
de Mirando
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• Projeto Sobrevídeo (Teatro) - "Desafio no

Bronx"

• Fórum Técnico de Políticas Públicas (Teatro)
- Tema: Instrumentos de Alocação de Re-
cursos Públicos: LDO, PPAG e Orçamento

2Ohoras
• Reunião Ordinária de Debates (Plenário)

e. ÀSSEMBLÉIA

8horas
• Visita de deputados ao Centro de Refe-

rência Estadual de Oftalmologia Deputa-
do RenatoAzeredo (Iguatama)

9horas
• Fórum Técnico de Políticas Públicas

(Teatro)—Tema: Processo de Alocação
de Recursos Públicos do Novo Quadro
Jurídico e Econômico

• Visita dos alunos da E.E. Prof° Leopoldo

Especialistas debatem em fórum
gestão de políticas públicas

Iguata ma
Uma comitiva de oito
deputados visita nesta
segunda-feira o município
de Iguatama, com o
objetivo de conhecer o
"Centro de Referência
Estadual de Oftalmologia
Deputado Renato Azeredo",
localizado naquele
município. A visita é uma
iniciativa do deputado Hely
Tarquínio(PSDB). Na última
semana,a Comissão de
Saúde da Assembléia
reuniu-se para discutiras
dificuldades vividas pelo
Centro, que é referência no
tratamento da catarata.
Farão a visita os deputados
Carlos Pimenta(PL), Marco
Régis (PPS), Ajalmor Silva
(PSDB), Luiz Antônio Zanto
(PPB), Marcelo Gonçalves
(PDT), Dimas Rodrigues
(PPB) e Jorge Eduardo
(PMDB).

Boletim
O Boletim da Secretaria
circula nesta segunda-feira
com o nome dos
funcionários cujos
empréstimos junto ao
Fundhab foram deferidos.
Consta ainda nota da
Direção da Casa
Comunicando encontro a ser
Promovido no próxima
sexta-feira, dia 24, no
Teatro, quando haverá uma
exposição aos servidores
sobre as Deliberações
1 .316e 1.317/96,
Publicados recentemente no
Boletim da Secretaria.

Especialistas do Brasil
e do exterior participarão
de segunda-feira a quarta-
feira da próxima semana
(20 a 22), no Teatro da
Assembléia, do fórum téc-
nico "Orçamento e Políti-
cas Públicas", organizado
pelo Legislativo Estadual
e pela Secretaria de Esta-
do do Planejamento e Re-
cursos Humanos (Seplan-
MG). Até hoje (17-05), já
haviam feito inscrição 300
pessoas ligadas ao tema.

Serão discutidos os

A Gerência de Siste-
mas e Informática conse-
guiu, em tempo recorde,
suprir 20% de necessida-
de dos setores afetados
pela pane na rede elétri-
ca, ocorrida na última sex-

principais aspectos do pla-
nejamento, da programa-
ção orçamentária e do pro-
cesso de acompanha-
mento, avaliação e fiscali-
zação de políticas públi-
cas. A programação inclui
palestras e debates abor-
dando aspectos específi-
cos do tema e relatos de
experiências recentes em
torno da concepção e fis-
calização de políticas pú-
blicas.

Na manhã dessa segun-
da-feira, o presidente

ta-feira. Foi montado siste-
ma de plantão no fim de
semana, para que os técni-
cos da Gerência fizessem o
levantamento, conserto e
encaminhamento dos equi-
pamentos danificados. A

Agostinho Patrús e o vice-
governador Walfrido dos
Mares Guia participam da
abertura do evento. Em
seguida, o diretor da
Assessoria da Comissão
Mista de Orçamento e
Fiscalização do Congresso
Nacional, Eugênio
Greggianin; e o coordena-
dor técnico, Eber Zoehler
Santa Helena fazem a expo-
sição do tema "Processo de
Alocação de Recursos Pú-
blicos no Novo Quadro Ju-
rídico e Econômico".

Gerência pede a compre-
ensão dos funcionários dos
setores não afetados pela
pane para a dificuldade
de atendimento imediato
para os problemas roti-
neiros.

Informática supre demanda



PL cede cadeiras do rsflneiráo
através de comodato

A Comissão de Educação,
Cultura, Desporto e Turismo e
Lazer, presidida pelo deputado
Irani Barbosa (PSD), aprovou
terça-feira parecer de 1g turno
do deputado AndersonAdauto
(PMDB) ao PL 378/95, do
deputado Jose Bonifácio
(PSDB). A proposição autoriza
o Poder Executivo a ceder,
em regime de comodato,
cadeiras cativas aos clubes
mineiros que especifica.

Construtoras causam
prejuízos de R 20 milhões

O coordenador do Frocon de
Belo Horizonte, Luis Fernando
Carceroni, afirmou terça-feira,
ao participar de reunião da
Comissão de Defesa do
Consumidor, que ultrapassa
Ri 20 milhões o prejuízo
causado por empresas de
Incorporações Imobiliárias a
consumidores da capital
mineira. Esse prejuízo alcança
cifras bem maiores em todo o
Estado, salientou Carceroni,
que lançou uma cartilha que
explica ao consumidor como
deve se defender contra as
Irregularidades cometidas por
construtoras.

Legislação recebe críticas
A diretora do Departamento
de Edificações da Secretaria
de Atividades Urbanas de Belo
Horizonte, Vanda Lúcia Freitas,
disse na mesma reunião que a
legislação atual é multo branda
para punir os incorpora-
dores. Ela defendeu a
necessidade de que a Justiça
seja mais eficiente e eximiu a
PBH de responsabilida-
de na fiscalização sobre as
incorporadoras de Imóveis.

PL disciplina reclamações
sobre serviços públicos

A Comissão de Constituição e
Justiça aprovou terça-feira, em
1' turno, parecer do deputado
Simão Pedro Toledo (PSDB)
pela constitucionalIdade,
legalidade e juridicidade do
PI. 778/96, que disciplina as
reclamações relativas E
prestação de serviços públicos
a que se refere o parágrafo 4
do asligo 40 da Constituição
Estadual O parecerfoi aprovado
com as emendas de 1 a 3.

Unidades prisionais são tema
de projeto

Também foi aprovado na
reunião da Comissão de
Constituição e Justiça, na terça-
feira, parecer da deputada
Elbe Brandão (PSDB) pe-
la constitucionalidade do
PL 740/96, do deputado
DurvalAngelo (P1), que Institui
o sistema de número fechado
de presos nas unidades
prisionais do Estado,
subordinadas E Secretaria de
Estado da Justiça ou da
Segurança Pública.

Operação de crédito recebe
parecer favorável

Na reunião conjunta de terça-
feira das Comissões de
Constituição e Justiça e de
Fiscalização Financeira e
Orçamentária,foramapsovados
pareceres favoráveis, para P
turno, aos PLs 733/96, que
autoriza o Executivo a realizar
operação de crédito com a
União, e tramita em regime
de urgência; e 745/96, que
autoriza o Executivo a aderir
ao Programa de Apoio e ao
Ajuste Fiscal de Estados de
que trata o voto 162/95, do
Conselho Monetário Nacional.

Aprovados mais dois PLs
sobre a reforma do Estado

Na reunião conjunta das
Comissões de Constituição e
Justiça, Administração Pública
e Fiscalização Financeira e
Orçamentária, realizada terça-
feira, foram aprovados
pareceres favoráveis das
Comissões de Administração
Pública e de Fiscalização
Financeira aos PLs 761/96 e
762/96. Os pareceres
favoráveis da Constituição e
Justiça aos dois projetos já
tinham sido aprovados em
reunião anterior.

Rejeitado projeto sobre
segurança em estádios

Na reunião de Plenário,
realizada terça-feira, foi
aprovado parecer de redação
final sobre o PI, 727/96, de
autoria do governador do
Estado, que altera a
denominação e a estrutura
orgânica da Secretaria de
Estado e Recursos Minerais
Hudricos e Energéticos.
Também aprovados pareceres
da Comissão de Constituição e
Justiça, que concluíam pela
inconstitucionalidade dos PLs
424/95, do deputado Alencar
da Silveira Júnior (PDT), que
dispõe sobre condições de
segurança nos estádios
administrados pelo Estado; e
538/95, do deputado Miguel
Barbosa (PSDB), que dispõe
sobre a obrigatoriedade do
uso de aparelho sensor de
vazamento de gás nos
estabelecimentos comerciais,
Industriais e prédios
residenciais no Estado.

Pesquisa mostra que
desempenho da Mcxng é
positivo

O presidente da Assembléia,
deputado Agostinho Patrús
(PSDB), e o diretor da Voz
Populi, Marcos Coimbra,
apresentaram aos deputados,
quarta-feira, o resultado da
segunda etapa da pesquisa
Vox Populi sobre o
desempenho da Assembléia
Legislativa, a avaliação de
seus produtos e do trabalho
dos deputados. Nesta se-
gunda etapa, cm que as
entrevistas são estruturadas
de forma a captar também
argumentações, a avalia-
ção do desempenho da

Assembléia Legislativa
melhorou em 76%; contra 47%
do que apurou uma pesquisa
semelhante, realizada em 1993
pela mesma Voz.

Avaliação dos deputados é
regular

A avaliação que os
representantes das entidades
fazem do desempenho do
conjunto dos deputados, no
que se refere ao cumprimento
de suas funções legislativas, é
regular, tendendo ao positivo.
As médias atribuídas cm um
escala de 1 a 10 pontos estão
em torno de 6, com maior
destaque para as seguintes
funções discutir e aprovar o
Orçamento estadual (6,5) e
propor e votar leis de interesse
da população (6,4).

Adiada votação de parecer
sobre privatização da Gasnsig

Ficou adiada a apreciação dos
pareceres das comissões sobre
o projeto de lei 

no 
647/96, do

governador do Estado, que
autoriza a alienação das ações
da Companhia de Gás de Minas
Gerais (Gasmjg). O projeto,
que tramita em 1 1 turno,
começou a ser analisado em
reunião realizada na manhã de
quarta-feira, pelas comissões
de Política Energética, itídrica
e Minerárla, de Administração
Pública e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. O
relator da Comissão de
Administração, deputado
Aaimar Silva (PSDB),
apresentou parecer favorável
E matéria, mas o mesmo não
chegou a ser votado em função
de pedido de vista feito pelo
deputado Gilmar Machado (PT).

Comissão aprova emenda
sobre enquadramento de
servidor

Em reunião realizada na manhã
de quarta-feira, a Comissão de
Administração Pública aprovou
parecer do deputado Bonifácio
Mourão (PMDB) favorável à
emenda n 5 ao PI, 624/96, do
governador do Estado, que
altera dispositivos na Lei n
10.628/92, que reorganizou o
Conselho de Desenvolvimento
Económico e Social. A emenda
foi apresentada em Plenário
pelo deputado Gilmar Machado

e trata de enquadramento
de servidor do quadro do
Magistério no quadro de pessoal
da Educação. O projeto tramita
em 11 turno.

Projeto disciplina publicidade
oficial

Outro projeto analisado em l
turno foi o PI, 697/96, de
autoria de Comissão Especial,
que dispõe sobre a propaganda
e a publicidade dos órgãos
públicos e das entidades sob
controle direto ou Indireto do
Estado. A matéria foi
redistribuída para a deputada
Elbe Brandão (PSDB), que
emitiu parecer pela aprovação
do projeto com as emendas 4 e

5, que apresentou, e rejeitando
as emendas 1, 2 e 5, da
Comissão de Justiça. A emenda
n 4 dá nova redação ao artigo
61 do projeto; e a na 5 trata da
publicação das despesas com
publicidades pagas. O parecer
não chegou a ser votado
porque o deputado Arnaldo
Penna pediu vista.

Assembléia debate incidente
entre PM e Sem-Terra

Não haverá mais espaço em
Minas Gerais para que ocorra
ação como a registrada em
Santa Luzia. Esta afirmação foi
feita quarta-feira pelo assessor
para a Reforma Agrária e
secretário-adjunto de Estado
da Educação, João Batista dos
Mares Guia, durante reunião
da Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais da
Assembléia Legislativa. A
reunião foi convocada a partir
de requerimento da deputada
Maria José Pfaueisen (P1) para
debater os incidentes entre a
Polícia Militar e os sem-terra
e as estratégias da corporação
para situações de confronto.

Comandante explica ação da
Policia

Já o comandante do
Policiamento da Capital (CPC),
coronel José Guilherme do
Couto, representante do
comandante-geral da PM,
afirmou que os problemas do
País, com o agrário, têm de
ser resolvidos com visão social,
o que existe na corporação.
"O que não podemos é
negociar a lei', afirmou, se
referindo ao fato de a PM ter
agido no episódio que
culminou no incidente
cumprindo mandado de busca
e apreensão de enchadas,
foices e facões em posse dos
sem-terra, considerados armas.

Projeto acaba com
"cartclradns" no Minelrão

A Assembléia Legislativa
aprovou, em 12 turno, na
quarta-feira, na forma do
substitutivo no 1, da Comissão
de Administração Pública, o
PI,391/95, de autoria do
deputado Alencar da Silveira
Júnior (PDT), regulamentando
a gratuidade de Ingressos nos
estádios e praças de esportes
de propriedade do Estado de
Minas Gerais. Coma aprovação
do projeto, fica encerrada a
chamada carteirada" nos
estádios de futebol e praças
de esportes, onde serão
permitidas entradas gratuitas
apenas de crianças de 5 a 12
anos, imprensa e pessoal técnico
em serviço, além de policiais
civis e militares em serviço e
ex-atletas profissionais.

Presidente recebe Comenda
O presidente da Assembléia,
deputado Agostinho Patrús
(PSDB), recebeu quinta-feira
a Comenda do Barão de Catas
Altas, oferecida pela Prefei-
tura Municipal de Guarará,

em reconhecimento aos
relevantes serviços prestados
ao município. Participaram da
solenidade o prefeito
Municipal Alpheu José
Machado, o chanceler do
Conselho da Comenda, Paulo
César Rossi, e o vereador
Sebastião Luiz Cassette,
membro do Conselho de
Mérito. Agostinho Patrús, que
recebeu também uma placa
comemorativa, agradeceu a
toda a comunidade de Guarará
a distinção.

PLC que altera Estatuto dos
Funcionários recebe parecer
favorável

Em reunião realizada na
manhã de quinta-feira, a
Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária
aprovou pareceres sobre 15
projetos de lei, um projeto de
lei complementar e um
requerimento.
O PLC 10/95, de autoria do
deputado GlIn,arMachado (P1),
que altera disposisivodo Estatuto
dos Funcionários Públicos,
recebeu parecer favorável de
21 turno, na forma do
substitutivo na 2, que foi
aprovado pela Comissão.

Projeto contra farmacêuticos
é condenado em audiência
pública

Representantes das áreas
farmacêutica e médica e
deputados se posicionaram
quinta-feira contrários ao
Projeto de Lei 4.385, de
autoria da senadora Marluce
Pinto, em tramitação no
Congresso Nacional, que
desobriga a presença do
profissional farmacêutico nas
drogarias. Foi aprovado,
durante audiência pública das
Comissões de Saúde e Ação
Social e de Defesa do
Consumidor, realizada para
debater a proposta da senadora,
um requerimento do deputado
Marco Régis (PPS), que solicita
que o Plenário aprove o envio
ao Congresso de ofício
contrário ao PI-

Analisado PL que trata da
concessão de serviços

As Comissões de Constituição
e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária
aprovaram, quinta-feira, em
reunião conjunta, parecer
favorável do deputado Ro-
meu Queiroz (PSDB) ao PI,
729/96, do governador do
Estado. O projeto autoriza o
Poder Executivo a delegar,
por meio de concessão ou
permissão, os serviços
públicos que menciona. O
deputado foi relator pela
Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.
Os pareceres das Comissões
de Constituição e Justiça e
Administração Pública já
tinham sido aprovados, em
reuniões anteriores.

Deputado pede quebra de
sigilo bancário e fiscal

A Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) que investiga
irregularidades no processo
de apuração dos índices do
Valor Adicionado Fiscal (VAF)
aprovou, na última quarta-
feira, três requerimentos do
deputado Gilmar Machado
(P1). Eles solicitam, ao Banco
Central e E Receita Federal,
respectivamente, a quebra do
sigilo bancário e as declarações
do imposto de Renda dos
envolvidos nas suspeitas de
fraude. São eles: o proprietário
da Tema Consultoria
Económica, Marcos Macedo; o
ex-sócio da HG Consultora,
Aloísio Guimarães; e o
proprietário da Assessoria
Administração Municipal, Milton
Tavares. Outra informação
solicitada é a declaração de
bens dcssas pessoas.

Convênio vai possibilitar
Inspeção em indústrias

A Secretaria de Estado da
Agricultura, o Instituto Mineiro
de Agropecuária (UMA) e as
Prefeituras devem firmar um
convénio para que seja feita
inspeção sanitária em di-
versas Indústrias mineiras -
que só dependem desta ação
para começarem a funcionar.

As indústrias são de

beneficiamento de produtos
de origem animal e vegetal.
Essa foi uma das propostas
tiradas da reunião da Comissão
de Agropecuária e Política
Rural, realizada quinta-feira
com a presença de autoridades
envolvidas no assunto.

Aprovada alteração no
pequeno expediente

Durante as reuniões de
Plenário, cada orador inscrito
disporá de 15 minutos para
falar da Tribuna. O tempo foi
dilatado de 10 para 15 minutos
com a aprovação, na reunião
extraordinária da manhã de
quinta-feira, em 2" turno, do
PR 773/96, de autoria da Mesa
da Assembléia. O projeto
aprovado, que permite ainda
que o orador seja apancado
durante o discurso, originou-
se 

de 
solicitação de diversos

deputados, no sentido de

imprimir maior dinamismo às
reuniões de Plenário.

Rejeitado parecer contrário a
eleição de juiz de Paz

O Plenário rejeitou quinta-feira
a tarde o parecer da Comissão
de Justiça que concluiu pela
inconstitucionalidade do PI,
705/96, de autoria do deputado
José Bonifácio (PSDB),
regulamentando o artigo 117
da Constituição do Estado. O
artigo trata da realização de
eleições diretas para escolha
do juiz de paz e o projeto do
deputado fixa a data de 3 de
outubro próximo para essa
eleição,	 entre	 outras

providências.
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AL discute interiorização dos
Seminários Legislativos

Presidente
Agostinho Patrús
P-Vlce-Presidente
Wanderley Ávila
22-Vice-Presidente
Sebastião Navarro Vieira
32-Vice-Presidente
Paulo Pettersen
12-Secretário
Rêmolo Aloíse
22-Secretário
Mana José Haueisen
32-Secretário
lbrahim Jacob
49-Secretário
Ermano Batista
52-Secretário
Antônio Júlio

SECRETARIA
Diretor-Geral
Dalmir de Jesus
Secretário-Geral da Mesa
Paulo Rubens Navarro Vieira

Os servidores Luiz
Valadares de Abreu, se-
cretário da Assessoria de
Planejamento Estratégico;
Myriam Costa Oliveira, ge-
rente-geral de Projetos
Institucionais; Fábio
Madureira, assessor do
Comitê de Comunicação
Institucional; e Maria das
Dores de Abreu Amorim,
secretária Temático-Pro-
cessual reuniram-se na
última sexta-feira com par-
ticipantes das Comissões
de Representação dos Se-
minários Legislativos, no
Plenarinho IV.

Durante o. encontro,
foi discutida a alteração
na dinâmica dos seminá-
rios, que agora terão uma
etapa no interior do Es-
tado. Na fase dos pré-

relatórios, serão expedidas
cópias do documento para
todas as entidades do inte-
rior ligadas ao segmento e
convite para a audiência.

Na etapa seguinte, o
deputado representante da
Comissão Técnica Perma-

nente da Assembléia, as-
sessorado por um mem-
bro da Comissão de Re-
presentação e por um con-
sultor da Casa, se deslo-
cará até a região pa-
ra realização da au-
diência.

e-,

Representantes de entidades discutem alterações na
sistemática dos Seminários

Deputados visitam Vale do
Jequitinhonha
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Além da visita nesta
segunda-feira ao municí-
pio de Iguatama, outro gru-
po de deputados se deslo-
ca nesta quarta e quinta-
feira para uma visita ao
Vale do Jequitinhonha,
como parte das atividades

A Assembléia reali-
za nesta quinta-fei-
ra(23), às 14h30min,
Ciclo de Debates sobre
Agribusiness, com a
participação dos secre-
tários Reginaldo Arcuri,
da Indústria e Comér-

da Comissão Especial insta-
lada na Assembléia para
averiguar a questão da seca
na região. A iniciativa é do
deputado Carlos Murta
(PPB). Os deputados visita-
rão os municípios de Coro-
nel Murta, Virgem da Lapa,

cio; e Alysson Paulineili,
da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento. Atu-
arão como exposi-
tores do tema o presi-
dente da Associação Bra-
sileira das Indús-
trias de Alimentação,

Araçuaí e Pedra Azul, onde
será realizada uma audiên-
cia pública, com a partici-
pação dos representantes
dos municípios vizinhos. A
reunião vai acontecer na
Prefeitura Municipal de
Pedra Azul.

Edmond Klotz; e o pro-
fessor titular da Uni-
versidade do Vale do
Rio dos Sinos(RS), Pa-
dre Roque Lauschner.
O deputado Paulo Piau
(PFL) vai coordenar os
trabalhos.

Ciclo aborda Agribusiness
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