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Reunião solene marca hoje retomada
dos trabalhos parlamentares

CPI do Garimpo
A CPI do Garimpo, presidida
pelo deputado Luiz Fernando
Forjo (PPB), reúne-se amanhã
às 16 horas, no Plenarinho li.
O objetivo da comissão é
apurar a instalação de
garimpos nos nos do território
mineiro e seus efeitos. Instalada
o partir de requerimento do
deputado Raul Lima Neto (PDT),
a comissão tem como relator o
deputado Gilmar Machado (PT)
e vice-presidente, o deputado
Antônio Andrade (PMDB)

Sea m
A Alemg recebeu mensagem
do governador contendo
projeto que reorganizo a
Secretaria de Assuntos
Municipais (Seam). Ele
extingue seis cargos
comissionados de Diretor 1 e
transforma três cargos
comissionados de Diretor II
em cargos de Assessor-
Chefe. São criados um cargo
de Assistente de Gabinete,
quatro de Oficial de
Gabinete, quatro de
Assistente Administrativo e
três de Assessor II, todos de
provimento em comissão.

Opção por banco
Termino no dia 27 o prazo
Para o servidor decidir em
qual banco terá seu salário
depositado. As opções são
as agências Bemge
(Assembléia), Banco do Brasil
(Santo Agostinho) e CEF
(Gutierrez). A escolha deve
ser feita na Central de
Atendimento ao Servidor

Cidadão Mirim
A direção do Teatro está
recrutando atores e atrizes com
experiência, para trabalhar no
Projeto Cidadão Mirim. A meta
é encenar esquetes contando as
histórias dos cinco livros do
projeto. Os interessados devem
falar com Ludovikus Moreira
(ramal 7827)

Nove vetos a projetos
aprovados no final de 1997
- entre eles proposições do
pacote fiscal do governo -
estão entre as matérias a se-
rem analisadas pelos depu-
tados, após o recesso par-
lamentar. A Alemg retoma
os trabalhos hoje, em Reu-
nião Solene, às 20 horas, no
Plenário. Os integrantes das
Comissões Especiais que
vão analisar os vetos serão
indicados pelos partidos e
designados pelo presiden-
te Romeu Queiroz.

Programas,
estréiam na

Várias estréias marcam a
volta da programação nor-
mal da TV Assembléia, com
o reinício dos trabalhos par-
lamentares. Oito progra-
mas, entre eles um sobre o
Orçamento do Estado, e
dez propagandas sobre pro-
jetos que viraram lei estão
entre as estréias, além de
novas vinhetas que cobrirão
toda a programação, dando

Gás canalizado - Os depu-
tados também voltam a ana-
lisar 268 proposições em
tramitação, entre projetos
de lei ordinária, comple-
mentar, de resolução e pro-
postas de emenda constitu-
cional. Entre eles, matérias
importantes estão prontas
para serem votadas pelo Ple-
nário, como as PECs
34/97, do governador, que
dispõe sobre a exploração
dos serviços locais de gás
canalizado, e 44/97, do de-
putado João Leite (PSDB),

nova "cara" à TV Será lan-
çado também um serviço
em parceria com a Delega-
cia Especial de Captura de
Pessoas. Fotos e nomes de
pessoas desaparecidas esta-
rão na telinha.

Os programas trazem
informações sobre a Escola
do Legislativo, o serviço
"Fale com as Comissões", o
Orçamento do Estado, as
Audiências Públicas Regio-
nais, o funcionamento das
comissões permanentes, a
Ouvidoria de Polícia do Es-
tado, o Enial 97 e o especial
do violonista Zé Côco do
Riachão, realizado no Hall
das Bandeiras, no final do
ano passado.
Propagandas - As propa-
gandas abordam as leis que

que cria a Coordenadoria-
Geral de Perícia Oficial do
Estado e suprime da policia
civil a função de policia téc-
nico-científica.

Projetos do governador
enviados no final do ano
que tratam do funcionalis-
mo devem voltar à discus-
são, entre eles o PI, 1.544/
97, que cria o abono-perma-
nência de 20% para o servi-
dor, e o PLC 29/97, que tra-
ta do afastamento do servi-
dor público para fins de apo-
sentadoria.

tratam dos seguintes assun-
tos: determina peso máximo
das mochilas escolares; ins-
titui orientação sexual nas
escolas e conteúdos de Di-
reitos Humanos nos currí-
culos; trata do uso, manejo
e conservação do solo; dis-
ciplina o serviço de moto-
táxis; cria a Fundação Minei-
ra de Amparo à Visão, o
Fundo Estadual de Preven-
ção, Fiscalização e Repres-
são de Entorpecentes
(Funpren) e a Semana Esta-
dual de Prevenção às Dro-
gas; valorização da língua
portuguesa e investimento
dos recursos da aplicação de
multas de trânsito em equi-
pamentos como redutores
de velocidade.

vinhetas e comerciais
TV Assembléia



Vetos incidem sobre projetos do
pacote fiscal do governo

A
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Do
EFAIX) DE MINAS GERAIS

Em janeiro e início de feve-
reiro, a Assembléia recebeu ve-
tos do governador Eduardo
Azeredo a vários projetos, en-
tre eles proposições do pacote
fiscal do Executivo. Confira o
conteúdo dos vetos:

o Proposição de Lei 13.591
(ex-PL 1549/97, do governador),
que aumenta as taxas cobradas
pelos cartórios: vetados o pará-
grafo 2°do art. 35eos itens 6e7
da tabela 7. Segundo o parágra-
fo, 36% do acrcimo de 34% so-
bre os emolumentos passam a
constituir receita do Fundo Peni-
tenciário Estadual. Os itens 6 e 7
estabelecem dupla cobrança so-
bre serviços.

o Proposição de Lei 13.593
(ex-PL 1.548/97, do governa-
dor), que aumenta o ICMS: ve-
tado o artigo 10, que permite,
ao contribuinte que tenha cré-
dito com o Estado, a compen-
sação mediante a dedução do
valor de seu crédito na parcela
de ICMS a ser paga. Segundo o
governador, o artigo não estipu-
la as condições e as garantias
para efetivar a compensação, o
que contraria lei federal.

Proposição de Lei 13.598
(ex-PL 1547/97, do governador),
que dispõe sobre o transporte e a
comercialização de carne: veta-
dos os artigos 15, 16,17 e 18, que
estabelecem: aliquota de 25% nas
operações para o leite de ongem
estrangeira; aplicação de 40%
dos recursos arrecadados pelo
IMA com a aplicação de multas,
mediante convênio, na constru-
ção e manutenção de abate-

douros em cidades que não pos-
suam esses estabelecimentos; adi-
arnento da aplicação de penali-
dades em municípios que não
possuam abatedouros apropria~-
dos; prioridade, na obtenção de
financiamento junto ao BDMG,
para prefeitura que implantar
abatedouro.

Proposição de Lei 13.599
(ex-PL 1550/97, do governador),
que autoriza o Executivo a abrir o
capital social da Copasa vetados
o artigo 2e o parágrafo único do
artigo Y. O primeiro determina
que os recursos do Fundo de Fi-
nanciamento para Agua e Esgo-
tos do Estado (FAE/MG),
subconta do Fundo Estadual de
Saneamento Básico (Fesb), utili-
zados na integralização do capi

-tal social, serão gerenciados por
conselho composto pelo poder
público estadual, municípios e So-
ciedade civil. O parágrafo único
do artigo 3° determina que o
produto da alienação será obri-
gatoriamente reinvestido na
construção de sistemas de sa-
neamento básico.

o Proposição de Lei 13597
(ex-PL 1392/97, da (TI do Siste-
ma Penitenciário), que determi-
na que o número de defensores
públicos no Estado será igual ou
superior ao de juízes de Direito
de primeira instância vetados os
artigos 2° e 3°, considerados
inconstitucionais- Os artigos cri-
am o quadro suplementar da
Defensoria Pública e estabelecem
vencimento correspondente a
70% do vencimento do defensor
público de primeira classe.
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Seleção para BDS deverá ser em
abril, e edital fica pronto em março
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Assembléia na Internet

Começa nesta semana a
impressão das novas cartei-
ras de identificação para ser-
vidores e dependentes. A par-
tir de agora, crachá, registro
de freqüência, identidac
cional e carteira de assistên-
cia médica complementar es-
tarão num único documento.
Depois da impressão os titu-
lares serão chamados para as-
sinar o documento e levar a
nova carteira também para os
dependentes assinarem. De-

pois disso, os servidores de-
volvem as carteiras para serem
fundidas e, somente após essa
fase, ocorrerá a permuta dos
documentos antigos pelos no-
vos-
Cronograma - Todo esse pro-
cesso vai começar pela Direto-
ria Adjunta Administrativa, a
que possui o maior número de
servidores. A Área de Pessoal,
que coordena o trabalho, foi
escolhida para dar início às
trocas, a fim de que possíveis

• Proposição de Lei 13.602
(ex-PL 1243/97, do deputado
Olinto Godinho, do PTB), que
proíbe descontos nos vencimen-
tos do servidor público sem o seu
prévio conhecimento: segundo  o
governador, a matéria é compe-
tência privativa do Executivo, por
isso recebeu veto total.

• Proposição de Lei 13394
(ex-PL 1223/97, do deputado
Gilmar Machado, do Vi), que es-
tabelece critérios para a munici-
palização do ensino fundamen-
tal: vetado o artigo 7°, que autori-
za o Executivo a indenizar pro-
fessores e servidores contrata-
dos cujo contrato não tiver sido
renovado, devido à munici-
palização. Segundo o governa-
dor, a matéria é competência
privativa do Executivo.

• Proposição de Lei 13.604
(ex-PL 1.089/97, do deputado
Ivo José, do VI), que trata da as-
sistência social às populações
de áreas inundadas por reser-
vatórios: segundo o governador,
a matéria recebeu veto total por
ser inconstitucional- Obriga a re-
alização de audiência pública
para a exposição e análise do Es-
tudo de Impacto Ambiental dos
empreendimentos.

• Proposição de Lei 13.528
(ex-PL 788/96, do deputado Raul
Lima Neto, do PDT), que dispõe
sobre a prestação dos serviços pú-
blicos de telefonia acessados pelo
prefixo 900 segundo o govema-
doç a matéria é competência pri-
vativa da União, por isso recebeu
veto total. Condiciona o acesso a
prévia e expressa autorização do
titular do direito de uso da linha.

problemas possam ser detec-
tados e resolvidos nessa fase,
antes de estender a troca aos
demais setores.

A Área de Pessoal vai uti-
lizar, na confecção dos cra-
chás, fotografias que já se en-
contram em seu poder. Depen-
dentes e servidores que se apo-
sentaram antes de fevereiro de
1994 deverão trazer uma foto-
grafia 3X4, em cores, atualiza-
da, quando da solicitação por
parte do Pessoal.

Composição da
banca
Integram a banca
examinadora destinada a
promover o processo
seletivo para admissão do
BDS: Antônio Geraldo Pinto,
coordenador; Celso Fraga
da Fonseca; Elmira Izaura
do Prado Soares; José
Ferber de Ávila; Maurício
da Cunha Peixoto e Patrícia
Gomes Barbosa

Quem está no
Banco
Atualmente, 37% dos
servidores efetivos e do
Grupo de Execução (que
podem integrar o BDS)
estão no banco. Estar no
BDS é pré-requisito para
exercer qualquer tarefa de
gerenciamento e
assessoramento na
Assembléia. Além disso, os
servidores têm
oportunidade de freqüentar
diversos cursos na Escola do
Legislativo, investindo em
seu aperfeiçoamento e sua
profissionalização

Os funcionários interes-
sados em participar do Ban-
co de Desenvolvimento do
Servidor (BDS) e que pos-
suem 2° ou 3° grau de esco-
laridade devem começar a
se preparar para as provas
de seleção. Na última sema-
na, o Boletim da Secretaria
trouxe a composição da ban-
ca examinadora que promo-
verá, até 29 de maio, o pro-
cesso seletivo. Coordenada
pelo servidor aposentado
Antônio Geraldo Pinto, a
banca vai preparar o edital,
que será publicado com 30
dias de antecedência das
provas e traz o prazo para
inscrições. A previsão da
Área de Pessoal é de que a
seleção ocorra até o final de
abril.
Critérios - Os critérios
adotados na última seleção,
ocorrida em 1996, conforme
os editais 1/96, de 18/3/96,
e 7/96, de 15/7/96, foram
os seguintes: o servidor de-
verá contar, até o último dia
da inscrição, tempo igual ou
superior a dois anos de efe-

Os servidores integran-
tes do BDS que ainda não fi-
zeram o ciclo de Estudos
Básicos terão oportunidade
de freqüentar os cursos nes-
te semestre. O período de
matriculas será no início de
março, e as aulas começam
no dia 16. Em fevereiro, a
direção da Escola do
Legislativo envia aos servi-
dores os históricos escolares,
com listagem dos cursos já
realizados e a situação do
estudante.

tivo exercício em cargo efe-
tivo ou do Grupo de Exe-
cução na Secretaria da As-
sembléia; e, no ato da ins-
crição, o servidor deve op-
tar pela Área 1 (apoio ad-
ministrativo) ou Área 2 (ati-
vidade-fim), de acordo com
sua aptidão ou interesse. Os
conteúdos comuns às duas

A duração das provas
será de duas horas, e as
questões são de múltipla
escolha. Será considerado
aprovado o candidato que
obtiver o mínimo de 60%
dos pontos totais distribu-
ídos. Estarão no edital o
programa relativo às pro-
vas e a bibliografia a ser
estudada. A Constituição
do Estado e o Regimento
Interno poderão fazer par-
te deste conteúdo, como no
último edital. Segundo o
gerente-geral de Pessoal,
Herculano Lamounier
Fernandes, a previsão é de

Segundo a diretora da
Escola, Sueli Barbosa de
Abreu, a meta é regularizai,
até o final do semestre, a si-
tuação de quem ainda não
completou ou não fez o pri-
meiro ciclo. Outra oportuni-
dade de concluí-lo só com
nova rodada de Estudos Bá-
sicos - que deve ocorrer ape-
nas em 99, quando os apro-
vados na seleção deste ano
começarão as aulas. Os Es-
tudos Básicos incluem as dis-
ciplinas "Poder Legislativo:

áreas são os seguintes: no-
ções de Direito Constitu-
cional e Direito Administra-
tivo; Poder Legislativo e
estrutura da Secretaria da
Assembléia. O conteúdo
das provas é  mesmo, mas
o grau de complexidade das
provas para o 3° grau será
maior.

aspectos históricos, sociopolí-
ricos ejurídicos"; "Assembléia,
estrutura e funcionamento: vi-
são institucional"; "Regimen-
to Interno e processo legis-
lativo" e "Servidores, admi-
nistração pública e sociedade".
Estudos temáticos - Apenas
no segundo semestre serão
oferecidas atividades para
aqueles que já concluíram o
primeiro ciclo. Cursos de For-
mação Política e de História
das Ideologias estão progra-
mados.

Impressão dos novos crachás começa nesta semana

-

-

-

Pontuação mínima

Cursos do ciclo de Estudos Básicos
começam em março

éde6O% j
que não ocorram grandes
mudanças nesses critérios O
- a serem definidos, quan- -
do da publicação do edital,
juntamente com a banca
examinadora.
Cursos doBDS —Os cari-
didatos aprovados passa- c
rão, automaticamente, a
compor oBDS, sendo con-
vocados para o primeiro
curso de capacitação con-
forme escala definida
pela Escola do Legis-
lativo, levando-se em con-
sideração o número de
vagas oferecidas e a or-
dem de classificação.
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Debatedores
Participam da confe-

rência o diretor do
Detrart/MG, Raimundo
Inácio de Oliveira; o
presidente da BHTrans,
Antônio Carlos Ramos
Pereira; o diretor de Ati-
vidades Especializadas
da PMMG, coronel José
Guilherme do Cou-
to; e o presidente da

OAB/MG, Marcelo
Leonardo. O debate
será coordenado pelo
presidente da Assem-
bléia, deputado Romeu
Queiroz (PSDB). Os
debatedores farão uma
exposição sobre os prin-
cipais pontos da lei e, em
seguida, vão esclarecer
as dúvidas do público.

OrigGM
Preço:
DcsLp;
Nydi3

embaixadores
A Assembléia recebeu, na
última semana, três visitas
de embaixadores. Na
quinto-feira (12), à tarde,
os embaixadores da
Venezuela, Milos Alcalay,
e da República Tcheca,
Ladislav Skerik, foram
recebidos no Salão Nobre
pelo 3°-vice-presidente,
deputado Geraldo
Rezende (PMDB). Na
sexta-feira (13), pela
manhã, foi a vez do
embaixador da República
do Gabão, Marcel
Odongui-Bonnard, que foi
recebido pelo 2°-vice-
presidente, deputado
Francisco Ramalho (PSDB)
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14h	 20h
Reunião com a bancado do PT, a pedido dodeputado	Reunião Solene de instalação da 4° sessão
Marcos Helênio (Plenarinho IV)	 legislativa ordinária da 13° legislatura (Plenário)
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Conferência sobre Código de Trânsito é
transmitida para todo o Estado

O novo Código de Trân- teleconferência será trans- tes e a Rede Vida). O públi-
sito Brasileiro entrou em mitida, ao vivo, pela TV co presente e os teles-
vigor trazendo uma série de Assembléia (canal 11 da TV pectadores - pelo telefone
dúvidas e questionamentos a Cabo) e via satélite, por (0800) 31-0888 e pelo fax
para todos os cidadãos - antena parabólica, sintonia (031) 290-7810 - poderão
motoristas ou não. Valida- 6A1 - polarização horizon- fazer perguntas aos
de da carteira provisória, tal (entre a TV Bandeiran- debatedores.
sistema de pontuação para
as infrações, multas mais
altas, equipamentos obriga-
tórios para automóveis e
bicicletas e uma série de
medidas às quais os moto-
ristas e pedestres terão que
se adaptar. Por isso, a As-
sembléia promove amanhã
(17), das 9 às 12 horas, no
Plenário, uma teleconferên-
cia sobre o Código Nacio-
nal de Trânsito.
Ao vivo para interior - Os
municípios do interior do
Estado também poderão
participar da teleconferên-
cia, como ocorreu no deba-
te sobre a municipalização
do ensino fundamental, re-
alizado no final do ano pas-
sado e transmitido via an-
tena	parabólica.	A

TVASSEMBLÉIA
A1V volta nesta segunda-feira com sua programação
normal, de 12h às 24h15. Como os trabalhos
parlamentares não se iniciaram, a programação
ainda traz reprises das comissões e eventos do ano
passado. O "Repórter Assembléia", com programa
inédito, volta a ser exibido às 1 4h, com reprises às
18h, 22h e 24h. Outra novidade é a estréia da novo
programação visual e novos comerciais e vídeos.

CAPÍALE EMISSORAS DA GLOBO NO INTERIOR

Assembléia Informa
TELECONFERÊNCIA
0 programa faz uma chamada para a

teleconferência sobre o novo Código Brasileiro de
Trânsito, que a 1V Assembléia exibe para todo o
Estado, via parabólico. Entrevista do presidente Romeu
Queiroz, que convido a população para o debate

OUTRAS EMISSORAS NO INTERIOR
Assembléia Informa
NOVAS CPIs
Três CPIs prometem centralizaras atenções em torno
da Assembéia, com muita repercussão: a dos Bingos,
a dos Garimpos e a que vai investigar o destino dos
arquivos do Dops. Entrevistas: deputados Adelmo
Carneiro Leão (PT), Durval Angelo (PT), João Leite
(PSDB) e Raul Lima Neto (PDT).


