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Portaria disciplina dispensa
de funcionários na eleição

Relação dos
municípios que
compõem a RMBH:

A Mesa Diretora da Assem-
bléia distribuiu, na última sema-
na, a Portaria dl 134/96, que
trata do sistema de dispensa dos
funcionários na quinta-feira, dia
da eleição, e sexta-feira. Os titu-
lares das gerências da Casa e dos
gabinetes parlamentares pode-
rão dispensar os servidores na
próxima sexta-feira, desde que
comprovada a votação fora da
Região Metropolitana de Belo
Horizonte. O servidor deverá,
no entanto, apresentar ao seu

Previsão

gerente o comprovante devota-
ção fora da RMBH.

Já os servidores convoca-
dos pela Justiça Eleitoral para
compor mesa receptora de
votos ou junta apuradora nos
pleitos eleitorais terão direito
a ausentar-se do serviço nos
dias seguintes ao da eleição
pelo dobro do período de
convocação, mediante decla-
ração do respectivo juiz eleito-
ral, que deverá encaminhá-la
à Gerência-Geral de Pessoal.

Exposição

Belo Horizonte,
Betim, Brumadinho,
Caeté, Contagem, Esme-
raldas, Ibirité, Igarapé,
Juatuba, Lagoa, Lagoa
Santa, Mateus Leme,
Nova Lima, Pedro
Leopoldo, Raposos, Ri-
beirão das Neves, Rio
Acima, Sabará, Santa
Luzia, São José da Lapa
e Vespasiano.

Novos títulos
A Secretaria de Dire-

ção-Geral Adjunta da As-
sembléia solicita aos geren-
tes o encaminhamento da
previsão mensal de despe-
sas das áreas até o dia 30 de
cada mês. A previsão deve
conter as despesas planeja-
das para o mês seguinte,
permitindo o acompanha-
mento do desenvolvimen-
to dos projetos previstos
para este ano.

"Olhares" é o nome da
exposição assinada pela as-
tróloga e também artista
plástica Dulce Campolina,
que será aberta nesta terça-
feira. São trabalhos de acrí-
lico em madeira e em tela
que exploram o mundo mis-
tico das mandalas e os sim-
bolos da astrologia. A ex-
posição fica na Galeria de
Arte da Assembléia até o
próximo dia 10.

O Clube do Livro ad-
quiriu este último mês 32
novos títulos, entre eles "O
Monte Cinco", de Paulo
Coelho; "O Dia do Curin-
ga", Jostein Gaarder; e
"Emma", de Jane Austen.
Quem quiser se associar
basta pagar a mensalidade
de R$ 3 reais para ter direi-
to a retirar três livros, com
prazo de empréstimo de
15 dias.

Parceria traz novidades sobre uso da informática na AL
O Parceria do mês de se-

tembro circula trazendo como
matéria principal a Internet e
suas aplicações na Assembléia.
O Legislativo está se "plugando"
de vez nesta rede mundial que
integra milhares de redes de
computadores, com o objetivo
de aprimorar o trabalho e o
contato com a sociedade. Um
grupo formado por técnicos das
Gerências-Gerais de Comuni-
cação Social e de Sistemas e
Informática foi criado para
reformular a home-page da As-

sembléia e intensificara Intranet.
Outro assunto em destaque

é a alteração na cobrança das
tarifas bancárias. O Parceria in-

Na página 11, o jornal Par-
ceria mostra que o check-up
obrigatório não faz mal - muito
pelo contrário. Servidores di-
zem porque o consideram im-
portante e mostram que o exa-
me serviu, também, para apon-
tar problemas de saúde até en-
tão desconhecidos.

forma o que mudou no Bemge
e na Caixa Econômica Federal
(CEF) e orienta o servidor sobre
o que diz a legislação.

Nesta edição, o Parceria reto--
ma, ainda, a publicação de artigos
de servidores. O primeiro da sé-
rie é  do funcionário da Gerên-
cia-Geral de Documentação e In-
formação, Rinaldo de Moura Fa-
ria. Servidores que queiram cola-
borar podem entrar em contato
com a Gerência de Jornalismo.

Importância do check-up médico
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14 horas
• Reunião Ordinária Deliberativa (Plenário)

Reunião Ordinária Deliberativa
(14 horas)
RQN 1.255196

Do deputado Dilzon Mello, pede informa-
ções ao presidente do Ipsemg

RQN 1.303196
Do deputado Paulo Schettino, soliciga a
transcrição nos anais da Casa de docu-
mentos da Associação dos Delegados de
Carreira da Polícia Civil de Minas Gerais

PL 895/96
Do governador, altera a Lei 11.394, de
6/1/94, que cria o Fundo de Desenvolvi-
mento Regional do Jaíba. Votação em
turno único

PI. 896/96,

são ou de permissão, os serviços públic
que menciona Votação em turno único

Veto Parcial
À Proposição de Lei 13.100, que institui
PDV no âmbito do Administração direta d
Poder Executivo e de suas autarquias
fundações públicas. Votação em turn
único

Veto Parcial
À Proposição de Lei 13.103, que in
contribuição previdenciária para cu:
parcial de aposentadoria de servid
públicos. Votação em turno único

Veto Parcial
À Proposição 13.101, que autoriza a alie-
nação das ações da Gasmig. Votação em
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Presidente
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Do governador, dá nova redação ao
"caput" do art. 30 da Lei 12.082, de
12/1/96, que obriga o uso do cinto de
segurança nos veículos que menciona, no
território do Estado de Minas Gerais. Vota-
ção em 2° turno

PL 897/97

turno único
PI. 933/96

Do Tribunal de Justiça, institui contribuição
previdenciária para custeio de proventos
de aposentadoria dos magistrados e dos
servidores do Poder Judiciário. Discussão
em 1 0 turno

Do governador, autoriza o Executivo a PI. 949196

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

doar a Juiz de Fora imóvel que especifica.
Discussão em turno único

Veto Parcial
À Proposição de Lei 13.043, que autorizo
o Executivo a delegar, por meio de conces-

CAPITAL
PAUL SINGER
Resumo: O agrupamento de países em blocos
econômicos, para formação de mercados
comuns, como por exemplo o Merconsul, foi
tema discutido em uma palestra sobre
"Globalização e Neoliberalismo", dentro do
curso de formação política promovido pela
Escola do Legislativo.
Entrevistas: Paul Singer, professor de Economia
da USP; Ricardo Lucas, professor de Economia
Internacional da UNA; deputado José Maria
Barros (PSDB); deputada Maria José Haueisen
(PT); deputado Ajalmar Silva (PSDB).

Da Procuradoria-Geral de Justiça, institui
contribuição previdenciária para custeio
parcial de aposentadoria dos membros e
servidores do Ministério Público. Discussão
em 1° turno

INTERIOR
REFORMA AGRÁRIA III
Resumo: A Assembléia Legislativa
realizou, no início de setembro, um
Seminário sobre Reforma Agrária que
resultou em um documento final com 259
propostas. 187 delas foram aprovadas
por consenso.
Entrevistas: Deputado Agostinho Patrús,
presidente da Assembléia; João Batista
Mares Guio, assessor do Governo para
Reforma Agrária.
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