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Defesa do Consumidor e CPI do
Dops são destaque na manhã de hoje
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Direito
começa amanhã (6) e vai
até o próximo do 120
período de matrículas para
o curso "Tópicos de Direito
litbulário", destinado aos
iiegrantes do BDS com 30

grou completo. O horário é
dos 8 às 17 horas, e o
ocai, a Escola do
Legislativo. As aulas,
iinisiradas por Misabel de
Abreu Machado Derzi, vão
bo.dar impostos estaduais,

repartição de competências
e receitas tributários,
droçães, muitos e anistia.
O curso começa no
óxmo dia 15 e vai até 19

de junho, sempre às sextos-
ros, das 9 às 12 horas.

São 25 vagas

Catálogo
A Área de Documentação e
rrformação está
tstribuindo, para todos os
k>res e gabinetes, o

Caták)go dos Publicações
00 Assembléia Legislativa do

odo de Minas Gerais
1947.96)» . Ele traz ar ação de todas as obras
rnpçessas produzidas pela

mCOSO, coo resultados dee ertos institucionais,
Regimentos Internos,
Constituições e discursos de

esidenjes da iAJemg . O
lO90 tem dois índices:

Dor 	e por setor da
Casaresponsávelpelas
Oç5 

O material está
JPOnivel para consulta na
blioteca O catálogo estánd0 enviado também

Outras Assembléias e
-gõcs Públ icos que
0b0lham com informação

As Comissões discutem
hoje vários assuntos de in-
teresse da população. A pri-
meira reunião é da Comis-
são de Defesa do Consumi-
dor, que vai debater o pro-
blema do atraso no envio
do Documento único de
Trânsito (DUT) aos propri-
etários de veículos automo-
tores e as irregularidades a
que os motoristas ficam sub-
metidos, ao transitar sem o
documento.

A reunião será às 9h30,
no Plenarinho II. Foram
convidados a participar da
discussão o diretor-geral
do Detran/MG, Raimun-

A Assembléia recebeu
ontem mensagem do go-
vernador encaminhando
projeto de lei que dispõe
sobre autorização para o
Executivo aumentar e
integralizar o capital social
da Copasa, no valor de até
o total do patrimônio do
Fundo de Financiamento
para Água e Esgotos do Es-
tado (Fae/MG), subconta
do Fundo Estadual de Sa-
neamento Básico (Fesb). O
governador solicitou regi-
me de urgência para a apre-
ciação da matéria.

do Inácio de Oliveira, e o
presidente do Sindicato
dos Corretores de Seguros
e Capitalização no Estado
(Sincor), Roberto Silva
Barbosa.
Dops - A CPI formada para
apurar a destinação dos ar-
quivos do extinto Departa-
mento de Ordem Política e
Social (Dops) também se re-
úne hoje, às 10 horas. Os de-
putados vão colher depoi-
mentos da diretora do Ar-
quivo Público Mineiro, Nor-
ma de Góes Monteiro. Está
previsto, ainda, novo depo-
imento do delegado Ediral-
do Brandão, ex-chefe da

Ao propor nova reda-
ção ao artigo 1° da Lei
12.762/98, o projeto reto-
ma o texto original do ar-
tigo 1° do projeto encami-
nhado pelo governador
em dezembro de 1997 (PL
1.550/97) sobre o mesmo
assunto, alterado ao longo
de sua votação. A Lei
12.762 é resultante da Pro-
posição de Lei 13.599,
nome e número recebidos
pelo PL 1.550/97 após sua
aprovação e quando de seu
encaminhamento ao go-
vernador, para sanção.

Coordenação-Geral de Se-
gurança (Coseg).

Ediraldo Brandão, em
depoimento anterior à CPI,
falou sobre o processo de
microfilmagem e incinera-
ção dos arquivos do Dops,
que teria ocorrido no início
da década de 1980.
Outros depoimentos serão
do superintendente-geral
da Polícia Civil, Francisco
Eustáquio Rabelo; do dele-
gado-geral aposentado
Elmar da Silva Lacerda; e do
diretor do Dops em 1981,
José França Tavares. Confi-
ra na Agenda todas as ati-
vidades previstas para hoje.

Percentual - O artigo 10 do
PL 1.550/97 tem conteúdo
idêntico ao do projeto ago-
ra encaminhado pelo gover-
nador. Ao ser discutido na
Assembléia, porém, foi alte-
rado através de emenda do
deputado Ronaldo Vascon-
ceilos (PL), que limitou em
até 50% o percentual do
Fae/MG a ser utilizado na
integralização do capital so-
cial da Copasa. O projeto
agora enviado retoma o tex-
to original, ou seja, autoriza
a integralização em até 100%
do patrimônio do Fundo.

Alemg recebe novo projeto sobre
integralizaç ão do capital da Copasa
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Reunião Ordinária (14 horas)
Parecer

Da Comissão de Justiça, sobre a
constitucionalidade do Pi- 1.494/97, do
deputado Gilmar Machado, que isenta de
multa por atraso na quitação das taxas
de água e luz o servidor público estadu-
al que tiver seu pagamento postergado
pelo governo do Estado

PEC 34/97
Do governador do Estado, que altera a re-
dação do inciso VIII do art. 10 da Constitui-
ção do Estado de Minas Gerais (explora-
ção de serviços locais de gás canalizado,
não só pelos Estados ou empresa estatal,
mas por qualquer empresa que preencha
os requisitos necessários). Prosseguimento
da votação em 2 0 turno

PEC 29/96
Do deputado Raul Lima Neto, que dá nova
redação ao parágrafo 11 do art. 39 da Cons-
tituição do Estado (estende aos militares o di-
reito, já outorgado ao servidor civil, de rece-
ber adicional de remuneração para as ativi-
dades penosas, insalubres ou perigosas) (ur-
gência). Votação em 1° turno

PEC3O/96
Do deputado Cleuber Carneiro, que altera
o inciso XXXIV do art. 62 e o art. 247 da
Constituição do Estado (prevê a aprovação,
pela Assembléia, da alienação ou conces-
são de terra pública somente quando a área
exceder a 1 OOha, e limita a 1 OOho a con-
cessão ou alienação de terra pública para
assentamento de produtor rural (urgência).
Votação em 2° turno

PEC 49/97
Do deputado Ermano Batista, que acrescenta
alínea "e" ao inciso III do art. 36 da Constitui-
ção do Estado (assegura aos regentes de ensi-
no, no exercício da regência, aposentarem-se
voluntariamente aos 30 anos de efetivo exer-
cício, se do sexo masculino, e aos 25 anos, se
do sexo feminino). Votação em 1° turno

PL488/95
Do deputado Anderson Adauto, que acrescen-
ta parágrafos ao art. 99 e altera o inciso III do
art. 100 da Lei n° 9.444, de 25/11/87, que
dispõe sobre licitações e contratos da adminis-
tração centralizada e autárquica do Estado de
Minas Gerais (tem por objetivo coibir a práti-
ca, cada vez mais freqüente, dos contratados
para a execução de obras e serviços públicos
descumprirem, sem maiores conseqüências, as
suas obrigações contratuais). Prosseguimento
da votação em 2° turno

PL716/96
Do deputado Marcos Helênio, que disp
bre a inscrição em concurso público Paro
ingresso na administração pública estadual
Prosseguimento da votação em 2 0 turno

PL 1.123/97
Do deputado Sebastião Costa, que autorizo 0
Poder Executivo a reverter imóvel a Miradouro
(urgência). Votação em 1° turno

PL 1.398/97
Da CPI do Sistema Penitenciário do Estado,de
Minas Gerais, que altera a Lei 11.660, de
2/12/94, que reorganiza o Departamento
Estadual de Obras Públicas (urgência). Vota.
ção em 10 turno

PL 1.459/97
Do deputado Paulo Piau, que autoriza o F.
der Executivo a fazer reverter ao Município
de Iturama a propriedade do imóvel que es.
pecif ica (urgência). Votação em 1° turno

PL 1.543197
Do deputado Paulo Piau, que altera o art. 1
da Lei 9.444, de 25/11/87, que dispõe so-
breas licitações e contratos da administração
centralizada e autárquica do Estado (amplia
o campo de existência da lei, que passa a ter
como destinatário não só o Poder Executivo,
mas todos os demais poderes do Estado) (ur-
gência). Votação em 1° turno

PL 1.122/97
Do deputado Sebastião Costa, que autori-
za o Poder Executivo a reverter imóvel de
sua propriedade a Miradouro (urgência).
Votação em 2° turno

PL 627/95
Do deputado Raul Limo Neto, que dispõe so-
bre a conservação das nascentes naturais e O

saneamento dos cursos d'água e lagos do
domínio estadual. Votação em 1° turno

PL 1.284/97
Do deputado Jorge Eduardo de Oliveira, que
modifica o artigo 8° da Lei 11.397, de 6/1/94
que dispõe sobre o fundo para infância e ado-
lescência. Votação em 1° turno

PL697/96
Da Comissão Especial, que dispõe sobre a
propaganda e publicidade dos órgãos públfr
cos e das entidades sob controle direto OU in-

direto do Estado. Votação em 2 0 turno

PL 1.053/96
Da deputada Maria José Haueisen, que t
ra dispositivos da Lei 11.745, de 17/1/ 95 (o
projeto atribui poder deliberativo às decisóes
tomadas pela sociedade, quando da reOlIZ0

çóo das audiências públicas reg;onais) (urgên-
cia). Discussão em 1° turno

PL1 .239/97
Do deputado José Militão, que dá nova reda-
ção ao inciso 1 do art. 69 da Lei 7.109, de
13/10/77, que contém o Estatuto do Pessoal
do Magistério Público Estadual (amplia as
possibilidades de remoção para professores
e especialistas da educação) (urgência). Dis-
cussão em 2 0 turno

PL 1.469/97
Do deputado Péricles Ferreiro, que altera a
Lei 11.658, de 2/12/94, que dispõe sobre a
carreira de administrador público no Poder
Executivo (urgência). Discussão em 2 0 turno

PR 1.649/98
Da Mesa da Assembléia, que acrescenta dis-
positivos à Resolução 5.176, de 6/11/97, que
contém o Regimento Interno da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais (o pro-
jeto visa instituir, nos procedimentos que in-
tegram o processo legislativo, o rito especi-
al). Discussão em 1° turno

PLC 11/95
Do deputado Raul Lima Neto, que altera a
redação da alínea VI e elimina o § 4° do
art. 5° da Lei Complementar 37, de 18/1/95,
alterada pela Lei Complementar 39, de 23/
6/95. (O projeto aumenta de três para qua-
tro o limite máximo de distritos que podem
se emancipar, por município). Discussão em
1° turno

PL 809/96
Do deputado Luiz Antônio Zanto, que dis-
põe sobre a gratuidade do ingresso dos apo-
sentados, dos pensionistas e dos maiores
de 65 anos em eventos culturais realiza-
dos pelo poder público estadual. Discussão
em 1° turno

PL 889/96
Do deputado Leonídio Bouças, que suprime
dispositivos da Lei 12.032, de 22/12/95
(isenta de taxa o cidadão que necessitar de
uma 2° via da carteira de identidade ou de
habilitação). Discussão em 1 0 turno

PL 1.026196
Do Tribunal de Contas, que dispõe sobre a
estruturação do Quadro de Pessoal dos Ser-
viços Auxiliares do Tribunal de Contas. Dis-
cussão em 1° turno

P1 1.068196
Do deputado Gil Pereira, que cria o Progra-
ma Mineiro de Incentivo à Fruticultura. Dis-
cussão em 1° turno

PI. 1.114/97
Do deputado Raul Lima Neto, que torna obri-
gatória a existência de instalações sanitárias
de uso gratuito para os passageiros em ter-
minais rodoviários e pontos de parada de
ônibus intermunicipal. Discussão em 1°turno

PL 1.290/97
Do deputado José Militão, que dá nova reda-
ção ao art. 74 da Lei 11.406, de 28/1/94,
que trata da pensão a que têm direito os de-
pendentes dos antigos guardas civis e fiscais
de trânsito. Discussão em 1° turno

PL 1.301/97
Do deputado Geraldo Rezende, que cria o
Programo Estadual de Financiamento ao Edu-
cando. Discussão em 10 turno

PL 1.473/97
Do deputado Wanderley Ávila, que dispõe
sobre a quitação do crédito tributário no caso
que especifica. Discussão em 1° turno

PL 1.544/97
Do governador do Estado, que cria o abono-
permanência para o servidor público do Po-
der Executivo. Discussão em 1 turno

PL 1.546197
Do governador do Estado, que dispõe sobre
o Sistema Estadual de Finanças e a estrutura
orgânica da Secretaria de Estado da Fazen-
da. Discussão em 1 0 turno

PL 1.609198
Do governador do Estado, que substitui o Ane-
xo 1 da Lei 12.279, de 30/12/97, que altera
a Lei 6.763, de 26/12/75, que consolida a
legislação tributária do Estado (reduz a taxa
judiciária). Discussão em 1 ° turno

PL 278/95
Do deputado João Leite, que define medidas
para combate ao tabagismo no Estado e pro-
íbe o uso do cigarro e similares nos locais
que estabelece. Discussão em 2° turno

PI. 1.189/97
Do deputado Bilac Pinto, que acrescento pa-
rágrafo único ao art. 53 da Lei 11.404, de
26/1/94. Discussão em 2° turno

PL 1.333/97
Do deputado Marcos Helênio, que determina
• inclusão de estudos sobre "Educação para
• consumo" no ensino de 1° e 2° grous. Dis-
cussão em 2° turno

PL 1.512/97
Do governador do Estado, que autoriza o Po-
der Executivo a doar a Centralina imóvel que
menciona. Discussão em 2° turno
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9h3Omin
Comissão de Defeso do Consumidor (Plenorinho II)
- obter informações sobre o envio do Documento
único de Trãnsito (DUT) aos proprietárias de veícu-
los automotores e a irregularidade a que os moto-
ristas ficam submetidos, ao transitar sem documen-
to, já que não receberam a guia para pagamento.
Ouvir o diretor-geral do Detran, Raimundo Inócio
de Oliveira, e o presidente do Sindicato dos Corre-
tores de Seguros e Capitalização no Estado (Sincor),
Roberto Silva Barbosa

10 horas
CRI do Dops (Plenarinho III) - ouvir a diretora do
Arquivo Pública Mineiro, Norma Góes Monteiro; o
ex-chefe da Coordenação -Geral de Segurança Pú-
blico (Coseg) Ediroldo Brandão; o superintendente-
geral da Polícia Civil, Francisco Eustáquio Rabelo; o
delegado-geral aposentado Elmar da Silva Lacerda;
e o diretor do Dops em 1981, José França Tavares

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Apresentação de projeto de iniciativa popular sobre

subvenção social (Sala de Imprensa) - a pedido do
deputado Adelmo Carneiro Leão

15 horas
• Comissão Especial para emitir parecer sobre a PEC

5 1/98, do deputado Ermano Batista e outros, que
aumenta o número de representantes do Legislativo
• do Executivo na Assembléia Metropolitana (Ambel)
• institui órgão deliberativo (Plenarinho IV) - a fi-

nalidade da reunião é discutir a proposta, junto
mente com vereadores dos municípios da R-
gião Metropolitana de Belo Horizonte 

• Comissão de Meio Ambiente e Recursos Nato.
rais (Plenarinho III) - discussão e votação de p.
recer sobre o PI- 1.320/97, do deputado Ronaldo
Vasconcellos, que autoriza o Poder Executivo
implantara Programa de Restrição à Circulação
de Veículos Automotores na Região Metropolita.
na de Belo Horizonte (rodízio)

• Entrego ao presidente Romeu Queiroz (PSDB), de
relato sobre o seca no Norte e Nordeste (Salão
Nobre) - pelo prefeito de Teófilo Otoni, Edson S.
res; pelo presidente da Emater, Paulo Severjno
Rezende; e pelo deputado Kemil Kumairo (PSDB)

l5h3Omin
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação

Social )Plenarinho li) - discutir Lei 9.760/89
que institui o passe livre para o portador de defi-
ciência. Ouvir a secretária de Estado do Traba.
lho, da Assistência Social, da Criança e do Ado-
lescente, Maria do Carmo Menicucci; o pramo.
tor especializado de Defesa dos Deficientes Físi-
cos e Idosos, Antônio Sérgio Tonet; o diretor.
geral do DER/MG, Mouro Roberto Soares Vas-
concelos; o presidente do Sindicato das Empre-
sas de Transporte de Passageiros )Sindpas),
Rubens Lessa Carvalho; Maria Dolores Pinto,
coordenadora de apoia à pessoa deficiente; e
Rômulo Ferraz, promotor especializado na defe-
sa dos portadores de deficiência

[
Canal 11
10h —Transmissão ao vivo da CRI do Dops
12h— Comissão de Saúde discute projeto de lei do
deputado Gilmar Machado que propõe o
parcelamento da dívida dos municípios com o
lpsemg
14h— Repórter Assembléia - Noticiário
14h15 - Plenário ao vivo
1 6h - Comissão de Meio Ambiente vai a Juiz de
Fora conhecera programa de despoluição do Rio
Paraibuna
18h - Repórter Assembléia - 2° edição - Noticiário
18h15 - Homenagem em plenário - Em reunião
especial, a Assembléia homenageou o fundador do
Sociedade Produtora de Alimentos Manhuaçu,
Winnfried Jordan, já falecido.
20h - Plenário - Reprise
22h - Repórter Assembléia
22h15 - Comissão de Saúde - Reprise - discute o
projeto de lei do deputado Gilmar Machado que
propõe o parcelamento do dívida dos municípios
com o lpsemg.

lvMinas
14h45 - Repórter Assembléia
23h15 -Assembléia em Debate

Assembléia Informa
TVs da Capital e emissoras Globo no Interior
Resenha
Deputados da Comissão de Meio Ambiente
estiveram em Juiz de Fora para conhecer o
programo de despoluição do Rio Paraibuno. O
deputados da Comissão de Direitos Humanos
constataram a superlotação do delegacia da
Divisão de Tóxicos e Entorpecentes de Bela
Horizonte. O secretário de Estado do Educação
compareceu á Assembléia para falar sobre o
nucleação de escolas e a política educacional
do governo.

Outras emissoras do interior
CPI do Garimpo II
Depois de ouvir denúncias de contrabando,
sonegação fiscal, violência e danos ambientais,
a CPI do Garimpo foi ao Vale do Aço verificar
os garimpas da região.
Entrevistas: Deputado Raul Lima Neto (PDT)
deputado José Militão (PSDB); deputado AniValdO
Coeljo (PT), presidente e relator da CPI.


