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Simão Pedro Toledo ocupa vaga no TG4oÃ
Baldonedo Napoleão retorna à Alemg

\'ia Expressa
A Comissão de Assuntos
Municipais e Regionalização
ouve hoje o secretário de
Transporte e Obras Públicas,
Antônio Aureliano, sobre a
conclusã o da via expressa
que liga os municípios de
Betim, Contagem e Belo
Horizonte

O deputado Simão Pedro
Toledo venceu, ontem, por
sete votos de vantagem, a elei-
ção que definiu quem vai ocu-
par o caio de conselheiro do
Tribunal de Contas, na vaga
deixada pelo conselheiro Luiz
Baccarini. Ele recebeu 41 vo-

tos, contra 34 obtidos pelo seu
oponente, deputado Kemil
Kumaira. Houve dois votos em
branco. Com a saída de Simão
Pedro, o ex-deputado
Baldonedo Napoleão (PSDB)
volta a ocupar uma cadeira na
Assembléia Legislativa.

Simão Pedro To!edo (PSDB)

CPI visita penitenciárias em
Ipaba e Ipatinga

A CPI que investiga osis-
tema penitenciário do Esta-
do realizou ontem mais duas
visitas a prisões no interior.
Integraram a comitiva os de-
putados João Leite (PSDB),
presidente da Comissão;
Durval Ângelo, vice-presi-
dente; e Ivair Nogueira,
relator.

Em Ipaba, os deputados
visitaram a penitenciária lo-
cal, que tem capacidade para
350 presos. Atualmente, ape-
nas 238 pessoas cumprem

pena.
Segundo o deputado João

Leite, a penitenciária está em
boas condições, precisando
apenas de alguns reparos. Ele
estranhou, contudo, o fato de
a Polícia Militar atuar no in-
terior do presídio, contrari-
ando as normas mundiais,
que estabelecem a presença
de agentes penitenciários
para exercer tais funções.
Ipatinga - Já na Delegacia
Regional de Ipatinga a situa-
ção é diferente, disse o de-

putado João Leite. Naquele
estabelecimento, 69 presos
dividem três selas, que, ao
todo, somam 50 metros qua-
drados.

O deputado lembrou,
porém, que está encaminha-
da a construção do Centro
Prisional de Ipatinga, com
recursos previstos no Orça-
mento do Estado.

A Comissão deverá fazer
novas visitas a presídios,
amanhã, e ao longo da pró-
xima semana.



Requerimentos que deram origem à reunião foram de autoria dos deputados
Sebastião Navarro Vïeiro (PFL) e Iva José (P1)

Comissão vai visitar dependências

Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer (continuação)

Administração da FCS é questionada

O secretário Amilcar Martins disse
que contratou empresa paro
acompanhar destinação de
recursos arrecadados para
reconstrução

Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Secretário fala sobre incêndio
no Palácio das Artes

ra, Amilcar Martins, e o pre-
sidente da Fundação Clóvis
Salgado, Fernando Pinheiro,
sobre o incêndio ocorrido no
dia 7 de abril no Grande Te-
atro do Palácio das Artes. Os
deputados Sebastião Navarro
Vieira (PFL) e Ivo José (PT)
foram autores de requeri-
mentos de convites às auto-
ridades.

O deputado Ivo José so-
licitou esclarecimentos a res-
peito das denúncias, veicu-
ladas pela imprensa, de falta
de equipamento para com-
bate ao incêndio, falta de
água nos hidrantes, se hou-
ve negligência na não-reno-
vação do seguro do imóvel,
que estaria vencido, e se ha-

A Comissão de Educação,
Cultura, Desporto e Turismo
e Lazer, presidida pelo depu-
tado José Maria Barros
(PSDB), ouviu ontem o se-
cretário de Estado de Cultu-

Com relação ao seguro
do imóvel, Fernando Pi-
nheiro disse que foi nome-
ado presidente em 3 de
outubro de 96 e que o se-
guro encontra-se vencido
desde 28 de outubro de
1995 e não foi renovado
porque a Seguradora
Bemge não sabia que va-
lor atribuir ao imóvel e ao
risco da seguradora. Por
isso, esperavam a conclu-
são das obras, prevista para
15 de abril, para tomar pro-
vidências de renovação do
seguro. Ele disse que o as-
sunto foi discutido com o
vice-presidente da Segura-
dora Bemge, Álvaro de
Oliveira, em 12 de março,
e com funcionários da em-
presa em 19 de março.
Água - Pinheiro negou a

denúncia de que tenha fal-
tado água no dia do incên-
dio. O Palácio das Artes
possui um reservatório de
400 mil litros, que estava
cheio. Segundo ele, o sis-
tema anti-incêndio do pal-
co funcionou, rnas na pla-
téia o sistema de hidrantes
não funcionou porque a
Cemig havia cortado o for-
necimento de energia, por
razões de segurança.

Sobre a hipótese do in-
cêndio ter sido criminoso,
Pinheiro disse que não po-
deria responder, pois a
perícia não chegou a qual-
quer conclusão ainda. Os
escombros do Grande Te-
atro não puderam ainda ser
removidos porque a área
não foi liberada pela perí-
cia.

via segurança para a e
ção das obras no Palácio
Artes. O deputado Seba
Navarro Vieira indagou ta
bém a respeito das hip
ses de incêndio crirnin
também veiculadas pela i
prensa.

Fernando Pinheiro res.
pondeu que a respo
dade pela execução
obras de reforma do Pal
das Artes é do Departari
to de Obras Públicas (Deop
Disse que a brigada anti.j,,
cêndio da Fundação, forna.
da por 30 funcionários, atum
desde o primeiro moment4
salvando equipamentos e
instrumentos da orquestsa, o
que amenizou as perdas.

Iniciativa foi do deputado Ronaldo
Vasconcellos (PL)

O presidente da Fundação
foi questionado também, pelo
deputado Gilmar Machado
(PT), acerca da situação dos
funcionários, que estariam in-
satisfeitos com a administra-
ção, e sobre a programação
cultural do Palácio das Artes,
interrompida em dezembro.

Fernando Pinheiro respon-
deu que a administração está
empenhada em aumentar o
número de integrantes da or-
questra, de 54 para 75, e do
coral, de 53 para 72. Disse que
investe na valorização do ser-
vidor da Fundação e queixou-
se do funcionário efetivo, que,
"com o tempo, deixa de se
comprometer". Pinheiro disse
que a solução para a orques-
tra seria a implantação do car-
go comissionado. O deputado
Sebastião Navarro Vieira disse
que, com a reforma adminis-
trativa, servidores efetivos po-
derão ser demitidos, se for
verificada ineficiência. O pre-
sidente da FCS acrescentou
também que a atividade cul-
tural do Palácio das Artes de-
verá ser retomada no mês de
junho.

A Comissão de Meio Am-
biente da Assembléia aprovou
ontem requerimento do depu-
tado Ronaldo Vasconcellos
(PL), solicitando que seja feita
uma visita "ia loco" dos inte-
grantes da Comissão à Serra do
Cipó. Os deputados querem
verificar as condições
ambientais e os trabalhos que
estão sendo realizados pelos
órgãos de defesa do meio
ambiente. O requerimento
teve origem na reunião da úl-
tima semana, quando a Comis-
são discutiu, com diversos re-
presentantes da comunidade,

A deputada Elbe Brandão
(PSDB) anunciou a
destinação de R$10 mil, da
verba de subvenção social a
que tem direito, para auxili-
ar na reconstrução do Palá-
cio das Artes.

A Comissão aprovou re-
querimento do deputado
Gilmar Machado, que propõe
uma visita às dependências
do Palácio das Artes, junta-
mente com a Comissão da
Câmara de Vereadores.

a denúncia de existência de
esquistossomose naquela re-
gião.

Na mesma reunião, os de-
putados Antônio Roberto
(PMDB) e Ronaldo Vascon-
ceilos pediram prazo regimen-
tal para emitir parecer, respec-
tivamente, sobre os requeri-
mentos 2.075/97, da deputa-
da Maria Olívia (PSDB), e
2.076/97, da mesma deputada.
O primeiro solicita que seja
enviado apelo ao governador
no sentido de regulamentar a
Lei 12.265, que dispõe sobre
a política de proteção à fauna

Parecer - A Comissão apro-
vou, ainda, parecer do depu-
tado Sebastião Navarro Vieira,
com uma emenda, favorável
ao PI, 1.050/96, do deputado
Gilmar Machado (PD, que
dispõe sobre o peso máximo
tolerável do material transpor-
tado diariamente por alunos
do pré-escolar e do 12 grau
da rede pública. Foram apro-
vadas, ainda, 11 proposições
que dispensam apreciação do
Plenário.

aquática e de desenvolvimen-
to da pesca e da aquicultura
no Estado. Já o requerimento
2.076/97 solicita que o gover-
nador envie à Casa proposi-
ção de lei que crie a dire-
toria de pesca na estrutura
do IEF.
Presenças - Participaram da
reunião os deputados Raul
Lima Neto (PPB), presidente;
Ronaldo Vasconcellos (PL),
Antônio Roberto (PMDB) e
Anivaldo Coelho (PT). Tam-
bém participaram as deputa-
das Elbe Brandão (PSDB) e
Maria José Haueisen (P1).

Seguro estava vencido

Meio Ambiente

Comissão vai visitar Serra do Cipó



Reunião conjunta

Especialistas e deputados
alternativas de plantio no

analisam
cerrado

Administração Pública

Deputados analisam dificuldades
da Universidade de Montes Claros

Reitor ria tinimontes e funcionários
compareceram à reunião

Presenças
Participaram ainda da

reunião os deputados
Anivaldo Coelho (PT),
Ronaldo Vasconcelios (PL),
Roberto Amaral (PSDB) e
Elbe Brandão (PSDB), que
leu justificativa do deputado
Paulo Piau (PFL), que teve
de viajar a Arinos para tratar
de assuntos ligados à refor-
ma agrária, em companhia
do assessor especial do Go-
verno para essa área, João
Batista dos Mares Guias.
Também estiveram presen-
tes à reunião os pesquisado-
res da Embrapa Derly
Santana e Ramom Alvarenga
e o técnico do Instituto Mi-
neiro de Agropecuária José
Nelson Gonçalves Rios.

O plantio direto - sistema
em que o solo agrícola é re-
volvido o mínimo possível -
já está sendo utilizado por
produtores em 1,5 milhão de
hectares no Brasil. Esta foi
uma das afirmações feitas por
especialistas, na manhã de
ontem, durante reunião con-
junta das comissões de Meio
Ambiente e de Agropecuária
e Política Rural, convocada a
partir de requerimento do
deputado Paulo Piau (PFL)
para discutir o plantio no
cerrado. Os trabalhos foram
presididos pelo deputado
Raul Lima Neto (PPB).

O presidente da Associa-
ção de Plantio Direto no Cer-
rado, Helvécio Mattana

Helvécio Mattana afirmou
que este novo sitema pode ser
uma alternativa para o cerrado,
pois a cultura é feita em cima
da palhada, que é a mata quei-
mada com herbicida, na maio-
ria das vezes, que permite a
proteção do solo e melhor pro-
dutividade.
Economias - O presidente
da entidade ainda disse que
a utilização do sistema de
plantio direto, que vem sen-

Em seguida, na fase de de-
bates, os deputados Raul lima
Neto, Antônio Roberto (PMDB)
e Maria José Haueisen (P1:) fi-
zeram obervações e levantaram
algumas dúvidas em relação ao
plantio direto e também a ou-
tros temas relacionados à agri-
cultura. Antônio Roberto disse
que a agricultura sustentável é
um importante processo para
se ajudar o plantio em Minas
Gerais.

r

Saturnino, disse que dos 4,5
milhões de hectares plantados
no sistema conversacjonista
no País, 1,5 milhão já utilizam
o sistema de plantio direto.

do desenvolvido há 25 anos,
permite economia na agricul-
tura. Segundo ele, o sistema
aumenta em 25% a utilização
de motor e 50% as horas de
uso de pneus, além de me-
lhorar a química do solo,
propiciar maior índice de
safrinha e de tempo para
gerenciamento.

Já José Carlos Cruz, repre-
sentante do chefe da Unidade
Nacional de Pesquisa do Mi-

O deputado Raul Lima
Neto, entre outras observações,
indagou sobre a possibilidade
de o herbicida utilizado para
formação da palhagem poluir
o meio ambiente. Helvécio
Mattana assegurou que o
herbicida, nesse caso, não re-
presenta nenhum perigo tanto
para o meio ambiente quanto
para as pessoas.

E a deputada Maria José
Haueisem indagou sobre qual

Esse tipo de plantio é diferen-
te do sistema convencional,
que revolve a terra e causa,
muitas vezes, a degradação
ambiental.

lho e Sorgo da Empresa Bra-
sileira de Pesquisa Agrope-
cuária (Embrapa), Antônio
Fernandino de Castro Bahia
Filho, chamou a atenção para
a importância do sistema de
plantio direto 'no momento
em que se fala de agricultura
sustentável". Ele ressaltou que
com este sistema se pode ter
uma produção de alimentos
sem o comprometimento dos
recursos naturais.

a forma de garantir o mercado
para produtos perecíveis, como
alho e maracujá, sujeitos a que-
das bruscas de preços devido a
grandes safras, o que penaliza
pequenos produtores. José
Carlos Cruz afirmou que se tra-
ta de uma questão problemáti-
ca , pois o mercado atua desta
forma e cabe a cada produtor
encontrar o melhor produto
que lhe garanta o retomo co-
mercial.

A Comissão de Adminis-
tração Pública recebeu ontem
a visita do diretor do Hospital
Universitário, e funcionários

Para o reitor, José Geraldo
de Freitas Drummond, a
Unimontes deve ser vista como
uma realidade muito mais
ampla que de uma "simples"
universidade. "A Unimontes é
uma realidade inserida no con-
texto da região. Ela tem o seu
papel e é fundamental". Quan-
to aos impasses com o corpo
de funcionários, ele ressaltou
que tem havido dificuldades
para a realização de perícia
por falta de contingente técni-
co, e por entraves legais que

O deputado Bilac Pinto
(PFL) foi eleito ontem pre-
sidente da Comissão Espe-
cial criada para emitir pa-
recer sobre a PEC 34/97, de
autoria do governador do
Estado, que trata de ade-
quar a Constituição do Es-
tado à Federal, no tocante

da Universidade de Montes
Claros (Unimontes). Eles vie-
ram à Assembléia para discu-
tir sobre a situação na qual se
encontram os funcionários da
instituição.
Autonomia - O presidente
do Sindicato Nacional de Ser-
vidores Públicos Civis do
Brasil (UNSP), Sebastião So-
ares da Silva, ressaltou que
a situação dos funcionários
não é só uma questão admi-
nistrativa. Para ele, esse as-
pecto reflete o futuro da uni-
versidade, como um todo.
Um dos principais entraves
nas negociações e soluções
administrativas está na de-

impedem que a universidade
tome um posicionamento.
Para o diretor do Hospital
Universitário Clemente de Fa-
ria, Etagiba de Castro Filho, a
realidade da Unimontes e,
principalmente, de seu hospi-
tal, é preocupante. Segundo ele,
o número de atendimentos tem
sido drasticamente reduzido
devido à falta de servidores nas
unidades do hospital.

Ficou definido que a Comis-
são marcará uma audiência com
o governador, com a presença

à exploração dos sei-viços
de gás canalizado. Na mes-
ma reunião, presidida pelo
deputado Antônio Roberto
(PMDB), foi eleito o vice-
presidente da Comissão,
deputado Aílton Vilela
(PSDB) e designado o
relator da matéria, deputa-

pendência da universidade
às decisões do governo. 'A
autonomia é o principal ele-
mento necessário ao cresci-
mento da universidade. O
governo do Estado deve re-
conhecer esse elemento que
é intrínseco à realidade das
instituições de nível supe-
rior", destacou.

Foi apresentada uma re-
presentação dos representan-
tes dos servidores, pedindo
providências quanto à "grati-
ficação de saúde" para equi-
paração com os funcionários
da Fhemig, Funed e
Hemominas; e abono por in-
salubridade.

dos reitores e representantes
dos funcionários para discuti-
rem sobre a questão.
Presenças - Estiveram pre-
sentes na reunião os deputa-
dos Leonídio Bouças (PFL),
que a presidiu; Antônio
Andrade (PMDB), Marcos
Helênio (PT), Roberto Aniaral
(PSDB), Gil Pereira (PPB),
Péricles Ferreira (PSDB),
Carlos Pimenta (PL), Gilmar
Machado (P1:), Adehno Carnei-
ro Leão (P1) e Raul Lima Neto
(PPB).

-

do Roberto Amaral (PSDB).
Participaram ainda da

reunião os deputados
Arnaldo Penna (PSDB),
Anivaldo Coelho (PT), Elbe
Brandão (PSDB), Antônio
Andrade (PMDB), Sebastião
Navarro Vieira (PFL) e
Adelmo Carneiro Leão (PT).

Segundo os técnicos, sistema de plantio direto ajuda a
preservar o meio ambiente

Novo sistema melhora produtividade

Características do plantio direto

Situação da Unimontes é preocupante

Comissão Especial

Serviços de gás canalizado



O deputado Adelmo Carneiro Leão (PT) pediu prazo paro examinar parecer
da relatara, deputada Elbe Brandão (PSDB)

Comissão Especial

PEC trata do Legislativo na po.
lítica de regionalização

Deputados mantêm veto

O deputado Adelmo Car-
neiro Leão (PT) pediu prazo
para examinar o parecer da
deputada Elbe Brandão (PSDB),
relatora da PEC 32/97, que
acrescenta parágrafo ao art.41
da Constituição do Estado, pre-
vendo a atuação do Poder
Legislativo no desenvolvimen-
to da política de regionalização.
A proposta, de autoria do de-
putado Dinis Pinheiro (PSD) e
outros, foi apreciada ontem em
reunião presidida pelo deputa-
do Antônio Roberto (PMDB).

Depois da leitura do pare-
cer, o deputado Adelmo Leão
questionou sobre a relação de
custo/benefício de tal iniciati-
va e indagou sobre o quê ela
viria acrescentar às ações de
descentralização já imple-

Proposta é
O deputado Arnaldo

Perna (PSDB) também fez a
defesa da PEC, ressaltando que
a emenda estabelece um prin-
cípio na Constituição do Esta-
do, de possibilidade de
descentralização do Legis-
lativo. Para Arnaldo Penna, as
outras questões, levantadas
pelo deputado Adelmo Carnei-
ro Leão, são importantes mas
poderiam ser tratadas numa
segunda etapa, durante a dis-
cussão da lei que virá re-
gulamentar as determina-

Comissão Especial

Conselho
A Comissão Especial for-

mada para emitir parecer so-
bre a Proposta de Emenda à
Constituição n° 36/97, de au-
toria do deputado José
Bonifácio (PSDB) e outros,
que dá nova redação ao arti-
go 134 da Constituição do
Estado, elegeu ontem, como

mentadas pela Assembléia
Legislativa. A relatora argu-
mentou que estes aspectos
serão avaliados e abordados
posteriormente em lei com-
plementar, que virá regula-
mentar a matéria. Elbe

elogiada
ções da PEC.

O deputado Wilson Pires
(PFL) e Roberto Amaral
(PSDB) também se pronunci-
aram favoráveis à PEC 32, lem-
brando ainda que já tramita na
Casa um projeto, de autoria do
Tribunal de Contas do Estado,
visando, igualmente, a
descentralização e regiona-
lização de suas ações. O de-
putado Adelmo Leão manteve
o seu pedido de vistas, deferi-
do pelo vice-presidente da
Comissão Especial, Antônio

presidente, o deputado Se-
bastião Navarro Vieira (PFL).
Para vice-presidente foi elei-
to o deputado Antônio
Andrade (PMDB). Como
relator da matéria, foi desig-
nado o deputado Hely
Tarqüínio (PSDB). O obejtivo
da PEC é o de incluir o se-

Brandão defendeu a iniciati-
va constante da PEC como
uma ação que reforça postura
já comum ao Legislativo mi-
neiro, de se colocar mais pró-
ximo da sociedade para ouvir
suas demandas e anseios.

Roberto, argumentando que
essa iniciativa terá uma série
de conseqüências que preci-
sam ser previamente analisa-
das, como, por exemplo, a
relação da Assembléia com
essas unidades regionais e a
presença dos deputados nes-
te espaço.

Participaram ainda da reu-
nião os deputados Anivaldo
Coelho (PT), Antônio Andrade
(PMDB), Sebastião Navarro
Vieira (PFL) e Affion Vilela
(PSDB).

cretário de Estado de Justiça
como integrante do Conse-
lho de Defesa Social.

Participaram, ainda, da
reunião, os deputados Ailtofl
Vilela (PSDB), Wilson Pires
(PFL), Geraldo da Costa Pe-
reira (PMDB) e Adelmo Car-
neiro Leão (PT).

Em votação realizada na
tarde de ontem, os deputa-
dos mantiveram o veto par-
cial do Executivo apresenta-
do à Proposição de Lei ri"
13.286, que altera a Lei ri"
6.763, de 26/12/75, que con-
solida a legislação tributária
do Estado de Minas Gerais.
A Proposição concedia bene-

Fiat
O deputado Roberto Amaral
(PSDB) falou sobre a instala-
ção da nova fábrica da Fiar
Automóveis, em Sete Lagoas.
"O momento é de euforia
para a cidade e para Minas
Gerais", comentou.

Cemig
O deputado Antônio Roberto
(PMDB) usou a Tribuna para
ler artigo assinado
pelo ex-senador Murilo
Badaró, que analisa
a venda de ações
da Cemig.
Sem-Terra
"Estaremos solidários com os

O Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microem-
presas e Empresas de Pe-
queno Porte - que ficou
conhecido como o Simples
- estará em pauta na reu-
nião de hoje da Comissão
de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, marcada
para as 10 horas, no Audi-
tório.

fício fiscal na prestação de
serviço de transporte interes-
tadual, por qualquer via ou
meio, inclusive gasoduto e
oleoduto, de bens, mercado-
rias, valores, pessoas ou pas-
sageiros.

O parecer emitido pela
Comissão Especial que ana-
lisou o veto opinava pela sua

trabalhadores sem-terra",
disse o deputado Gilmar
Machado (PT) ao comunicar
que toda a bancada petista
da Casa estará amanhã em
Brasília participando da
manifestação do MST.
Ele também comentou a
proposta da CUT
de redução da jornada de
trabalho para possibilitar a
criação de novos
empregos.
Vale do Arrudas
A formação de um grupo de
discussão e trabalho sobre as
necessidades básicas da
população da Região

Estão sendo aguardados
para a audiência pública, so-
licitada pelo deputado Geral-
do Rezende (PMDB), diri-
gentes empresariais e espe-
cialistas, como o presidente
do Conselho Deliberativo do
Sebrae, Gilman Viana
Rodrigues; o superintenden-
te da Receita Federal em Mi-
nas Gerais, Geraldo Magela
Pinto Garcia; o presidente da

rejeição, mas seriam neces-
sários 39 votos para que o
veto fosse derrubado,
quórum que não foi alcança-
do. Foram 23 votos pela
manutenção e sete pela re-
jeição, mais nove votos em
branco. Nenhuma outra ma-
téria foi apreciada na Reunião
Ordinária de ontem.

Metropolitana de Belo
Horizonte. Foi o que propôs
o deputado Irani Barbosa
(PSD) aos colegas da
bancada do Vale do Arrudas.
"É importante essa
participação dos deputados
para evitar o isolamento
político do Governo do
Estado com relação a esta
região", comentou. Em
apartes,
os deputados Raul Lima Neto
(PPB) e Alencar da Silveira
Júnior (PDT) parabenizaram
o parlamentar e se disseram
dispostos a ajudar na
iniciativa.

-

Associação Comercial de Mi-
nas Gerais, Francisco
Américo Matos de Paiva; o
presidente da Fiemg, Stefan
Bogdan Salej; o presidente
da Associação das Micro e
Pequenas Empresas de Mi-
nas Gerais, Ildeu de Olivei-
ra Sabots; e o presidente da
Câmara de Diretores Lojistas
de Belo Horizonte, Edmundo
Silveira Noronha Filho.

de Defesa Social

Empresários e deputados avaliam o "Simples"
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Elmo Braz
19-Secretário
Ivo José
29-Secretário
Marcelo Gonçalves
32-Secretário
Dilzon Meio
49-Secretário
Mana Olivia
511-'Secretárja

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

AGENDA
9 horas

Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização (Plenarinho IV) - ouvir, do secretá-
rio de Transporte e Obras Públicos, Antônio
Aureliano, esclarecimentos sobre a conclusão da
via expressa que liga os municípios de Betim, Con-
tagem e Belo Horizonte
9h3Omin
• Comissão de Saúde e Ação Social (Pie' II)
- discussão e votação de proposições que dispen-
sam apreciação do Plenário
• Comissão de Redação (Plenarinho lii)
10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamen-
tária (Auditório) - debater sobre o Sistema integra-
do de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas de Pequeno Porte (Simples) com o
presidente do Sebrae, Gilman Viana Rodrigues; o
superintendente da Receito Federal, Geraldo
Magela Pinto Garcia; o presidente da AC-Minas,
Francisco Américo Matos de Paiva; o presidente da
Fiemg, Stefan Solei; o presidente da CDL/BH,
Edmundo Noronha Filho; e o presidente da Asso-
ciação das Micro e Pequenos Empresas, Ildeu de
Oliveira Santos
• Comissão de Político Energética, Hídrica e

Minerário (Plenarinho 1) - discussão e votação
proposições da Comissão
lOh3Omin
• Comissão de Defesa Social (Plenarinho III) - di,.
cussão e votação de proposições que dispensam
apreciação do Plenário
14 horas
• Reunião Ordinário Deliberativa (Plenário)
1 4h3ømin
• Comissão Especial para emitir parecer sobre a
PEC 29/96, do deputado Raul Lima Neto, que cj
nova redação ao parágrafo 11 do artigo 39 da
Constituição do Estado (Plena rinho III) - eleger pre.
sidente e vice, e designar relator
15 horas
• Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais
(Auditório) - Debater com representantes de diver.
sas entidades, em audiência pública, sobre o Pro-
grama Nacional de Direitos Humanos, no que diz
respeito aos direitos dos mulheres, crianças e ado-
lescentes
• Comissão Especial para emitir parecer sobre a
PEC 33/97, do deputado Miguel Martini e outros,
que dá nova redação ao inciso III do parágrafo 1°
do art. 157 da Constituição do Estado (dispõe so-
bre o detalhamento, no Orçamento, de despesa
em nível de projeto e subprojeto, de atividade e
subatitividade) (Plenarinho III) - apreciar o parecer
do relator, deputado Sebastião Navarro Vieira

Assembléia na Internet
http:/Avww.almg.gov.br

EM

Reunião Ordinária (14 horas)
Veto total

A Proposição de Lei n° 13.261, que dispõe sobre
a cobrança de multa por infração das normas de
trânsito. Votação em turno único

Veto total
À Proposição de Lei n° 13.276, que cria o Pro-
grama Estadual de Conservação de Agua. Vota-
ção em turno único

Veto total
À Proposição de Lei n° 13.281, que assegura o ofe-
recimento gratuito, pelo Estado, do exame poro diag-
nóstico de deficiência de alfa- 1 -antitripsina e dá ou-

CAPITAL
CPI NO SISTEMA PENFrENCL4R1O
Resumo: A CPI criada pela Assembléia para investi-
gar a situação do sistema penitenciário iniciou os
trabalhos com uma visita surpresa ao Departamento
de Operações Especiais. Os deputados conversaram
com os presas e ouviram várias denúncias.
Entrevistas: Deputado Durvol Angelo (PT); deputado
Miguel Martini (PSDB); João Reis, delegado do
Deosp; deputado Paulo Schettino (PTB); deputado
Ivair Nogueira (PDT); deputado João Leite (PSDB),
presidente do CPI; presas.

tras providências. Votação em turno único
Veto parcial

A Proposição de Lei n° 13.284, que estima os
receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal
do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Es-
tado para o exercício de 1997. Votação em turno
único

Veto parcial
A Proposição de Lei n° 13.289, que autoriza o
Poder Executivo a realizar operação de crédito com
o União para o fim que menciona e dá outros
providências. Votação em turno único

- PI. 741196
Do Deputado Durval Ângelo, que cria a Ouvidoria
do Polícia do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências. Discussão em 10 turno

INTERIOR
RESENHA
Resumo: A Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais realizou audiência pública para
discutir a atenção que o Programa Nacional de
Direitos Humanos dispensa aos índios e negros; a
Comissão de Defesa do Consumidor discutiu os
taxas de telefonia celular. Esses são alguns dos
assuntos tratados na resenha de 03 o 10 de março.
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