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Serádiscutida nesta terça-
feira, às 10 horas, no Plenarinho
II, a constitucionalidade do PLC
17/96, do Tribunal de Justiça,
que eleva de 47 para 500 filme-
rode juizes do Tribunal de Alça-
da. De acordo com a justificativa
do projeto, é excessiva a carga

A Comissão de Educação,
Cultura, Desporto e Turismo e
Lazer discute e vota nesta ter-
ça-feira, às 10 horas, no
Plenarinho ifi, parecer de 1
turno sobre o PL 924196, que
dispõe sobre normas de aces-
so às atividades realizadas em

Presidente
hoje sobre

A Comissão Especial cons-
tituída para analisar a situa-
ção do Ipsemg ouve nesta
terça-feira, às 15h30min, o
presidente do órgão, José
Maria Borges, a requerimen-
to do deputado Gilrnar Ma-
chado (PD, relator da Comis-
são Especial.

Também fazem parte da
comissão os deputados
Miguel Martini (PSDB), que a
preside, Geraldo Santana
(PMDB), Alberto Pinto Coe-
lho (PPB) e Jorge Hannas
(PFL). A reunião vai aconte-
cer no Plenarinho II.

de recursos levados a julgamen-
to no Tribunal deAlçada, oque
compromete a agilidade e rapi-
dez da prestação jurisdicional.

A Lei Orgânica da Magistra-
tura autoriza a majoração do
número de membros do Tribu-
nal se o total de processos dis-

estádios e praças de esportes,
do deputado Alencar da
Silveira Júnior (PDT).

Pela proposta, poderão ter
acesso gratuito aos estádios e
praças de esporte de proprie-
dade do Estado os menores
de 12 anos, profissionais de

i:.
O deputado Gilmar Machado

(PT) é o relator dos trabalhos da
Comissão Especial do lpsemg

tribuídos e julgados, no ano
anterior, superar o índice de
trezentos por juiz, cálculo ul-
trapassado em cerca de 501/o,
segundo informou o presiden-
te do Tribunal de Justiça,
desembargador Márcio Aristeu
Monteiro de Barros.

imprensa responsáveis pela
cobertura do evento, policiais
civis e militares, jogadores e
ex-jogadores profissionais, ex-
combatentes e membros efeti-
vos do Tribunal de Justiça
Desportiva. O relator é o de-
putado João Leite (PSDB).

Condecoração
Na próxima quinta-feira,
dia 24, os deputados
José Maria Barros (PSDB),
Anivaldo Coelho (FF),
Biloc Pinto (PPB) e
Arnaldo Penno (P508)
serão condecorados com
a Medalha Santos
Dumoni, conferida
anualmente pelo governo
de Minas. O presidente
Fernando Henrique
Cardoso já confirmou
presença e será
condecorado com o
Grande Cotar da
Medalha Santos Dumont
A solenidade vai
acontecer na Fazenda
Ccibangu, no município
de Santos Dumont.

5Iemg
A Msenlbleja Vai sedior,
em novembro, durante
?rs dias, 0 VI Encontro
do Federação Nacional
dos Sindicatos e
AsSOCiOÇ0es dos
Servidores de Poderes
Le9IIVOS Estaduais e
Distrito Federal. O
encontro vai ocorrer nos
dias 6, 7 e 8 de
novembro. Haverá
palestras com temos
variados, como O Papel
do Servidor do Legislativo
hoje e O Papel das
Entidades Representativas
no Poder Legislativo".

Contra a dengue
O Ministério da Saúde
promove nesta terça-feira
tn teledebate nacional
sobre o Plano Diretor de
Errodicação do Aedes
Aegypti no Brasil", que
"ai dor base para o
grande campanha
nocional de erradicação
do mosquito transmissor
da dengue, que o
Ministério pretende lançar
no início do próximo ano.
Os interessados podem
assistir ao debate, de
15h40min às 18h, no
auditório da Embratel em
Belo Horizonte, na rua
Espírito s flO, 1.000.

do Ipsemg fala
situação do órgão

Proposta aumenta composição
do Tribunal de Alçada

Menor de 12 anos poderá ter
acesso gratuito aos estádios

o
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lO horas
• Comissão de ConstifuiçãoeJustiça (Plenannho

II) - discussão e votação de parecer sobre o
PLC 17/96, que altera a composição numé-
rica do Tribunal de Alçada do Estado de
Minas Gerais, do Tribunal de Justiça e sobre
outros projetos que exigem a apreciação do
Plenário

• Comissão de Educação, Cultura, Desporto e
Turismo e Lazer (Plenarinho III) - discussão e
votação de parecer sobre o Pi- 924/96, do
deputado Alencar da Silveira Júnior, que
dispõe sobre normas de acesso às atividades
realizadas em estádios e praças de esportes
de propriedade do Estado de Minas Gerais

Reunião Ordinária Deliberativa(14 horas)
PI. 935/96

Do governador do Estado, que transforma
unidade administrativa da estrutura orgâni-
ca da Secretaria de Estado do Trabalho, da
Assistência Social, da Criança e do Adoles-
cente, e dá outras providências. Discussão
em turno único

Veto Parcial
A Proposição de Lei n° 13.101, que autoriza o
alienação das ações da Companhia de Gás de
Minas Gerais - Gosmig. Votação em turno único

Veto Parcial
À Proposição de Lei n° 13.103, que institui
contribuição previdenciária para custeio parcial
de aposentadoria de servidores públicos e dá
outras providências. Votação em turno único

Veto Total
À Proposição de Lei n° 13.118, que autoriza o
Poder Executivo a celebrar como Sindicato Rural de
Paria contrato de concessão de direito real de uso
de imóvel que especifica. Discussão em turno único

CAPITAL
ELETRIFICAÇÃO RURAL
Resumo: Uma das reivindicações
apontadas pela população das cidades
de Muriaé e Ubá, durante as audiências
públicas realizadas naquelas regiões,
começam a ser atendidas. A eletrificação
rural está chegando em algumas cidades
através do projeto Luz de Minas 2.
Entrevista: Maria Aparecida Nogueira,
produtora rural; Alcides Pinheiro
Machado, produtor rural; deputado
Jorge Hannas (PFL); Bené Guedes,
secretário de Recursos Minerais, Hídricos
e Energéticos; deputado Sebastião
Navarro (PPB).

14 horas
• Reunião Ordinária Deliberativa (Plenrjo)

l4h3Omin
• Comissão de Redação (Plenannho III) - dis

e votar proposições em fase de redação fird
• Comissão de Constituição e Justiça e

Fiscalização Financeira e Orçamentário
(Plenarinho lv) - discussão e votação
parecer sobre oPL 955/96 do governad0
Estado que autoriza o Poder Executivo a
reversão de imóveis

1 5h3Omin
• Comissão Especial (Plenarinho II) -. pam

conhecera situação financeira do lpsemge
a qualidade do prestação de serviços r
capital e no interior. Ouvir o presidente
lpsemg, José Maria Borges

PI. 933/96
Do Tribunal de Justiça, que institui contribui.
ção previdenciária para custeio de proventos
de aposentadoria dos magistrados e dos
servidores do Poder Judiciário do Estado.
Discussão em 10 turno

PI. 948/96
Do governador do Estado, que cria o Fundo
Estadual de Apoio à Indústria Cinematográ-
fica e dá outras providências. Discussão em
l turno

PI. 965/96
Do governador do Estado, que cria unidade
administrativa na estrutura orgânica da Se-
cretaria de Estado da Educação e dá outras
providências. Discussão em 1° turno

PI. 949/96
Da Procuradoria-Geral de Justiça, que insti-
tui contribuição previdenciária para custeio
parcial de aposentadoria dos membros e
servidores do Ministério Público do Estado.
Discussãoem 10 turno

INTERIOR
SITUAÇÃO DOS PRESOS
Resumo: A Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais da Assembléia se reuniu para
discutir denúncias de que presos do depósito
da Lagoinha estariam sendo medicados com
tranquilizantes, para evitar uma rebelião.
Representantes das secretarias de Segurança
Pública e de Justiça participaram da reunião.
Entrevistas: Deputado Jorge Eduardo de
Oliveira (PMDB); Eduardo Angelo Tavares,
chefe do departamento de Assuntos Prisionais;
Ediraldo Brandão, superintendente da
Organização Penitenciária; deputado João
Leite (PSDB), presidente da Comissão de
Direitos e Garantias Fundamentais.


