenarinho 1)—investigar denúncias de escravidão
no Norte de Minas; dar continuidade aos trabalhos

15 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho 1)

• Entrevista coletiva com a diretora de Campanhas da Anistia Internacional, Mônica
Sydow Hummel (Sala de Imprensa)

16 horas
'Entrevista coletiva coma deputada Sandra Starling (PT). Assunto: Ação Popular para

suspendera aposentadoria de deputados corruptos (Sala de Imprensa)

I6h3Onun
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenannho 1)
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2Oh3Omin

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho 1)

ESPAÇO POLÍTICO-CULTURAL
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Resolução n° 2.141/94, da Comis- - discussão e votação de pareceres de se à apreciação das mesmas matéria:
são de Agropecuária, que aprova	 redação final,	 constantes da pauta da Reunião Ordi
alienações de terras devolutas rurais; 	 A Reunião Extraordinária destina- nária.

A Reunião Ordinária destina-se à
apreciação das seguintes matérias:
- discussão e votação de pareceres e

votação de requerimentos;
- votação, em turno único, do veto

parcial à Proposição de Lei n° 12.299,
que cria Assessoria de Comunica-
ção Social na estrutura das secretarias
de Estado e da Polícia Militar do
Estado e no Gabinete do vice-gover-
nador do Estado e dá outras
providências;

- votação, em turno único, do veto
parcial àProposição de Lei n° 12.301,
que reorganiza a Universidade Esta-
dual de Montes Claros e dá outras
providências;

- votação, em turno único, do veto
parcial àProposição de Lei n° 12.306,
que dispõe sobre a Universidade do
Estado de Minas Gerais e dá outras
providências;

- votação, em turno único, do veto
total à Proposição de Lei n° 12.329,
que estabelece normas gerais de pre-
venção contra a transmissão do vírus
da AIDS em estabelecimentos
odontológicos públicos ou privados;

- votação, em turno único, do veto
total à Proposição de Lei n° 12.334,
que cria o Programa Mineiro de In-
centivo à Fruticultura de Climas
Temperado e Tropical e dá outras
providências;

- votação, em turno único, do veto
total à Proposição de Lei n° 12.335,
que obriga o Poder Executivo a ofe-

recer tratamento oftalmológico e
otorrinolaringológico gratuito aos alu-
nos carentes das escolas públicas
estaduais nos casos que especifica;

- votação, em turno único, do veto total
à Proposição de Lei n° 12.336, que
estabelece condições para a concessão
de licença ambiental para realização
de obras de barramento em rios nave-
gáveis;

- votação, em turno único, do veto total
à Proposição de Lei n° 12.337, que
dispõe sobre o programa de alimenta-
ção escolar da rede pública estadual;

- votação, em turno único, do veto total
à Proposição de Lei n° 12.338, que
dispõe sobre a pesagem obrigatória de
gás liquefeito de petróleo à vista do
consumidor;

—votação, em turno único, do veto total
à Proposição de Lei n° 12.340, que
dispõe sobre a obrigatoriedade de pu-
blicação mensal das reclamações
contra os fornecedores de produtos e
serviços definidos nos termos do art.
3° da Lei n° 8.078, de 11 de setembro
de 1990;

- votação, em turno único, do veto par-
cial à Proposição de Lei n° 12.341, que
dispõe sobre a construção de passarela
para pedestre em rodovia estadual;

- votação, em turno único, do veto total
à Proposição de Lei n° 12.342, que
assegura às entidades sem fins lucrati-
vos legalmente constituídas o direito à
utilização do espaço físico das unida-
des de ensino estaduais e dá outras

providências;
- votação, em turno único, do veto

parcial à Proposição de Lei n° 12.352,
que dispõe sobre a Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado e dá
outras providências;

- prosseguimento da discussão, em
turno único, do veto total à Proposi-
ção de Lei n° 12.343, que torna
obrigatória a utilização de papel
reciclado pelos órgãos e pelas enti-
dades da administração pública
estadual;

- discussão, em turno único, do veto
parcial à Proposição de Lei n° 12.348,
que dispõe sobre a criação de área de
preservação permanente na bacia
hidrográfica do rio Uberabinha e dá
outras providências;

—discussão, em 10 turno, do Projeto de
Lei n° 2.161/94, do governador do
Estado, que dispõe sobre a quitação
de crédito tributário nos casos que
especifica e dá outras providências;

- discussão, em 2° turno, do Projeto de
Resolução n° 2.074194, da Comis-
são de Agropecuária, que aprova
alienações de terras devolutas ru-
rais;

- discussão, em 20 turno, do Projeto de
Lei n° 2.108/94, do governador do
Estado, que fixa a tabela de venci-
mento de cargo de classes de
professor do quadro de Magistério, a
que se refere aLei n°7.109, de 13 de
outubro de 1977;

—discussão, em 2° turno, do Projeto de

5Ienário
Na Reunião Ordinária de ontem não

houve o quórum de 39 deputados exigi-
do para a votação dos vetos que estavam
na Ordem do Dia. A presença de 29

com issõ es
Aprovada redução do
prazo para férias-prêmio

A Comissão Especial destinada a
emitir parecer sobre a PEC n°41/94, de
autoria do deputado Cóssimo Freitas
(PMDB), aprovou ontem parecer do
deputado José Renato (PMDB), opinan-
do pela aprovação da matéria. A PEC,
que dá nova redação ao inciso II do art.
31 da Constituição do Estado, propõe a
redução do período aquisitivo de férias-
prêmio de dez para cinco anos e sua
diminuição de seis para três meses. Se-
gundo o relator da matéria, a medida já
foi adotada pela União e em estados
como São Paulo e Rio Grande do Sul.
Compareceram à reunião da Comissão
os deputados Roberto Amaral (PTB),
que a presidiu, Bernardo Rubinger

painel
Reunião Especial lembra
Juscelino Kubitschek

A Assembléia realiza, amanhã, às 19
horas, reunião especial em homenagem
ao ex-presidente Juscelino Kubitschek.
O ato terá a presença da cantora lírica
Maria Lúcia Godoy e do coral infantil
Arte Miúda, de Diamantina, cidade natal
do ex-presidente. A reunião foi
Convocada a requerimento do deputado
Agostinho Patrijs (PTB) e dela partici-

deputados foi suficiente para o encerra-
mento da discussão sobre o veto total à
Proposição de Lei n° 12.342, que asse-
,aura às entidades sem fins lucrativos

(PTB), Ajalmar Silva (PTB), Márcio
Miranda (PP), Cóssimo Freitas (PMDB),
Geraldo Rezende (PMDB), Péricles
Ferreira (PSDB), Antônio Júlio (PMDB)
e José Renato (PMDB). Na mesma reu-
nião foram eleitos presidente e
vice-presidente da Comissão os deputa-
dos Roberto Amaral e Péricles Ferreira,
respectivamente.

Comissão aprova criação
de linha de ônibus

A Comissão de Constituição e Justi-
ça aprovou ontem parecer pela
constitucionalidade do PI- n° 2.130/94,
de autoria do deputado José Bonifácio
(PTB), que dispõe sobre a criação de
linha de ônibus. O parecer, do relator

pará, como orador oficial, o ministro da
Fazenda, Ciro Gomes.

Anistia abre campanha
contra a violência no Brasil

A diretora de campanhas e ex-presi-
dente da Anistia Internacional/Seção
Brasileira, Mônica Sydow Hummel, in-
formou, durante palestra realizada ontem
no Teatro da Assembléia, que o secretá-
rio-geral da entidade, Pierre Sanne, virá

legalmente constituídas o direito à utili-
zação do espaço físico das unidades de
ensino estaduais e dá outras providên-
cias.

Ermano Batista (PL), foi lido pelo depu-
tado Geraldo Rezende (PMDB). Foi
aprovado também parecer pela
antijuridicidade, i nconstituc ional idade e
ilegalidade do PL n°2.111/94, de autoria
do deputado José Bonifácio (PTB), que
regulamenta a situação dos servidores
de um Poder, nomeados para função em
cargo de outro Poder do Estado. O pare-
cer, de autoria do deputado Célio de
Oliveira (PTB), foi lido pelo deputado
Afiton Vilela (PPR). Durante a reunião
foram também aprovadas oito proposi-
ções que dispensam a apreciação do
Plenário, entre elas declarações de utili-
dade pública. Compareceram à reunião
os deputados Antônio Júlio (PMDB),
que a presidiu, Geraldo Rezende
(PMDB), Antônio Pinheiro (PSDB) e
Afiton Vilela (PPR).

ao Brasil em abril de 95, para se encon-
trar com o presidente eleito, a fim de
cobrar posições em defesa dos direitos
humanos no país. Esta seria apenas uma
das estratégias de atuação da entidade
no Brasil, sendo motivada pela divulga-
ção do seu relatório anual, que dá ênfase
à violação dos direitos humanos no país
e afirma que, "com freqüência, os polí-
ticos locais protegem e apóiam os
esquadrões da morte".

Mônica Hummel, que veio a convite

Teatro
2Oh3Omin
- Origens - dança afro-brasileira

ordem do dia
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da Escola do Legislativo, disse que a
tortura e as violações aos direitos huma-
nos não são privilégio dos países
subdesenvolvidos. "Não há monopólio
da violência", enfatizou, lembrando que
atualmente a Anistia Internacional está
tratando de um caso de tortura na Dina-
marca, um dos mais evoluídos da Europa.

Além de Mônica Hummel, estão tam-
bém em Belo Horizonte esta semana

dois outros representantes da Anistia
Internacional, Alison Sutton e Francisco
Panizza. Eles participaram da elabora-
ção do relatório anual sobre o Brasil. A
Anistia Internacional, criada em 1961.
está presente hoje em mais de 150 países
e congrega mais de 1,3 milhão de pesso-
as. A entidade recebeu o Prêmio Nobel
da Paz em 1977 e hoje é consultora da
Organização das Nações Unidas (ONU).

A diretora da Escola do Legislativo.
Claúdia Sampaio, abriu a palestra afir-
mando quea vinda de uma representante
da Anistia Internacional à Assembléia
contribuirá para ajudar o Legislativo a
refletir sobre seu papel na abordagem de
questões fundamentais, como a dos di-
reitos humanos. Mônica Hummel
concede entrevista coletiva na Sala de
Imprensa, hoje, às 15 horas.

PROGRAMAÇÃO DO ASSEMBLÉIA INFORMA
PARA O DIA 21109194 - QUARTA-FEIRA
EMISSORAS DE TV - CAPITAL
(Globo 13h13min; Alterosa 13h25min; Record
18h30min; Manchete 19h30min; Bandeirantes
18h37min e TV Minas 19h00min)
Tema: PROMORAR
Resumo: A Assembléia acaba de aprovar  PROMORAR,
um programa de incentivo à habitação. O Promorar vai
oferecer orientação técnica gratuita àconstrução, reforma
e melhoria de casas de até 60 metros quadrados.
Entrevistas: Jáder Cardoso dos Santos, motorista;
Ivaneide Moreira Lana, doméstica; José Magalhães,
comerciante mat. construção
EMISSORAS DE TV - INTERIOR
(Globo Juiz de Fora 12h54min; TV Triângulo
Uberlândia 12h58min; TV Sul de Minas Varginha
12h54min; TV Leste Governador Valadares
12h54min; TV Montes Claros 12h54min; TV Pontal
Ituiutaba 12h54min; TV Jaguara Araxá 12h54min);
TV Regional Uberaba 12h, TV Paranaíba Uberlândia
18h50min e TV Tiradentes Juiz de Fora 18h50min)
Tema: PROMORAR
Resumo: A Assembléia acaba de aprovar o PROMORAR,
um programa de incentivo à habitação. O Promorar vai

oferecer orientação técnica gratuita à construção, reforma
e melhoria de casas de até 60 metros quadrados.
Entrevistas: Jáder Cardoso dos Santos, motorista;
Ivaneide Moreira Lana, doméstica; José Magalhães,
comerciante mat. construção; José Roberto V. Novais,
secretário da Habitação
EMISSORAS DE RADIO
Altaneira (FM) 20 horas; Alvorada (FM) 20h45min;
América (AM) 11h40min; Antena-1 (FM) 7 horas;
Atalaia (AM) 20 horas; Bil (FM) 7 horas; Capital
(AM) 18h55min; Cidade (FM) 20h30min; Cultura
(AM) 21 horas; DeI Rey (FM) 8 horas; Extra (FM) 7
horas; Globo (AM) 19 horas; Guarani (AM) 9 horas;
Guarani (FM) 20h30min; Itatiaia (AM) 21 horas;
Inconfidência (AM) em 3 horários: 8h30min, 12h58min
e23h27min; Transamérica (FM) 7horas e Líder (FM)
20 horas.
Tema: PROMORAR
Resumo: A Assembléia acaba de aprovar o PROMORAR,
um programa de incentivo à habitação. O Promorar vai
oferecer orientação técnica gratuita à construção, reforma
e melhoria de casas de até 60 metros quadrados.
Entrevistas: José Magalhães, comerciante mat.
construção; José Roberto V. Novais, secretário da
Habitação

MESA DA ASSEMBLÉIA
JOSÉ FERRAZ —Presidente; ELMIRO NASCIMENTO— 1'-Vice-
Presidente; JOSÉ MILITÃO - 2°-Vice-Presidente; RÊMOLO
ALOISE - 3°-Vice-Presidente; ELMO BRAZ - 1°-Secretário;
ROBERTO CARVALHO - 2°-Secretário; BENE GUEDES - 3°-
Secretário; SEBASTIÃO HELVÉCIO —4°-Secretário; AMÍLCAR
PADOVANI - 50-Secretário.
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