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Assembléia amplia prazo para receber
propostas das audiências municipais

Cerca de 600 cidades mi-
neiras encaminharam até on-
tem os resultados das Audiên-
cias Públicas Municipais, cujo
prazo para realização termi-
nou na última quinta-feira. A
Assembléia ampliou o prazo
e receberá até amanhã o re-

sultado da etapa municipal,
pois somente as cidades que
a realizaram poderão partici-
par efetivamente da etapa re-
gional.

As Audiências Públicas
Regionais começam na próxi-
ma segunda-feira, em Minas

Novas, região do Jequiti-
nhonha/Mucuri. As ADR são
realizadas pela Assembléia
Legislativa, pelo Governo do
Estado e pelo Tribunal de Jus-
tiça de Minas Gerais para dis-
cutir as prioridades do orça-
mento público para 1998.

Deputado reúne autoridades de
tráfego para discutir projeto
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O deputado Ronaldo
Vasconceilos reuniu ontem, no
Salão oficial da Assembléia,
cerca de 30 autoridades res-
ponsáveis pela gestão e con-
trole do tráfego em Minas
Gerais. Representantes do
DNER, DER, Policias Militar e
Rodoviária, entre outros, fo-

ram convidados a discutir o
projeto de lei 536/95, do de-
putado, que obriga o uso de
faróis durante do dia nas ro-
dovias estaduais.
Aperfeiçoamento— O projeto
já passou em segundo turno no
Plenário e deve ser votado até
o final do semestre. Ronaldo

A Assembléia foi visita-
da ontem, pela primeira
vez, por um grupo de ter-
ceira idade. O grupo "Tur-
ma da Alegria", composto
por cerca de 20 senhoras,
nasceu há dois anos, no
Centro de Saúde do Bairro
São Paulo, ligado à Secre-
taria Municipal de Saúde de

Vasconcellos pediu sugestões
para aperfeiçoar o projeto e
obteve a aprovação unânime
dos presentes. Segundo disse na
reunião, é comprovado que o
uso de faróis durante o dia, ado-
tado em outros países, reduz
significativamente o número de
acidentes.

tário, deputado Ivo José
(PT). A visita também foi
um complemento do traba-
lho de construção da cida-
dania, iniciado no ano pas-
sado, quando todas, embo-
ra dispensadas pela idade,
fizeram questão de votar
nas eleições municipais. No
teatro, o grupo assistiu ao
vídeo "Legislativo: Caminho
da Democracia", e à pales-
tra de Luiz Fernandes de
Assis, da Escola do
Legislativo. Elas também
conheceram o Espaço Poli-
tico-Cultural, o Plenário e
os Plenarinhos.
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	 Belo Horizonte. Sob a co-Belo Horizonte, e funcionários da Assembléia prestigiaram ontem, no hallda5 Bandeiras a audição da Orquestra Sinf5nico de Minas Gerais, para	ordenação da assistente 50-marcar as comemorações do Dia das Mães. A apresentação faz parte	cial Regina Maia Mangieri,da série 'Concertos Didátfcos - uma iniciativo da Fundo ção Clóvis	elas se reúnem em busca deSalgada com o apoio da Federação dos Associações de Pais e Alunos de

Minas Gerais. Esta é a décima primeira audição da Orquestra, regido	lazer e conhecimento.
pelo maestro Afrânio Locerda, O repertório executado é variada e	Cidadania - A turma veioaisturao clássica de Mozart com o balão de Luis Gonzaga. A intenção é	conhecer o Legislativo mi-conquistar as jovens, estimulando o gosto pela boa música neiro a convite do 2 Q secre-

Grupo de senhoras visita
Assembléia
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Assembléia na Internet
_http:IAvww.almg.qov.br
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Comissão de Defeso do Consumidor
(Plenarinho III) - ouvir os seguintes convi-
dados: Mouro Roberto Soares de Vasconce-
los, diretor-geral do DER-MG; e Otacílio Ma-
galhães Laje, Superintendente da ADTER-Ad-
ministradora de Terminais Rodoviários, para
discorrer sobre a administração da Rodovi-
ária de Belo Horizonte

Reunião Ordinária Deliberativa (14
horas)
PL 1.105/97

Do governador do Estado, que autoriza o Po-
der Executivo a doar ao Município de Formi-
ga imóvel que menciona. Votação em turno
único

PL 1.106197
Do governador do Estado, que autoriza o De-
partamento de Estradas de Rodagem de Mi-
nas Gerais a doar imóvel ao Município de
Serra do Salitre. Votação em turno único

PL 1.107197
Do Governador do Estado, que autoriza o Po-
der Executivo a doar imóvel ao Município de
Cachoeira de Pajeú. Votação em turno único

PL 1.108197
Do governador do Estado, que autoriza o Po-
der Executivo a fazer reverter ao Município de
lpuiuna o imóvel que especifica. Votação em
turno único

PL 1.111197
Do governador do Estado, que modifica e
acrescenta dispositivos à Lei n° 11.397, de
6/1/94, que cria o Fundo para a Infância e a
Adolescência e dá outras providências. Dis-
cussão em turno único

Veto Parcial
À Proposição de Lei n° 13.284, que estima as
receitas e fixa as despesas do orçamento Fis-

CAPITAL
Título: TAXAS IMNDEFESA DO CONSUMIDOR
Resumo: As altas taxas cobradas pelo Instituto
Mineiro de Agropecuária (IMA), para emissão de
certificados de vacinação, estão revoltando os
pecuaristas, que protestaram na Comissão de
Agropecuária. Outro assunto abordado no
programa foi o decreto federal que regulamenta o
Código de Defesa do Consumidor.
Entrevistas: Marcos Abreu (diretor da FAEMG),
Marcos Araújo Reis (diretor-geral do IMÃ), Dep.
Adelmo Carneiro Leão (PT), Dep. Hely Tarqüínio
(PSDB), Archimedes Pedreira Franco (Com. Nac.
Defesa do Consumidor), Maria Lúcia Scarpelli
(Instituto Brasileiro de Política do Consumidor), Dep,
José Militão (PSDB).

14 horas
Reunião Ordinária Deliberativa (Plenário)
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• Comissão Especial (Plenarinho II) para emitir pa.

recer sobre a Proposta de Emenda à Constitui.
çâo 32/97, do deputado Dinis Pinheiro, que
acrescenta parágrafo ao art. 41 do Constitui.
ção do Estado, prevendo atuação do Poder
Legislativo no desenvolvimento da política

cal do Estado de Minas Gerais e do Orça-
mento de Investimento das Empresas contra.
lados pelo Estado para o exercício de 1997
Prosseguimento da votação em turno
único

Veto Total
À Proposição de Lei n o 13.261, que dispõe
sobre a cobrança de multo 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. Vo-
tação em turno único

Veto Total
À Proposição de Lei n° 13.281, que asseguro
o oferecimento gratuito, pelo Estado, do exa-
me para diagnóstico de deficiência de alfa-
1 -antitripsina e dá outras providências. Vota-
ção em turno único

Veto Parcial
À Proposição de Lei n o 13.289, que autoriza
o Poder Executivo a realizar operação de cré-
dito com a União para o fim que menciona e
dá outras providências. Votação em turno
único

PL 741/96
Do deputado Durval Ângelo, que cria a
Ouvidoria da Polícia do Estado de Minas Ge-
rais e dá outras providências. Discussão em
1° turno

INTERIOR
Título: DEBATE LDB
Resumo: Centenas de educadores de todas as
regiões do Estado lotaram o Plenário e as galerias
da Assembléia Legislativa para participar de um -
debate sobre a Lei de Diretrizes e Bases do ucaÇ0O
Nacional. Estudantes do CEFET protestaram contra O

ameaça de extinção das escolas profissionalizantes
federais.
Entrevistas: Carlos Jamil Cury (Conselho Nacional de
Educação), Dep. Clêuber Carneiro (1. Vice-
Presidente da Assembléia), João Batista Mares Gula
(secretário adjunto da Educação), dep. Gilmar
Machado (PT), Alcirio Reis (União Nacional dos
Estudantes - UNE), Ulysses Panisset (pres. Conselho
Estadual de Educação), Dep. José Maria Barros
(presidente da Comissão de Educação).
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