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O deputado Romeu Queiroz (PSDB) destacou a proposta de interiorização e lembrou a

importância da participação social

Hídricos e Minerais, "Robin de exaustivas discussões em
Hood" e de Política Cultural. fóruns técnicos e seminários
Todas elas foram precedidas legislativos.

Encontro das Américas na
pauta do encontro
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O superintendente de
finanças do lpsemg, Ricardo
de Andrade, fala hoje, aos
deputados, sobre a situação
do autarquia . Ele participa
da reunião da Comissão
Especial para conhecer a
situação financeira do
Instituto. As 15 horas, no
Plenannho III

Reunião Especial
A Alemg promove hoje
Reunião Especial em home-
nagem ao presidente do
Tribunal de Justiça,
desembargador Márcia
Aristeu Monteiro de Barros. A
reunião será no Plenário, às
20 horas

Presenças
Também participaram do
encontro o líder do governo,
deputado Péncles Ferreiro
(PSDB), e os deputados
Wilson Trópia (PV), Geraldo
Rezende (PMDB), Ronaldo
Vasconcelios (PL), Simão
Pedro Toledo (PSDB) e Aílton
Vilela (PSDB). Além deles, o
secretário de Estado da
Justiça, deputado Tarcísio
Henriques, representando o
governador; o presidente do
Tribunal de Contas do Estado,
João Bosco Murta Lages;
vereadores e lideranças
empresariais

A participação cada vez
mais ampla da sociedade na
elaboração das leis e o
redirecionamento das ações
do Legislativo para o interior
- a exemplo do que já é feito
com as Audiências Públicas
Regionais -, bem como os tra-
balhos das Comissões Perma-
nentes. Essas foram as prin-
cipais diretrizes para a atuação
do Legislativo, apresentadas
ontem pelo presidente
Romeu Queiroz (PSDB), du-
rante o Café Parlamentar da
Associação Comercial de Mi-
nas Gerais (ACMinas), cujo
tema foi «Legislativo minei-
ro e seu papel no desenvolvi-
mento do Estado".

O presidente falou da
desinformação da opinião
pública quanto ao trabalho
da Alemg. Destacou a defor-
mação do conceito que se
faz de governo - como sen-
do as ações do Poder Exe-
cutivo e não "um condomí-
nio de poderes que distribui
competências e prerrogati-
vas entre o Legislativo, o
Executivo e o Judiciário".
Como contraponto, abordou
o esforço da Alemg, nas últi-
mas legislaturas, para dotar o
Estado de modernas políticas
públicas de desenvolvimento.
Resultados -Entre os re-
sultados efetivos deste es-
forço e da participação so-
cial, o presidente enfatizou
o aprimoramento e a criação
de diversas normas jurídicas.
Citou as Leis de Política
Agrícola, de Recursos

A Alemg tem atuado de for-
ma decisiva na reforma do Esta-
do, segundo o presidente. De-
pois de esboçar seu otimismo
com os indicadores sociais,
Romeu Queiroz disse que ainda
existem dois desafios: moderni-
zar e consolidar as instituições
democráticas e viabilizar os me-
canismos de promoção do equi-
líbrio social. O presidente da
ACMinas, Francisco Américo de
Matos, falou das iniciativas para
se formarem agências de desen-
volvimento nos municípios mi-
neiros; e propôs a parceria da
Alemg cru projetos como esse,
bem como nos processos de
internacionalização da economia.
Também manifestou o interesse
da entidade em participar das
Audiências e do processo de dis-
cussão das leis.
Livre comércio - Também fa-

laram a vice-presidente da
ACMinas, Angela Pace, que elo-
giou o trabalho dos parlamenta-
res e do corpo técnico da Alemg,
pedindo empenho ao Legislativo
para a divulgação do Encontro
das Américas; o ex-secretário de
Estado da Indústria e Comércio,
Reginaldo Arcuri, que também
falou sobre o processo de
globalização e de formação da
Arca de Livre Comércio das
Américas (Alca); o jurista Sacha
Calmom, que pediu a partici-
pação da universidade na dis-
cussão das leis, em especial das
que versam sobre o Direito Tri-
butário e Administrativo; e os
deputados Ivo José (PT) e
Adelmo Carneiro Leão (PT),
que destacaram a participação
social na elaboração das leis e
a importância da autonomia do
Poder Legislativo.

Presidente fala sobre diretí4i
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Confira as presidências das
Comissões e horários de reunião1

Comissão de Constituição e Justiça
• Presidente: Hely Tarquínio (PSDB)
• Vice: Antônio Júlio (PMDB)
• Reuniões: terças-feiras, às 10 horas

Comissão de Ciência e Tecnologia
• Presidente: Gil Pereira (PPB)
• Vice: Jaime Martins (PFL)
• Reuniões: terças-feiras, às 11 horas

Comissão de Saúde
Secretário da Saú
sobre consórcios e

Comissão de Educação, Cultura, Desporto Comissão de Agropecuária e Política
e Turismo e Lazer	 Rural
• Presidente: José Maria Barros (PSDB)	 • Presidente: Paulo Piau (PFL)
• Vice: José Henrique (PMDB)	 • Vice: Elbe Brandão (PSDB)
• Reuniões: quartas-feiras, às 9 horas 	 • Reuniões: quartas-feiras, às 10 horas

le poderá falar
SUS na Alemg

Comissão de Saúde e Ação Social
• Presidente: Jorge Eduardo
• Vice: Carlos Pimenta (PL)
• Reuniões: quintas-feiras, às 10 horas

Comissão de Administração Pública
• Presidente: Leonídio Bouças (PFL)
• Vice: Ajalmar Silva (PSDB)
• Reuniões: quartas-feiras, às 10 horas

Comissão de Política Energética, Hídrica e Comissão de Redação
Minerária -	• Presidente: Irani Barbosa (PSD)
• Presidente: Alvaro Antônio (PDT)	 • Vice: Bilac Pinto (PFL)
• Vice: Miguel Barbosa (PSD)	 • Reuniões: quintas-feiras, às 9h30min
• Reuniões: quintas-feiras, às 10 horas

Comissão de Defesa do Consumidor
• Presidente: Geraldo Nascimento (PT)
• Vice: José Militão (PSDB)
• Reuniões: terças-feiras, às 9h30min

Comissão de Meio Ambiente
• Presidente: Raul Lima Neto (PPB)
• Vice: Anivaldo Coelho (PT)
• Reuniões: quartas-feiras, às 9h30min

Comissão de Assuntos Municipais
Regionalização
• Presidente: Ronaldo Vasconcellos (PL)
• Vice: Dimas Rodrigues (PPB)
• Reuniões: quintas-feiras, às 9h30min

-

Observação:
A única Comissão que ainda não elegeu pre-
sidente e vice foi a de Defesa Social. A lide-
rança do PMDB ainda indicará o represen-
tante do partido na Comissão

COM
Constituição e Justiça
Reunião é marcada por debate, após
eleição do presidente e vice

O dia de ontem foi marca-
do pela eleição dos presiden-
tes e vice-presidentes das Co-
missões Permanentes da As-
sembléia para o biênio 19971
1998. Na reunião da Comissão
de Constituição e Justiça, o
deputado Hely Tarquínio
(PSDB), eleito presidente,
lembrou que o ano deverá ser
marcado por reformas consti-
tucionais e que a Comissão terá
muito cuidado na análise de
proposições. Ele destacou que

o Legislativo deve se relacio-
nar harmonicamente com o
Executivo e o Judiciário, mas
"sem submissão". O deputado
Adelmo Carneiro Leão disse
que a Comissão de Constitui-
ção e Justiça tem uma impor-
tância muito grande para a
construção de uma socieade
mais justa e consciente. Para
Adelmo, os parlamentares de-
vem procurar debater e enten-
der as implicações da
globalização.

Consórcio de Saúde - O de-
putado Ermano Batista disse
que deve ser levada a sério a
preocupação do deputado
Carlos Pimenta (PL) com o
atraso do governo estadual em
repassar recursos para o Progra-
ma de Consórcio de Saúde.
Batista afirmou que serão os
deputados, na condição de
avalistas, os cobrados pela
inadimplência do governo.
"Temos de ficar preocupados
e agir", defendeu.

Comissão de Fiscalização Financeira e Comissão de Direitos e Garantias
Orçamentária	 Fundamentais
• Presidente: Miguel Martini (PSDB) 	 • Presidente: João Leite (PSDB)
• Vice: Paulo Pettersen (PPB) 	 • Vice: Ivair Nogueira (PDT)
• Reuniões: quintas-feiras, às 10 horas	 • Reuniões: quartas-feiras, às 9h30min

Na reunião da Comissão
de Saúde, foi discutido o Pro-
grama Agente de Saúde no
Estado, com ênfase para a
reunião em que se discutirá a
implantação do programa. O
encontro entre a direção do
Programa Comunidade Soli-
dária e o governo estadual
será no próximo dia 17. Ficou,
então, definido, a partir da
proposta do deputado Carlos
Pimenta (PL), que a Comis-
são convidará o secretário de
Estado da Saúde para um de-
bate sobre três programas que
têm levantado discussão
no Estado: SUS, Médico
da Família e Consórcios
Intermunicipais de Saúde.
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o debate desses temas é im-
portante para rever a
concretização dos programas
- principalmente dos consór-
cios municipais. Para ele, esse
debate poderá fazer com que
os projetos saiam da retórica
e se tornem efetivos.
Consórcios e SUS - Hely
Tarquínio (PSDB) também
criticou a forma com que vem
ocorrendo o repasse de ver-
bas aos consórcios. Segundo
ele, a deficiência do sistema
é fruto da ineficiência das
prefeituras no repasse. "De-
sejo que a Comissão auxilie
os consórcios a se tornarem
efetivos", destaca. Manifes-
tando sua preocupação com o
desenvolvimento e oualidade

do SUS, o deputado Adelmo
Carneiro Leão (PT) frisou:
"para criar um atendimento
de qualidade, não podemos
pensar no SUS como um sis-
tema para os pobres, pois as-
sim ele será um sistema po-
bre. Precisamos pensar na
criação de um sistema efici-
ente que atenda a todos".

O deputado Hely
Tarquínio (PSDB), fazendo
referência à atuação do
biênio anterior, congratulou
o ex-presidente da Comis-
são, deputado Carlos Pi-
menta (PL), destacando a
atuação e o empenho da Co-
missão na busca da melhoria
da saúde pública em Minas
Gerais.

Política Energética/Defesa do
O presidente, deputado rante a reunião, foi apresentado,

Alvaro Antônio (PDT), citou pelo deputado Anivaldo Coelho
a destacada atuação da Co- (PT), um requerimento convi-
missão no biênio passado. dando o diretor regional do De-
"Atuamos de forma seme- partamento Nacional de Pesqui-
lhante. Só no ano passado ti- sa Mineral (DNPM-MG), Celso
vemos mais de 20 audiên- Luiz Garcia, a explicar o proces-

	

cias públicas", destaca. Du- 	 so de liberação de 5 mil áreas de

Consumidor
pesquisa no Estado.

Na reunião da Comis-
são de Defesa do Consumi-
dor, foram destacadas as
ações do biênio anterior e
a importante atuação da
Comissão na defesa dos di-
reitos do cidadão.



Respondida questão de ordem sobre
eleição para diretor de escola

O presidente da Assem-
bléia, deputado Romeu
Queiroz (PSDB), respon-
deu, ontem, na Reunião Or-
dinária Deliberativa, a ques-
tão de ordem formulada
pelo deputado Gilmar Ma-
chado (PT). A questão de
ordem refere-se à comuni-
cação feita pelo presidente
do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) a propósito do jul-
gamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n°
640-1, no qual foi declarada
a inconstitucionalidade dos
dispositivos da Constituição
do Estado, da Lei Estadual
n° 10.486 de 1991 e do De-
creto n° 32.855 de 1991, re-
ferentes ao processo de seleção
competitiva para exercício dos
cargos e funções comissionados
de diretor e vice-diretor de Es-
cola Pública.
Representação - A Deci-
são da Presidência, lida pelo
deputado Romeu Queiroz,
esclarece que a Ação Direta
de Inconstitucionalidade foi
ajuizada em 1991 pelo Mi-
nistério Público Federal, em
atendimento à representa-
ção formulada pela Associa-
ção dos Diretores de Esco-
las Oficiais de Minas Gerais.
O argumento foi de que o
provimento do cargo de di-
retor e da função de vice-di-
retor, mediante o processo
de seleção competitiva pre-
visto na Constituição do Es-
tado, suprimiria a compe-
tência do chefe do Poder
Executivo, titular do poder
de nomenação, ofendendo,
portanto, a Constituição Fe-
deral.

Segundo a Presidência
da Assembléia, a questão de

ordem do deputado Gilmar
Machado refere-se a delibe-
rações e providências da
competência do Executivo.
Por isso, esclareceu apenas
que o Estado vem realizan-
do seleções para o provimen-
to dos cargos e funções cita-

Foram designados on-
tem os integrantes da Co-
missão Especial que vai
emitir parecer sobre a Pro-
posta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 31197, do
deputado Ermano Batista
(PL) e outros, que dá nova
redação aos artigos 77, 78
e 79 da Constituição do
Estado (tratam da compo-
sição do Tribunal de Con-
tas). Foram designados:
pelo PSDB, José Maria

dos, por entender que a de-
cisão do STF não impede a
competição, considerada
agora "um critério adotado
pelo detentor da competên.
cia da nomeação e não mais
como uma imposição cons-
titucional e legal".

Barros, Simão Pedro
Toledo, Miguel Martini e
Arnaldo Penna; pelo PFL,
Sebastião Costa e Sebasti-
ão Navarro Vieira; pelo
PPB, Gil Pereira e Sebas-
tião Helvécio; pelo PMDB,
Anderson Adauto e Antô-
nio Andrade; pelo PT,
Adelmo Carneiro Leão e
Maria José Haueisen; pelo
PDT, Ivair Nogueira; pelo
PL, Ronaldo Vasconcellos;C
pelo PTB, Ambrósio PintO

presidente recebeu_
rador-geral de justiça
A Procuradoria- Geral de
Justiça de Minas Gerais está
defendendo a instauração,
pelo Assembléia, de uma
Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) para investi-
gar o situação dos presídios
no Estado. Ontem, durante
visita ao presidente da
Assembléia, deputado
Romeu Queiroz, o procura-
dor-geral de Justiça,
Epaminondas Fulgêncio
Neto, solicitou a criação da
CPI.
De acordo com o Regimento
Interno, a criação de CPI só
é possível mediante requeri-
mento assinado por pelo
menos um terço dos deputa-
dos (26). O presidente
Romeu Queiroz encaminhou
o solicitação à Procuradoria
da Alemg, que deverá se
posicionar a respeito das
possibilidades legais sobre o
assunto.

centro das Américas
O presidente Romeu Queiroz
e o coordenador-executivo
do governo de Minas poro o
Encontro dos Américas,
Reginaldo Arcuri, discutiram
ontem, no Assembléia,
aspectos do evento. Arcuri
fez um relato da reunião
Prep

aratória ocorrida em
Recife (PE), na semana
passada. Os dois conversa-
ram, ainda, sobre possíveis
mudanças a serem
implementadas na legisla-
ção, após a formação do
Area de Livre Comércio.

Foi empossado durante a
Reunião Ordinária de Deba-
tes da segunda-feira (3) à
noite, o deputado Geraldo da
Costa Pereira, em solenida-
de presidida pelo 1°-vice-
presidente da Assembléia,
deputado Cleuber Carneiro.
Segundo suplente de depu-
tado pelo PMDB, Geraldo

Robin Hood
O deputado Ivair Nogueira
(PDT) falou das reclamações
que os prefeitos das grandes
cidades de Minas estão
fazendo sobre a Lei Robin
Hood. Ele disse que assumiu
compromisso com o prefeito
de Betim, a fim de buscar
alternativas para manter o
sentido social da Lei, sem
prejuizos para as cidades
desenvolvidas. "Lei é lei e
deve ser cumprida, mas não
podemos virar as costas para
a reclamação, que parece
justa", disse. Em aparte, o
deputado Ermano Batista (PL)
disse que o objetivo da Lei é
evitar o inchaço das rendas
nos grandes centros minei-
ros. O deputado Gilmar
Machado (PT), em outro
aparte, concordou com Ivair
Nogueira sobre a necessida-
de de uma revisão nos
critérios da norma.

Confusão
O deputado Miguel Martini
(PSDB) disse que há uma
confusão envolvendo a
Cemig. Segundo o deputado,
não existe relação entre a
CPI dos Precatórios e a
venda de ações da estatal
mineira. Ele explicou que o
governo está fazendo opera-

da Costa Pereira passou à
condição de primeiro su-
plente, tendo em vista a de-
sistência de Paulo César
Freitas, que assumiu a pre-

Divinópolis, 57 anos, Costa
Pereira inicia o 50 mandato
parlamentar no Legislativo

ção lícita na venda de 32%
das ações da Cemig, e que o
Estado continuará sócio
majoritário da empresa. Em
aparte, o deputado Gilmar
Machado (PT) reclamou que
a Casa não está tendo
acesso a algumas informa-
ções sobre a negociação.

Homenagens
O deputado Carlos Pimenta
(PL) homenageou o
desembargador Márcio
Aristeu Monteiro Barros, que
está deixando a presidência
do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais. Ele agradeceu
os benefícios que o
desembargador proporcio-
nou a Montes Claros, princi-
palmente o esforço de
Márcio Aristeu pela constru-
ção da sede do Fórum
daquela cidade. O deputado
prestou homenagem tam-
bém ao ex-prefeito de
Montes Claros, Pedro Narci-
so, nomeado administrador
regional do Norte de Minas.

Mercovale
O deputado Roberto Amaral
(PSDB) registrou a realização
do II Mercovale - Encontro
de Negócios no Vale do São
Francisco. O deputado
explicou que o evento é

mineiro. Em seu discurso,
destacou que "depois de
dois anos afastado da Assem-
bléia, senti ainda mais o va-
lor de bem servir a todas as

dade ao trabalho de 16 anos
como parlamentar, com mui-
ta lealdade e disposição.

importante para o desenvol-
vimento da bacia do Rio São
Francisco. "O Mercovale se
propõe a colaborar no
processo de transição da
teoria para a prática, disse-
minando informações e
fomentando negócios",
informou.

Cemig
O deputado Marcos
Helênio (PT) falou sobre o
processo da venda de
ações em bloco da Cemig.
Ele reclamou que os crité-
rios não estão claros para
a Assembléia e nem para a
população. Em aparte, os
deputados Durval Angelo
(PT) e Gilmar Machado (PT)
disseram que a medida
está "preparando terreno"
para a privatização da
empresa. Para os petistas,
a venda em bloco das
ações evidencia essas
intenções do governo.
Apartearam também os
deputados Miguel Martini
(PSDB) e Péricles Ferreiro
(PSDB), que defenderam a
negociação. Segundo os
deputados, o governo optou
pela venda em bloco por ser
mais vantajosa, acrescentan-
do que não existe nenhum
interesse no privatização.

Parlamentar toma posse e inicia o
quinto mandato na Alemg

Designada Comissão Especial
para análise de PEC

Blocos
Ø O deputado Sebastião Helvécio

(PPB), líder do Bloco Social Progressista,
comunicou a escolha dos deputados Di-

9	 nis Pinheiro (PSD) e Paulo Pettersen
(PPB) para vice-líderes do Bloco. O líder

9	 do PMDB, deputado Anderson Adauto,
comunicou ontem a escolha do deputa-

9	 do Antônio Andrade para vice-líder do
partido.

feitura de Nova Serrana. 	 comunidades onde fui vota-
Discurso - Natural de do." Prometeu dar continui-



9 horas
• Comissão de Educação (Plenarinho III) - Discutir e votar pa-
receres sobre proposições
• Reunião preparatória para o Fórum Técnico sobre o Sistema
Previdenciário do Servidor Público Estadual (Auditório)

14 horas
Reunião Ordinária Deliberativa (Plenário)

1 4h3Omin
• Comissão Especial para emitir parecer sobre o PEC 28/96,
do deputado Durval Angelo (P1) e outros, que altera a seção III
do capítulo II da Constituição do Estado e acrescenta artigo ao
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - extingue os
Tribunais de Alçada e de Justiça Militar )Plenarinho IV) - apreci-
orem 1° turno o parecer do relator
• Comissão Especial para emitir parecer sobre o veto parcial à
Proposição de Lei 13.290 (ex-PI. 1.041/96, do governador do
Estado), que autoriza o Poder Executivo a efetuar permuto do
imóvel que especifico, situado em Murioé (Plenarinho II) - ele-
gero presidente, o vice e designar o relator da matéria
• Comissão Especial para emitir parecer sobre o veto total à
Proposição de Lei 13.276 (ex-PI. 537195, do deputado Paulo
Piou), que crio o Programa Estadual de Conservação da Agua
(Plenarinho III) -eleger o presidente e o vice e designar o relator
da matéria
• Comissão Especial para emitir parecer sobre o veto total à
Proposição de Lei 13.261 (ex-PL 207195, do deputado lbrahim
Jacob), que dispõe sobre a cobrança de multa par infração às
normas de trânsito (Plenarinho 1) - eleger o presidente e o vice
e designar o relator da matéria

14h45m1n
• Comissão Especial paro emitir parecer sobre o veto total à
Proposição de lei 13.280 (ex-li. 828/96, do deputado Durval
Angelo), que autoriza o Poder Executivo a doar à Mitra
Arquidiocesano de Mariana imóvel que especifica (Plenannho II)
- eleger o presidente e o ',ice e designar o relator da matéria
• Comissão Especial para emitir parecer sobre o veto total à
Proposição de Lei 13.281 (ex-li. 841/96, do deputado Marco
Régis), que assegura a oferecimento gratuito, pelo Estado, do
exame poro diognóstico de deficiência de Alfa.1 -Antitripsina
)Ptenannho 1)- eleger o presidente e  vice e designar o relator
• Comissão Especial para emitir parecer sobre o veto total à
Proposição de Lei 13.282 (ex-PI 873/96, do deputado Gemido

Rezende), que institui o Programa Emergencial de Combate
Analfabetismo (Plenarinho III) - eleger o presidente e o v im 9
designar o relatar da matéria

15 horas
• Comissão Especial para conhecer o real situação fiarim
do lpsemg, incluindo os não-repasses pelo Tesouro, assim corno
a situação da prestação de serviços rio capital e no interior
(Plenarinho III) - ouvira superintendente de Finanças do lpsemg
Ricardo de Andrade
• Comissão Especial paro emitir parecer sobre o veto parcial à
Proposição de Lei 13.286 (ex-PL 1.016/96, do governador do
Estado), que altero o Lei 6.763, de 26/12/75, que consolida e
legislação tributário do Estado de Minas Gerais (Plenarinho 1)
eleger o presidente e o vice e designar o relator da matéria
• Comissão Especial para emitir parecer sobre o veto total à
Proposição de Lei 388,'95, do deputada Almir Cardoso, que crio
o Programa Mineiro de Incentivo à Pecuária do Leite (Plenorinfe
III) - eleger o presidente e  vice e designar o relator da matéria
• Comissão Especial paro emitir parecer sobre o veto parcial à
Proposição de Lei 13.289 (ex-Pt. 1.039196, do governador do
Estado), que autoriza o Poder Executivo a realizar operação de
crédito com a União para ohm que menciona (Plenarinho li) -
eleger o presidente e o vice e designar o relator da matéria

l5hl5min
• Comissão Especial poro emitir parecer sobre o veto parcial à
Proposição de Lei 13.284 («-PI 968196, do governador do Es-
tada), que estimo os receitas e fixa as despesas do Orçamento
Fiscal edo Orçamento de Investimento das Empresas Controla-
das pelo Estado paro 1997 (Plenarinho III) - eleger o presidente
e  vice e designar o relator da matéria
• Comissão Especial para emitir parecer sobre o veto parcial à
Proposição de Lei 13.267 (ex-PL 685196, do deputado Miguel
Martini), que dispõe sobre o financiamento de equipamento cor-
retivo para portador de deficiência (Plenarinho 1) - eleger o pre-
sidente e o vice e designar o relator da matéria
• Comissão Especial paro emitir parecer sobre o veto total à
Proposição de Lei 13.269 (ex-PL 829/96, do deputado Bonifáao
Mourão), que dispõe sobre a denominação de estabelecimento,
instituição e próprio público do Estado )Plenarinho II) - eleger o
presidente e o vice e designar o relator da matéria

20 horas
• Reunião Especial em homenagem ao presidente do Tribunal de
Justiça, desembargadorMárcioAnsteuMoriteiro de Barros (Plenárial
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Assembléia na Internet:
http:llwww.almg.gov.br

Reunião Ordinária Deliberativo(14 horas)
Parecer

Da Comissão de Justiça sobre a constitucionalidade
do Projeto de Resolução n° 699/96, do Deputado
Durval Angelo, que declara a nulidade do contrato
de abertura de crédito que entre si fazem o Caixa
Econômica Federal e o Estado de Minas Gerais, no
forma prevista no Voto n° 162/95, do Conselho Mo-
netário Nacional, de 16/2/96.

PEC 26/96
Do deputado Sebastião Navarro Vieira, que supri-
me do art. 53 da Constituição do Estado o § 7° e
seus respectivos incisos. (O art. dispõe sobre a cons-
tituição da Comissão Representativa do Assembléia,
para funcionar durante o recesso parlamentar).
Votação em 1° turno

PEC 7/95
Do deputado Péricles Ferreira, que dá nova redação
ao § 6° do art. 76 da Constituição do Estado, que
dispõe sobre a Câmara de Licitação que funciona
no Tribunal de Contas do Estado. (Apreciação con-
clusiva da legalidade de ato e instrução dos proce-
dimentos licifatórios pela Câmara de licitação, ca-

bendo recurso ao plenário de sua decisão) Discus-
são em 1° turno

PI- 326/95
Do deputado João Batista de Oliveira, que dispõe
sobre a promoção, pela Loteria Mineira, de extração
especial da Semana do Excepcional. Discussão em
1° turno
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BH-MG CAPITAL E INTERIOR

MG TRANSPLANTES
Resumo: A aprovação do lei federal que obriga a doação de órgãos vai ocasionar mudanças no MG

Transplantes e nos hospitais, que terão que se adaptar à nova realidade. Os deputados estaduais defen-
dem a descentralização das ações relacionadas à doação de órgãos e cirurgias de transplantes.
Entrevistas: Deputado Wilson Pires (PFL); Ludércio Rocha de Oliveira, coordenador do MG Transplantes;
deputado Carlos Pimenta (PL).
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