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comparti lha mento
Dentro da política de
redução de custos e de
compartilhamento de
despesas foi definido novo
sistema de xerox fornecido
pelo Gerência de
Atendimento da GDI,
através da Ordem de
Serviço no 25/96, da Mesa
Diretora da Casa. Os
serviços que não forem
solicitados por meio de
requisição assinada pelos
gerentes passam a ser
cobrados. A cópia xerox
custará R$0,05(cinco
centavos). A medida
começou a vigorar nesta
segunda-feira. Os valores
recolhidos serão destinados
à Gerência de Finanças e
Contabilidade.

1 Mercosul
Podem ser feitas até o dia
14 de outubro os inscrições
Para o curso de extensão
Mercosul: Histórico e

Perspe
cti

vas", a ser
promovido pela Assembléia,
através da Escola do
Legislativo, em parceria com
o UNA - Ciências
Gerenciais. O curso, que
começa no dia 14, tem
carga horário de 30 horas e
será ministrado às segundos
e sextas-feiras Destina-se o
parlamentares, servidores

Assembléia e ao público
geral. Foram abertas

rito vagas. Maiores
iflfOrmaç	pelo ramal7910.

Dos nove deputados es-
taduais que disputaram as
eleições municipais deste
ano para prefeito, seis fo-
ram eleitos e abriram vagas
para cinco ex-deputados e
um novato. Se elegeram
Almir Cardoso (PT) em
Paracatu, Bonifácio Mourão
(PMDB) em Governador
Valadares, Jairo Ataíde
(PFL) em Montes Claros,
Luiz Antônio Zanto (PPB)
em Frutal, Marcelo Cecé
(PPB) em Sete Lagoas, e
Carlos Murta (PPB) em
Vespasiano.

Na vaga de Almir Car-
doso, que concorreu pela
Frente Minas Popular, o su-
plente a tomar posse é  ex-
deputado Adelmo Leão,
pois o primeiro suplente,
Jackson Alberto de Pinho
Tavares, foi eleito pre-
feito de Itabira. No caso de
Luiz Antônio Zanto e
Carlos Murta, do PPB, e
Jairo Ataíde, do PFL, que
concorreram pela coligação
Movimento Popular Pro-

gressista, deverão tomar
posse o segundo, o terceiro
e o quinto suplentes, res-
pectivamente Wilson Pires,
Ambrósio Pinto e Jaime
Martins. Isto porque o pri-

Já no caso do deputado
estadual Marcelo Cecé, que
atualmente está no PPB mas
foi eleito pela coligação To-
dos por Minas, deve tomar
posse o ex-deputado Roberto
Amaral. O primeiro suplente
é  atual secretário de Estado
de Ciência e Tecnologia,
Mauro Lobo, que continua
licenciado. Os outros dois,
Arnaldo Penna e Miguel Bar-
bosa, permanecem. No caso
do PMDB, o primeiro suplen-
te é Antônio Andrade, que
atualmente está ocupando a
suplência do deputado
Tarcísio Henriques, secretá-
rio de Estado da Justiça. O
segundo, a tomar posse, é o

meiro suplente, João Batis-
ta Marques, foi eleito pre-
feito de Inhapim, e o quar-
to, Elmiro Nascimento, foi
eleito prefeito de Patos
de Minas.

novato Paulo César de Freitas,
da região de Nova Serrana.

Disputaram ainda a elei-
ção para prefeito, mas foram
derrotados e permanecem na
Assembléia, os deputados Ge-
raldo Nascimento (PD, em
Timóteo; Ivair Nogueira
(PDT), em Betim; e Sebastião
Helvécio (PPB), em Juiz de
Fora. Quatro deputados ain-
da disputaram eleição para
vice-prefeito e, eleitos ou não,
se mantém na AL: Arnaldo
Canarinho (PSDB) em Conta-
gem, Péricles Ferreira (PSDB)
em Salinas; Ronaldo Vascon-
celos (PL) em Belo Horizon-
te; eToninho Zeitune (PMDB)
em Guaxupé.

Eleição de deputados abre vaga
para seis suplentes

Parlamentar "novato"
toma posse na AL

Abertas inscrições para
Seminário sobre Aposentadoria
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A Gerência-Geral de
Saúde e Assistência pro-
move, entre os dias 21 e
25 deste mês, o 52 Semi-
nário de Reflexões sobre
a Aposentadoria. As ins-
crições podem ser feitas
a partir desta quinta-

feira (10) e até o próximo
dia 16 de outubro, no
18 9 andar do Edifício
Tiradentes, ou através
dos ramais 7870 e 7871.
O Seminário contará com
palestras sobre saúde e
direitos do trabalhador,

além de dinâmicas de gru-
po e outras atividades so-
bre aposentadoria e no-
vos projetos de vida. O
evento será realizado pro-
vavelmente na parte da
manhã, na Escola do
Legislativo.
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14 heras
• Reunião Ordinária Deliberativa (Plenário)

l4h3Omin
• Comissão de Educação, Cultura, Desporto e

Turismo e Lazer (Plenorinho II) - discussão e
votação de proposições que dispensam a apreci-
ação do Plenário

• Comissão de Agropecuária e Política Rural
(Plenarinho 1) - discussão e votação de proposi-
ção que dispensa a apreciação do Plenário

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamen-
tária (Plenarinho IV) - discussão e votação de
parecer sobre o PI- 873/96, que institui o Progra-
ma Emergencial de Combate ao Analfabetismo

1 4h4Omin
• Reunião conjunta da Comissão de Constituição e

Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamen-
tária (Plenarinho IV) - discussão e votação de

Reunião Ordinária Deliberativa (14 horas)
PL 895/96

Do governador do Estado, que altera a Lei n°
11.394, de 6/1/94, que cria o Fundo de Desenvol-
vimento Regional do Jaíba e dá outras providên-
cias. Votação em turno único

PI. 896/96
Do governador do Estado, que dá nova redação
ao "caput" do cri. 30 da Lei n° 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.(O descumprimento do disposto
nesta Lei sujeitará o proprietário do veículo à multa
de 60 Unidades Fiscais de Referência - UFIRS- por
infração). Votação em 2° turno

PL 897/96
Do governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Juiz de Fora
imóvel que especifica. Discussão em turno único

PI. 920/96
Dogovemadordo Estado, que altera a denomina-
ção e reorganização da Secretaria de Estado de
Esportes, Lazer e Turismo, extingue cargos e dá
outras providências. Discussão em turno único

PI. 921/96
Do governador do Estado, que altera a denomina-
ção da Secretaria de Estado da Indústria e Comér-
cio, de que trata a Lei n° 12.160, de 27/10/96,
para Secretaria de Estado de Indústria, Comércio
e Turismo, e dá outras providências. Discussão em

CAPITAL

RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA
Resumo: Em solenidade realizada no Palácio da
Liberdade, o governador e o ministro da Economia
assinaram um acordo para renegociação da dívida
da Minas com o Governo Federal. O governo de
Minas se comprometeu a pagar 20% do montante
da dívida com a venda de ativos estaduais. A
realização da operação depende, agora, da
aprovação da Assembléia.
Entrevistas: Deputado Miguel Mortini (PSDB);
deputado Durval Angelo (PT); deputado Agostinho
Patrús, presidente da Assembléia.

parecer sobre o PI. 955196, que autoriza o p
Executivo a fazer reversão de imóveis, do
nadar do Estado

l4h5Omin
• Comissão Especial (Plenarinho IV) conhecer ar

situação financeira do lpsemg e a prestação
serviços na capital e no interior. Eleger o presid
te, o vice-presidente, designar o relator e pr
mar os trabalhos

15 horas
• Comissão de Defesa Social (Flenarinho 111)-di

são e votação de parecer sobre o PI 901196,
dispõe sobre a condução de animais doméstj
nas rodovias estaduais e sobre proposições
dispensam a apreciação do Plenário

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho
- discussão e votação de parecer sabre o
929196, que aplica os efeitos da Lei 12.276, de
de julho de 1996,0 execução de obras de dupl
ção da rodovia BR381 , notrechoentreosmunicí
de Belo Horizonte e Governador Valadares e sol»
proposições que dispensam a apreciação do Plenájo

turno único
PI. 922/96

Do governador do Estado, que autoriza o Poó
Executivo a reveteràMrtra Diocesana de Diamanlir
o imóvel que especifica. Discussão em turno úni

PI. 923/96
Do governador do Estado, que autoriza o Pod
Executivo a reverter imóvel ao Município de San
Antônio do Aventureiro. Discussão em turno ún

Veto Parcial
A Proposição de Lei ri0 13.043. que autorizo
Poder Executivo a delegar, por meio de concesal
ou de permissão, os serviços públicos que me
ciona e dá outras providências. Votação em turi
único

Veto Parcial
A Proposição de Lei n° 13.100, que institui
Programa de Desligamento Voluntário - PDV -i
âmbito da Administração Direta do Poder Executr
e de suas autarquias e fundações públicos. Votaçi
em turno único

Veto Parcial
A Proposição de Lei n93.101, que autorizo
alienação das ações da Companhia de Gás
Minas Gerais - GASMIG. Votação em turno únl

Veto Parcial
A Proposição de Lei n°1 3.103, que institui corit
buição previdenciária para custeio parcial de ap
sentadoria de servidores públicos e dá outras pi
vidências. Votação em turno único

INTERIOR
ATINGIDOS POR BARRAGEM II
Resumo: A construção de barragens, necessária
para a geração de eletricidade, é um drama poro
famílias que vivem nas áreas que vão ser alagado
O drama dos atingidas pela barragem já chegou
Assembléia, e foi discutido na Comissão de Meio
Ambiente.
Entrevistas: Pedro Rodrigues de Oliveira, Geraldo
Cosme Quioravante, José Carlos Guiçardes Br
produtores rurais; Geraldo Braz, membro da
Associação dos Atingidos pelas Barragens


