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Escravidão flO Norte
Será apreciado hoje o relatório
final da Comissão Parlamentar
de Inquérito (CPI) que
investigou a existência de
escravidão por dívidas de
trabalho no desmatamento e
produção de carvão vegetal no
Norte de Minas. A Comissão
ouviu, no último semestre,
representantes da Delegacia
Regional do Trabalho, da
Comissão Pastoral da Terra,
além de promover vistorias em
15 carvoarias de Montezuma e
Rio Pardo de Minas. Foram
colhidos, ainda, depoimentos
de trabalhadores e
representantes de siderúrgicas,
bem como de agenciadores de
mão-de-obra. O relator é o
deputado Carlos Pimenta (PL).
A reunião será às 15 horas, no
Plenarinho ifi

Contratos da Educação
A Comissão de Educação,
Cultura, Desporto e Turismo e
Lazer ouve hoje, às 9 horas, a
secretária de Estado da
Educação, Ana Luiza Machado
Pinheiro. Ela fala sobre os
projetos e medidas do governo
para o setor, entre eles a não
renovação de contratos com
Professores. A reunião será no
Auditório. Também estará
presente a secretária de
Educação de Belo Horizonte,
Glaura Vasques

Acesso ao cárcere
A Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais aprecia
hoje, às 9 horas, o PL 478/95,
do deputado Marcos Helênio
(PT), que dispõe sobre o livre
acesso da sociedade aos
estabelecimentos policiais e
carcerários. A reunião será no
Pleflarinho IV

9 horas

Comissão de Educação, Cultu	e Turismo e Lazer (Auditório)
- ouvir o secretária de Estado do Educação, Ana Luizo Machado Pinheiro,tJ 4it' F1 sobre projetos e medidas do governo para o setor, entre eles a não
renovação de contratos com professores

Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho III) - discussão e votação de
proposições da Comissão

Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais (Plenorinho IV) - dar prosse-
guimento à discussão do P1 478/95, do deputado Marcos Helênio (PT), que
dispõe sobre o livre acesso da sociedade aos estabelecimentos policiais e
carcerários

9h3Omin
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenorinho 1) - discussão

e votação de proposições da Comissão
10horas

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) - discussão e votação de
• parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário, entre elas o PL
• 207195, do deputado lbrahim Jacob (PDT), que dispõe sobre os critérios para

a cobrança de multas decorrentes de infrações de trânsito

• Comissão de Meio Ambiente (Plenarinho II) - discussão e votação de parecer
sobre o P1 517/95, do deputado Miguel Martini (PSDB), que dispõe sobre a
instalação e o funcionamento de unidades lavadoras de batatas no Estado

lOh3Omin
• Comissão de Política Energética, Hídrica e Mineráría (Plenarinho III) -discutir

assuntos de interesse da Comissão
14 horas

• Reunião Ordinária Deliberativa (Plenário)
15 horas

• Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para, no prazo de 120 dias, investigar
a existência de escravidão pordívidas de trabalho no desmatamento e produção
de carvão vegetal no Norte de Minas (Plenarinho III) - o objetivo é apreciar o
relatório final

I5h3Omin
• Assembléia dos trabalhadores em educação da rede estadual (Tribuna Popular)
- apedidodo Sind-UTE
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Secretária fala sobre	 Aprovado relatório final sobre
contratos não renovados	comunicação no Estado

A Comissão de Educa-
ção, Cultura, Desporto e
Turismo e Lazer vai ouvir
hoje, às 9 horas, em Reu-
nião Extraordinária, a se-
cretária de Estado da Edu-
cação, Ana Luiza Machado
Pinheiro, sobre os projetos
e medidas do Governo do
Estado para a área de edu-
cação, como a não renova-

Aprovada
A Comissão de Constitui-

ção e Justiça aprovou ontem
parecer de 1 11 turno, favorá-
vel, do deputado Simão
Pedro Toledo (PSDB) ao PI,
609/95, do deputado Arnaldo
Penna (PSDB), que institui
campanha educativa em Mi-
nas com o objetivo de me-
lhorar a qualidade de vida
dos cidadãos. Entre outros
objetivos, a campanha bus-
ca propagar cuidados pre-
ventivos relativos à alimen-
tação, à saúde e à higiene;
destacar a importância do
cidadão no contexto social;
e fortalecer o sentimento cí-
vico e a importância das ins-
tituições públicas.

O projeto prevê que a
veiculação da campanha será
feita pelo Executivo. Foi
aprovada emenda do relator
que estabelece prazo de 120
dias, a partir da publicação
da lei, para que o Governo a
regulamente. Segundo ode-
putado Arnaldo Penna, o pro-
jeto pretende fortalecer e
viabilizar campanhas educa-
tivas e culturais que venham
contribuir para o bem estar
do cidadão, capacitando-o a
atuar plena e conscientemen-
te na sociedade.

ção de contratos com pro-
fessores. Requerimento nes-
se sentido, apresentado pelo
deputado Irani Barbosa
(PSD), foi aprovado na reu-
nião de ontem. Também foi
convidada a participar das
discussões a secretária da
Educação de Belo Horizon-
te, Glaura Vasques.

Durante os trabalhos, fo-

campanha

ram aprovados pareceres fa-
voráveis a três projetos de
lei que declaram entidade
de utilidade pública e a 18
requerimentos de votos de
congratulações. Participa-
ram da reunião, presidida
pelo deputado Irani Barbo-
sa (PSD), os deputados
Anderson Adauto (PMDB)
e João Leite (PSDB).

para

Com o encaminhamento
de duas propostas concre-
tas e um relatório que inclui
10 recomendações para me-
lhorar as condições de co-
municação em Minas Ge-
rais, contribuindo para pro-
mover a maior integração
de suas regiões, foi aprova-
do ontem o documento fi-
nal da Comissão Especial,
presidida pelo deputado
Paulo Piau (PFL), criada no
2 semestre do ano passado,
para proceder estudos so-
bre esse mesmo tema.

O deputado Alberto Pin-
to Coelho (PPB), autor do
relatório, destacou inicial-
mente os problemas que o
setor enfrenta. Estes vão des-
de o alcance limitado dos
seus veículos, deixando a
descoberto várias áreas, sub-
metidas à influência das re-
giões com as quais fazem
divisa, até a dificuldade fi-
nanceira das empresas que
compõem o setor.

llhas—Segundo o relatório,
apesar de o conjunto da
economia do Estado desta-
car-se no 2Q lugar no PIB
nacional, a indústria minei-
ra de comunicação movi-
menta valores que a colo-
cam em 89 lugar no país.
Esse quadro, que se reflete
na desintegração política,
econômica e cultural de
Minas, "autoriza comparar o
Estado a um conjunto de
ilhas isoladas entre si", fri-
sou o relator.

A Comissão Especial ou-
viu mais de 20 especialistas
e profissionais ligados à co-
municação. Como conclu-
são destes debates, o relator
sugeriu, entre outras medi-
das, a imediata implantação

do Conselho Estadual de Co-
municação, com represen-
tação paritária da sociedade

Outra providência urgen-
te, destacada no relatório, é a
de realização de um recense-
amento das empresas e das
pessoas que atuam neste seg-
mento em Minas, possibili-
tando a sua caracterização
mais precisa, já que hoje os
dados são dispersos e
desencontrados. Estão
sugeridas também iniciativas
visando ao fortalecimento dos
veículos de comunicação li-
gados ao setor público - TV
Minas e Rádio Inconfidência
- e a maior eficiência das
empresas estatais que
atuam nessa área, como a
Telemig e a Empresas de

Foi aprovado também um
requerimento, encaminhado
ao presidente da Comissão
de Administração Pública, so-
licitando a realização de au-
diência pública, com o obje-
tivo de debater a necessida-
de e conveniência de se res-
tabelecer em Minas a possibi-
lidade de se instituírem fun-
dações governamentais de
direito privado. Com essa
iniciativa, a Comissão pre-
tende aprofundar as discus-
sões sobre as dificuldades
específicas enfrentadas pelas
fundações públicas que atu-
am na área, reveladas duran-
te a fase de levantamento de
dados.
Estratégia - O documento
chama atenção ainda para o
fato de que o problema da

e do governo, órgão que
atuará como fórum para dis-
cussão dos problemas.

Correio e Telégrafos.
Crédito - Propõe ainda a
criação de linhas de crédito
para financiar as empresas
do setor, garantindo a sua
atualização tecnológica. Para
enfrentar o problema especí-
fico da distribuição das ver-
bas publicitárias e da propa-
ganda governamental, diag-
nosticado nos debates, a Co-
missão aprovou o encami-
nhamento à Mesa da Assem-
bléia de um projeto de lei
que dispõe sobre propagan-
da e publicidade dos órgãos
públicos e das entidades sob
controle direto ou indireto
do Estado.

Comunicação Social em Mi-
nas é complexo e amplo de-
mais para ser resolvido pela
simples interveniência do
Estado, exigindo a urgente
elaboração e implementação
de um plano estratégico de
desenvolvimento da indús-
tria mineira de comunicação,
numa parceria entre o poder
público e a iniciativa privada.

O relatório e as duas ma-
térias legislativas foram apro-
vados na reunião de ontem,
presidida pelo deputado Pau-
lo Piau (PFL) e com a partici-
pação dos deputados Elbe
Brandão (PSDB), vice-presi-
dente da Comissão; Alberto
Pinto Coelho (PPB) e Ivair
Nogueira (PDT). Integrou
também a Comissão o depu-
tado Gilmar Machado (PT).

melhoria da qualidade de vida
Estudantes recebem
orientação sobre doenças

Durante a reunião, pre- inconstitucionalidade, ile-
sidida pelo deputado Si- galidade e antijuricidade:
mão Pedro Toledo, foram 601/95, do deputado
votados quatro pareceres Ronaldo Vasconcelos (PL),
a projetos sujeitos à apre- que concede parcela-
ciação do Plenário. Foi mento de créditos tributá-
aprovado parecer favorá- rios de ICMS e ISS; e 607/
vel do deputado Arnaldo 95, do deputado Olinto
Penna (PSDB) ao PI, Godinho, que prevê a
613/95, do deputado Jor- transformação de cargos
ge Eduardo de Oliveira de pesquisador pleno da
(PMDB), que dispõe so- Fundação João Pinheiro
bre medidas a serem para atender alunos da
adotadas pelo Governo do Escola de Governo.
Estado visando orientar os Os deputados ainda
alunos de 1 11 e 2 graus da aprovaram pareceres fa-
rede de ensino público voráveis a 30 PLs que de~
estadual sobre as doenças claram diversas entidades
infecto-contagiosas, sexu- de utilidade pública e ao
almnente transmissíveis ou PI, 595/95, do deputado
não. Geraldo Rezende (PMDB),
ICMS —Também foi apro- que institui o Dia do Dete-
vado parecer favorável do tive Profissional. Essas pro-
deputado Anivaldo Coe- posições dispensam a
lho (PT) ao PI, 351/95, do apreciação do Plenário.
deputado Mauri Torres Participaram da reunião
(PSDB), que autoriza o os deputados Simão Pedro
Executivo a fazer reverter Toledo (PSDB), Leonídio
imóvel ao município de Bouças (PFL), Arnaldo
Timóteo. Dois PLs rece- Penna (PSDB) e Anivaldo
beramn parecer pela Coelho (PT).

Empresas devem ser recenseadas

Fundações públicas
serão tema de audiência



Eleitos parlamentares que
vão examinar vetos

Designados integrantes da
CPI sobre apuração do VAF

4	 a! informa - quarta-feira 0jjnforma - quarta-feira	 5

Cuno
Terminou ontem o curso
promovido pela Gerência-
Geral de Sistemas e
Informática que ensinou os
servidores de gabinete a
utilizar um novo serviço de
impressão a laser, através da
Gráfica. O curso foi
ministrado pela Coordenação
de Clientes Parlamentares.

As Comissões Especiais
criadas para emitir parecer
sobre vetos a diversas pro-
posições de lei elegeram, on-
tem, presidentes e vice-pre-
sidentes e designaram os
relatores das matérias. Serão
apreciados os seguintes ve-
tos:
• parcial à Proposição de Lei

12.901, que dispõe sobre estágio
para estudantes em órgão e
entidade da administração
pública: presidente, Dilzon
Meio (PTB); vice, Marcelo
Gonçalves (PDT); relator,
Toninho Zeitune (PMDB). A
reunião para dar início aos
trabalhos será amanhã, às
l4h3Omin.

• parcial à Proposição de Lei
12.845, que autoriza o Poder
Executivo a alienar imóveis de
propriedade do Estado:
presidente, Miguel Martini
(PSDB); vice e relator, Gilmar
Machado. Participaram também
da reunião os deputados
Toninho Zeitune (PMDB) e Raul
Lima Neto (PPB).

• total à Proposição de Lei 12.870,
que torna obrigatória a
gratuidade nos sanitários dos
terminais rodoviários e nos
pontos de parada de ônibus
intermunicipais: presidente,
Marcos Helênio (PT); vice,
Sebastião Costa (PFL). O relator
não foi designado porque o
presidente Marcos Helênio não
foi empossado. A próxima
reunião será amanhã, às 15

A deputada Maria José
Haueiseri (P1), acompanha-
da do 12-vice-presidente da
Assembléia, deputado
Wanderley Ávila (PSDB),
concedeu entrevista coletiva
ontem, na Sala de Imprensa,
para denunciar irregularida-
des na atual administração
do prefeito de Pirapora,

horas. Participaram da reunião
os deputados Gilmar Machado
(PT), Miguel Martini (PSDB),
Raul Lima Neto (PPB) e Jorge
Hannas (PFL).

• parcial à Proposição de Lei
12.858 (ex-PL 199/95), da
Procuradoria-Geral de Justiça,
que altera Lei 11.181, de
10/08/93, que trata do Plano de
Carreira dos Servidores do
Ministério Público de Minas
Gerais e dá outras providências:
presidente, Dimas Rodrigues
(PPB); vice, Dinis Pinheiro
(PSD); relator, Hely Tarqüínio
(PSDB). A próxima reunião será
amanhã, às 15h15.

• parcial à Proposição de Lei
12.897 (ex-PL 310/95), do
deputado Luiz Antônio Zanto
(PPB), que obriga o Estado a
adotar medidas de prevenção
da cárie, da doença periodontal
e câncer bucal: presidente,
Jorge Hannas (PFL); vice, Raul
Lima Neto (PPB); relator,
Ajalmar Silva (PSDB).

• total à Proposição de Lei 12.825
(ex-PL 52/95), do deputadoJoão
Batista de Oliveira (PSB), que
obriga os orgãos e entidades da
administração direta e indireta
do Estado a manter, à disposição
do público, impressos em brade,
formulários e documentos
relacionados a tributos estaduais:
presidente, Álvaro Antônio
(PDT); vice, Leonídio Bouças
(PFL); relator, Hely Tarqüínio
(PSDB). A próxima reunião será
amanhã, às 15h30. Também
participou da reunião o
deputado Arnaldo Penna

Funcionários do Executivo
daquela cidade apresenta-
ram farta documentação,
comprovando o desvio de
verbas públicas que seriam
destinadas à saúde, educa-
ção e pagamento do funcio-
nalismo.

Após a entrevista, a de-

(PSDB).
total à Proposição de Lei 12.844
(ex-PL 253/95), do deputado
Gilmar Machado (PT), que dá
nova redação ao inciso VII do
artigo 4Q da Lei Q 9.119, de
27/12/85, a ela acrescido pela
Lei 9.586, de 6/6/88: presidente,
Alencar da SilveiraJr.; vice, Paulo
Piau (PFL). O relator não foi
designado, uma vez que o
presidente não estava presente
à reunião. Participaram também
da reunião os deputados Jorge
Hannas (PFL), Marcelo
Gonçalves (PDT) e Ajalmar Silva
(PSDB).
parcial à Proposição de Lei 12.828
(ex-PL554/95), do Tribunal de
Justiça, que cria cargos no quadro
de servidores da Justiça de
Primeira Instância: presidente,
Geraldo Rezende (PMDB); vice,
Arnaldo Penna (PSDB); relator,
Ronaldo Vasconceilos (PL). A
próxima reunião será amanhã,
às 15h45min.
parcial à Proposição de Lei

Complementar 45 (ex-PLC5/95),
do governador do Estado, que
institui gratificação de tempo
integral para ocupante de cargo
de provimento efetivo do Quadro
da Polícia Civil: presidente,
Toninho Zeitune (PMDB); vice,
Ronaldo Vasconcelios (PL);
relator, Ronaldo Vasconceilos.
Também participaram da reunião
os deputados Ivair Nogueira
(PDT), Sebastião Helvécio
(PMDB), Raul Lima Neto (PPB) e
Arnaldo Penna (PSDB). A
próxima reunião será amanhã,
às 15h45rnin.

acompanhou os líderes do
movimento contra a admi-
nistração do atual prefeito a
uma audiência com o gover-
nador Eduardo Azeredo
(PSDB). Eles iriam pedir pro-
vidências para solucionar o
problema, entre elas a inter-
venção no município.

Durante a reunião de Ple-
nário realizada na tarde de
ontem, presidida pelo deputa-
do Sebastião Navarro Vieira
(PFL), foram designados os
deputados que irão integrar a
Comissão Parlamentar de In-
quérito (CPI) que irá investigar
as denúncias de irregularida-
des no processo de apuração
dos índices do Valor Adiciona-
do Fiscal (VAF) de municípios
mineiros, O VAF é um dos
fatores que determinam oíndi-
ce de repasse de ICMS aos
municípios. A CPI, criada por
iniciativa do deputado Gilmar
Machado (PT), terá 120 dias
para concluir seus trabalhos.

Para membros efetivos da
CPI foram designados os de-

Pirapora
O deputado
Wanderley Ávila
(PSDB) comentou o
drama que a
população de

Pirapora está vivendo. A cidade
não tem tratamento de esgoto,
coleta de lixo, posto médico e
outros benefícios que o prefeito
tem obrigação de proporcionar
à população. Os funcionários
públicos não recebem há meses
seus salários. "Por várias vezes
já ocupei a Tribuna desta Casa
para comentar com total
repúdio os atos deste prefeito
corrupto", comentou o
deputado.

Campanha da
Fraternidade 96
O deputado Alrnir Cardoso (PT)
falou da Campanha da
Fraternidade de 1996.
Na opinião dele, o tema deste
ano, "Fraternidade e Política,
Justiça e Paz se abraçarão", é
muito oportuno. Almir Cardoso
disse que a Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB) está debatendo com
empenho o neo-liberalismo e o
governo Fernando Henrique
Cardoso. "É através da política
que a nossa ação se concretiza",
salientou.

putados Arnaldo Penna
(PSDB), Geraldo Rezende
(PMDB), Alberto Pinto Coelho
(PPB), Paulo Piau (PFL), Gilmar
Machado (PT), Ivair Nogueira
(PDT) e Carlos Pimenta (PL).
Como suplentes, foram desig-

Ainda na reunião de on-
tem, foram aprovados pare-
ceres da Comissão de Justiça
pela inconstitucionalidade de
duas proposições: PL
370/95, do deputado Elmo
Braz (PPB), e PI, 413/95, do
deputado Kemil Kumaira
(PSDB). O primeiro trata de
iniciativas de controle do

Estradas
O deputado Carlos Pimenta (PL)
destacou o grande
número de acidentes graves,
ocorridos nas estradas de Minas
Gerais, no último feriado.
Carlos Pimenta lembrou que o
Estado possui a maior malha
rodoviária do país.
Na opinião dele,
a Assembléia tem que
assumir seu papel e analisar o
problema com eficiência e
determinação.
O deputado disse que vai
promover um debate
convidando diversas
autoridades ligadas ao
Governo e às empresas de
transportes coletivos - urbanos
e intermunicipais - para
solucionar o problema.

Reforma
O deputado Miguel Martini
(PSDB) falou sobre os
desajustes que assolam as
finanças públicas.
Na opinião dele, esta situação
ameaça a estabilidade
conquistada pelo plano
econômico. "A reforma e a
modernização da administração
pública são prioridades
inquestionáveis para não
colocarmos em risco a
democracia e a paz social",
disse.

nados os deputados José Maria
Barros (PSDB), José Henrique
(PMDB), Dimas Rodrigues
(PPB), Leonídio Bouças (PFL),
Durval Ângelo (PT), Alencar
da Silveira Júnior (PDT) e
Ronaldo Vasconcellos (PL).

meio ambiente e de geração
de recursos decorrentes de
exploração de recursos mi-
nerais; o segundo acrescen-
ta dispositivo à Lei 11.717,
de 27/12/94, que institui o
Adicional de Local de Traba-
lho para servidor no efetivo
exercício em estabelecimen-
to penitenciário.

Apoio
A deputada Maria José Haueisen
(PT) disse que esteve na cidade
de Pirapora, no ano passado, e
constatou as insatisfações da
população em relação à
administração do prefeito. Maria
José comentou que, entre
aqueles que se manifestam
contra o prefeito, estão muitas
pessoas que ocupavam cargo de
confiança na prefeitura e
também muitos trabalhadores
civis. Em nome do partido, a
deputada disse que apóia a
resistência da população, que já
foi, segundo ela, tão prejudicada
pela corrupção local.

Plenário
O deputado Geraldo Rezende
(PMDB) falou sobre um projeto
de sua autoria que estabelece a
obrigatoriedade de
esclarecimento dos efeitos de
uso de drogas nas escolas da
rede pública e privada do
Estado. Ele disse que
o projeto objetiva derrubar o

tabu com o qual as drogas têm
sido tratadas.
Geraldo Rezende acredita que a
conscientização é uma arma
contra o consumo e a
dependência das drogas
entorpecentes e psicotrópicas
que causam dependência física
ou psicológica.

Requerimentos
deferidos

o Do deputado Bonifácio
Mourão (PMDB), solicitando a

retirada de pauta do PL
157/95, de sua autoria, que
autoriza permuta de imóvel

com o município de
Governador Valadares
• Do deputado Carlos
Pimenta (PL), pedindo

destaque na votação do veto
parcial ao artigo 3 da

Proposição de Lei 12.797, que
altera a Lei nQ 6.763, de

26/12/95, que consolida a
legislação tributária do Estado
• Do deputado Durval Ângelo

(PT), solicitando a
transformação da 1 1 parte da
Reunião Ordinária, de dia a

ser marcado, em Reunião
Especial, para receber o

arcebispo metropolitano de
Belo Horizonte, Dom Serafim
Fernandes de Araújo, que vai

falar sobre o tema da
Campanha da Fraternidade de
96, "Fraternidade e Política -

Justiça e Paz se Abraçarão'

Requerimentos
aprovados

• Do deputado Glycon Terra
Pinto (PPB), solicitando o

adiamento da discussão do
parecer da Comissão de

Constituição e Justiça sobre o
PL 319/95, de sua autoria, que
da nova redação ao caput do

artigo 159 da Lei 11.404, de
26/1/94, que contém normas

de execução penal
• Do deputado Gilmar

Machado (PD, pedindo
regime de urgência para a

tramitação do PR 660/96
• Do deputado Gilmar

Machado (PT), pedindo
regime de urgência para a

tramitação do PR 659/96
• Do deputado Ermano
Batista (PL), solicitando

expedição de ofícios aos
deputados federais mineiros,

no sentido de que patrocinem
emenda constitucional

visando facilitar o acesso aos
serviços odontológicos,

aproveitando-se os dentistas
práticos

Servidores de Pirapora
denunciam prefeito

Wallid Ramos Abdaila (PFL). putada Maria José Haueisen

Projetos rejeitados
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Reunk»Ordj-
nária (14 horas)
RQN 622/95
Do deputado Mar-IIT	cos Helênio (PT),

em que solicita ao secretá-
rio do Planejamer--	Co-
ordenação-Gero mo-
ções acerca das pessoas
contratadas pelo Programa
de Apoio ao Pequeno Pro-
dutor, a partir de 1995, con-
tendo os dados que menci-
ono

RQN 823/95
Do deputado Wilson Trópia
(PV), solicitando à Secreta-
ria Estadual de Saúde infor-
mações sobre o acondicio-

j

1V-CAPITAL
Tema: AL NA
QUARTA-FEIRA DE
CINZAS

ITtT Uma pesquisa
feita pelo Instituto

Vox Populi, no último mês de
dezembro, mostra que os
mineiros estão mais
confiantes com a Assembléia
Legislativa, pois 57% dos
entrevistados avaliam
positivamente o trabalho dos
deputados. Para
corresponder a essa
confiança os deputados não
têm medido esforços. Tanto é
assim, que na quarta-feira
de cinzas os deputados
compareceram ao Plenário
para votar e discutir projetos
de interesse de todos os
mineiros. A equipe de TV da
Assembléia ouviu o povo nas
ruas para confirrr
opinião. Assis- : n
programa "Assembu-.
Informa" veiculado nesta
quarta-feira, 28, nas
emissoras de TV da Capital,
você tem a repercussão
completa dos fatos.
Entrevistas: Eliomar Domingos,
motorista; Gentil Borges de
Mesquita, funcionário
Público; Alencar Abujanra,
jornalista; deputado Ermano
Batista, PL; deputado Paulo
Piau, PFL.

(Globo 13h13min; Alterosa
13h25mjn;	Record
18h30min; Manchete
19h30min; Bandeirantes
18h37min e TV Minas
1 9h00mín)

namento, a coleto, o trans-
porte e a destinação final
dos dejetos hospitalares no
Estado de Minas Gerais

Veto parcial
Votação, em turno único,
do veto parcial à Proposi-
ção de Lei 12.797, que alte-
ra o Lei no 6.763, de
26/12/75, que consolida a
legislação tributária do Es-
tado de Minas Gerais

PL 47/95
Do deputado José Bonifácio
(PSDB) (ex-PL 2.274/94),
que dispõe sobre os Conse-
lhos em Minas Gerais. Dis-
cussão em 10 turno

PL 55/95

1V- INTERIOR
Tema: POLÍTICA MINERÁRIA
A falta de legislação
específica para a área
minerária reuniu na
Assembléia Legislativa
empresários, trabalhadores e
pesquisadores do setor
mineral. Eles lançaram idéias
para definição de uma
política mineránci. O repórter
Guilherme Sudário
acompanhou o encontro, cuja
cobertura completa está no
programa "Assembléia
Informa" veiculado nesta
quarta-feira, 28, nas
emissoras de TV do interior.
Entrevistas: Cláudio Scliar,
Instituto de Geo-Ciências da
UFMG; João Grossi Sad,
GEOSOL; Maria Dalce Ricas,
Associação Mineira de Defesa
do Meio Ambiente.;
deputados: Anivaldo Coelho,
PT; Alvaro Antônio,
presidente da comissão
Política Energética da
ALEMG.

(Globo Juiz de Fora
1 2h54min; TV Triângulo
Uberlândia 12h58min;TVSuI
deMinasVarginha 1 2h54min;
TV Leste Governador
Valadares 12h54min; TV
Montes Claros 1 2h54min; TV
Pontal lfuiutaba 1 2h54min;
TVJaguara Araxâ 1 2h54min);
TV Regional Uberaba 12h, 1V
Paranaíba	Uberlândia
1 8h5Omin e lVTiradentesJuiz
de Fora 18h50min)

RÁDIO
Tema: VETOS DO
GOVERNADOR

Do deputado Jorge Eduar-
do (PMDB), que dispõe so-
breo gestão deequipamen-
los hospitalares, acrescento
dispositivo à Lei n° 10.359,
de 28/12/90, que criou
o Instituto do Coração
de Minas Gerais
(CARDIOMINAS), e dá ou-
tras providências. Discussão
em 1° turno

PL 278/95
Do deputado João Leite
(PSDB), que define medidos
para combate ao tabagis-
mo no Estado e proíbe ouso
do cigarro e similares nos
locais que estabelece. Dis-
cussão em 10 turno

Várias proposições de Lei
vetadas pelo Governador do
Estado começam a ser
examinadas pelos deputados
nesse reinício de trabalhos.
Um dos projetos vetados
prevê a isenção do IPVA
para veículos com mais de 12
anos de fabricação. A
iniciativa da matéria é do
deputado Gilmar Machado,
do PT. Outra proposição
vetada é a que proíbe a
cobrança de taxas para
utilização de sanitários nos
terminais rodoviários e nas
paradas de ônibus
intermunicipais. O deputado
Raul Lima Neto, do PPR,
autor da iniciativa é um dos
entrevistados no programa
"Assembléia Informa",
veiculado nas emissoras de
rádio, nesta quarta-feira, 28.
Entrevistas: Deputados:
Gilmar Machado, PT; Raul
Lima Neto, PPR.

(Altaneira (FM) 20 horas; Al-
vorada (FM) 20h45min; Amé-
rica (AM) 11 h40min; Antena-
1 (FM) 7 horas; Atalaia (AM)
20 horas; BH (FM) 7 horas;
Capital (AM) 18h55min; Ci-
dade (FM) 20h30min; Cultura
(AM) 21 horas; Dei Rey (FM) 8
horas; Extra (FM) 7horas; Glo-
bo (AM) 19 horas; Guarani
(AM) 9 horas; Guarani (FM)
20h30min; Itatiaia (AM) 21
horas; Inconfidência (AM) em
3 horários: 8h30min,
12h58m1n e 23h27min;
Transamérica (FM) 7 horas e
Líder (FM) 20 horas)
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