
• Veto parcial à Proposição de Lei 13.591
(ex-PL 1.549197, do governador, que aumen-
ta as taxas cobradas pelos cartórios):

Efetivos:
Roberto Amaral (PSDB)
Anderson Adauto (PMDB)
Sebastião Navarro Vieira (PFL)
Antônio Genaro (PPB)
Geraldo Nascimento (P1')

• Veto parcial à Proposição de Lei 13.593
(ex-PL 1.548197, do governador, que trata
do aumento do ICMS):

Efetivos:
Ermano Batista (PSDB)
Sebastião Helvécio (PPB)
Marcos Helênio (VI')
Alencar da Silveira Júnior (PDT)
Ambrósio Pinto (PTB)

• Veto parcial à Proposição de Lei 13.598
(ex-PL 1.547197, do governador, que dispõe so-
breo transporte a comercialização de carne):

Efetivos:
Carlos Pimenta (PSDB)
Sebastião Navarro Vieira (PFL)
Antônio Andrade (PMDB)
Dimas Rodrigues (PPB)
Maria José Haueisen (P1)

• Veto parcial à Proposição de Lei 13.597
(ex-PL 1.392197, da CPI do Sistema Peniten-

ciário, que trata do número de defensores
públicos no Estado):

Efetivos:
Afiton Vilela (PSDB)
Leonídio Bouças (PFL)
Antônio Andrade (PMDB)
Gil Pereira (PPB)
Olinto Godiriho (PTB)

• Veto total à Proposição de Lei 13.602
(ex-PL 1.243197, do deputado Olinto
Godiriho, do PTB, que proíbe descontos nos
vencimentos de servidor público sem o seu
prévio conhecimento):

Efetivos:
Arnaldo Penna (PSDB)
Rêmolo Aloise (PFL)
Antônio Júlio (PMDB)
Durval Angelo (Vi')
Luiz Fernando Faria (PPB)

• Veto total à Proposição de Lei 13.604
(ex-PL 1.089197, do deputado Ivo José, do P1,
que trata da assistência social às populações
de áreas inundadas por reservatórios):

Efetivos:
Kemil Kumaira (PSDB)
Gil Pereira (PPB)
Gilmar Machado (VI')
Dinis Pinheiro (PSD)
Marco Regis (PPS)
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Opção por
agência bancária
Termino hoje o prazo
para o servidor decidir
em qual banco terá seu
salário depositado. As
opções são as seguintes
agências: Bemge
(Assembléia), Banco do
Brasil (Santo Agostinho) e
Caixa Econômica Federal
(Guti rrez). A escolha
deve ser feita junto à Área
de Pessoal, na Central de
Atendimento ao Servidor
(térreo do Edifício
Tiradenfes)

Pesquisa sobre o
Parceria
A Gerência de Jornalismo
está realizando pesquisa
de opinião sobre o jornal
Parceria. A pesquisa
poderá ser respondida até
o próximo dia 9 de
março, via correio
eletrônico. Nas áreas
onde é reduzido o
número de servidores que
têm correio eletrônico, os
questionários serão
aplicados pessoalmente,
por amostragem, na
próxima segunda-feira,
dia 2. Através da
pesquisa, a gerência
poderá avaliar a opinião
dos servidores sobre a
programação visual e o
conteúdo das matérias

9 horas
Reunião Ordinária (Plenário)

---

Na Reunião Ordinária de
ontem, o presidente da As-
sembléia, deputado Romeu
Queiroz (PSDB), designou os
integrantes de seis Comis-
sões Especiais encarregadas
de analisar vetos do gover-
nador a proposições de lei
aprovadas pelo Legislativo

mineiro. Entre os vetos a se-
rem apreciados, estão aque-
les referentes a projetos do
pacote fiscal do governo do
Estado, aprovado pelos par-
lamentares, no final do ano
passado.
Líder do PPB - O presiden-
te também comunicou a in-

dicação, pela bancada do
PPB, do deputado Alberto
Pinto Coelho para líder do
partido. Por falta de quórum
para votação, as matérias
constantes na Ordem do Dia
não chegaram a ser aprecia-
das. As Comissões Especiais
ficaram assim compostas:

Designados integrantes de comissões
que vão analisar vetos
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Romeu Queiroz
Presidente
Cleuber Carneiro
12-Vice-Presidente
Francisco Ramalho
29-Vice-Presidente
Geraldo Rezende
30-Vice-Presidente
Elmo Braz
12-Secretário
Ivo José
22-Secretário
Marcelo Gonçalves()
39-Secretário
Dllzon Melo
49-Secretário
Mana Olívia
5eSecretária

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

() Afastado do exercício do mandato por
investidura no cargo de Secretário de
Estado

Acidentes
O deputado Roberto Amara!
(PSDB) elogiou o editorial "A
morte ceifa no campo",
publicado pelo jornal "Estado
de Minas", em 21 de fevereiro.
O editorial cita estudos que
mostram a elevação do nilmero
de acidentes no meio rural
brasileiro, com agricultores
sendo vítimas da manipulação
inadequada de agrotóxicos e de
acidentes com tratores e outros
equipamentos. Segundo a
Fu.ndacentro, responsável pelos
estudos, 200 mil trabalhadores
rurais são acidentados a cada
ano, vítimas, principalmente, da
ignorância e falta de acesso à
educação.

Segurança pública
O deputado Durval Ângelo (PT)
criticou a omissão do governo e
da Secretaria da Segurança com

A Coordenação de Saúde
e Assistência informa que
este ano foram adotadas mu-
danças na Avaliação Médica
Periódica (check-up), tendo
em vista que todos os servi-
dores foram convocados
para os exames do ano pas-
sado. Em 1998, os servido-

relação à situação carcerária do
Estado. O parlamentar, que foi
membro da CPI do Sistema
Penitenciário, disse que tem
visitado unidades prisionais e
que o quadro continua caótico.
Ele cobrou, sobretudo, a
liberação de recursos para
alimentação dos presos da
cadeia de Itatina, administrada
pela Associação de Proteção e
Amparo ao Condenado (Apac)
e considerada modelo pelo
elevado índice de recuperação
de detentos. A liberação dos
recursos está prevista em
convênio assinado há três meses
pela secretaria, mas, até hoje,
não foi efetivada. Ele denunciou
ainda a morte de um operário
torturado por um detetive em
Carandaí. Em aparte, o
deputado Paulo Schettino (PTB)
condenou a permanência de
presos sob a guarda da Policia

res de até 29 anos não serão
convocados. Aqueles entre 30
e 44 anos serão convocados
somente pala o exame clínico.
Se na consulta o médico achar
indicado, ele solicitará os exa-
mes complementares. Os ser-
vidores acima de 45 anos de-
verão comparecer à revisão,

Civil, ao contrário do que dispõe
a legislação.

Balanço
O deputado Gilmar Machado
(PT) criticou o balanço do ano
de 1997, encaminhado pelo
governador à Assembléia na
retomada dos trabalhos. O
deputado falou que o balanço é
incoerente e contém
afirmações fantasiosas no que
se refere, por exemplo, à
educação, ao desemprego, à
reforma agrária e folha de
pagamento. Ele informou
também que irá apresentar
requerimentos solicitando, do
Executivo, informações sobre o
acordo da rolagem da dívida
estadual; a destinação dos
recursos provenientes da
venda de ações da Cemig; e
sobre demissões e desativação
de escritórios da Cemig.

com os exames complementa-
res anexados à carta de con-
vocação, agendando a consul-
ta após estar de posse dos re-
sultados. Maiores esclareci-
mentos podem ser obtidos na
própria Coordenação ou
através do ramal 7855, com
José Luís ou Mansa.

Mudanças no check-up

HOJE NA TV

TV Assembléia
Canal 11
12h - Comissões - Debates e votação de projetos
14h - Repórter Assembléia - Noticiário
14h15 - Plenário ao vivo - Debates, votação de
projetos e entrevistas com deputados
16h15 - Comissões- Debates e votação de
projetos
18h - Repórter Assembléia - 2° edição - Noticiário
18h15 - Comissões - Debates, votação de projetos
20h - Plenário (reprise) - Debates, votação de
projetos e entrevistas com deputados
22h - Repórter Assembléia - 2° edição - reprise do
noticiário
22h15 - Comissões- Debates e votação de
projetos
23h - Assembléia em Debate - discussão de tema

polêmico com deputados e especialistas
Oh- Repórter Assembléia - 2° edição - reprise do
noticiário.

TVMinas
14:45 h - Repórter Assembléia

Assembléia Informa
Tvs da Capital e outras emissoras no interior
Teleconferência II
A Assembléia promoveu uma teleconferêncio sobre o
novo Código de Trânsito para esclarecer os pontos
polêmicos na novo legislação.
Entrevistas: Deputado Carlos Pimenta (PSDB);
deputado Marco Regis (PPS); Antônio Carlos Pereira,
presidente da BHTrans; Marcelo Leonardo, presiden-
te da OAB/MG; Raimundo Inácio de Oliveira, diretor
do Detran/MG; deputado Elmo Braz (PPB),
secretário dada Assembléia.
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Se você tem criticas e sugestões, fale
com o Gerente de Jornalismo
(290-7800)

Se você está com problemas de
recebimento, fale com o chefe do SeIram
(290-7766)

Endereço:
Rua Rodrigues Caldas, 30
CEP: 30190-921 -Tel.: 290-7800
Fax: 290-7811
BH/MG

Assembléia na Internet:


