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Comissões movimentam a semanaDesconto de
consultas
A Gerência de Convénos
nformo que o
ião-camparecimento à
consulta marcada com
arolissional credenciado,
sem aviso prévio de, no
mínmo, 12 horas de
antecedência, acarretara c
desconto, em folha de
pagamento do titular, do
valor integral
correspondente à consulta.
A regra vale para os
servidores que têm
assistência medica
Hospitalar complementar e
obedece ao artigo 38 da
Deliberação da Mesa
1.479/97, de 03/09/97.

As atividades das co-
missões, além das vota-
ções em Plenário, movi-
mentam esta semana a
Assembléia Legislativa.
Amanhã, os integrantes
da CPI do Garimpo visi-
tam garimpos de Teófilo
Otoni, a partir das 9 ho-
ras. A cidade é o centro
nacional de comércio e
lapidação de pedras e se
destaca pela produção de
pedras coradas, como
água marinha, turmalina e
topázio. Os deputados
Anivaldo Coelho (PT),
presidente e relator da
Comissão, Raul Lima Neto
(PDT), Wilson Pires (PFL)
e Maria José Haueisen
(PT) integram a comitiva.
O relatório final dos tra-
balhos deverá ser apre-
sentado em 29 de junho.

Também amanhã, a Co-
missão de Defesa do Con-

surnidor vai debater os abu-
sos cometidos na exploração
do Serviço 0900. A reunião
será às 9h30min, no
Plenarinho II. Participam dos
debates o presidente da
Telemig, Sérgio Braga; o co-
ordenador do Procon/BH,
Rodrigo Botelho Campos; o
secretário executivo do
Procon/MG, Geraldo de
Faria Costa; o diretor da
empresa BH 900, Hélio
Adenir Sousa Coelho; a di-
retora da empresa Disque
900, Elen Lúcia Abraão; o
presidente e o gerente da
Fundação Cultural de Belo
Horizonte, Nev e Eduardo
Soares; e o diretor da em-
presa Multi Linha, José Men-
donça. A Comissão é presi-
dida pelo deputado Geral-
do Nascimento (VI).

A CPI do Dops vai ou-
vir representantes do Exér-
cito. da Polícia Federal e da

Polícia Militar do Estado. A
reunião será às 10 horas, no
Plenarinho III, amanhã. Os
integrantes da Comissão já
ouviram cerca de 20 pesso-
as, desde março, quando os
depoimentos começaram.
Além das reuniões na As-
sembléia, os deputados vi-
sitaram o Instituto de Iden-
tificação e o Arquivo Públi-
co Mineiro, em busca de in-
formações sobre os arquivos
do extinto Departamento de
Ordem Política e Social
(Dops). Os trabalhos da CPI
terminam no próximo dia 15
de junho. Outra atividade
desta terça-feira é a reunião
conjunta das comissões de
Administração Pública e de
Fiscalização Financeira, às 15
horas, no Plenarinho IV. Ou-
tra comissão a se reunir ama-
nhã é a de Administração Pú-
blica. Em pauta, o projeto do
governador sobre a Copasa.

Segurança Pública em debate
Várias outras reuniões

serão realizadas quarta e
quinta-feiras. O processo de
reestruturação das institui-
ções estaduais de segurança
pública será tema de reunião
da Comissão de Direitos
Humanos, às 9h30min, no
Plenarinho II, nesta quarta-
feira. Também na quarta, as
Comissões de Administração
Pública e de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária dis-
cutem, às 15 horas, no
Plenarinho IV, o PI- 1.570/97,
do deputado Miguel Martini
(FSN), que institui o Progra-

ma Estadual de Incentivos às
Organizações Sociais. Os de-
putados vão ouvir Renata
Vilhena Campos Guimarães,
da Secretaria de Estado do
Planejamento, e René de Oli-
veira e Souza Júnior, da Secre-
taria de Estado da Fazenda.

Os deputados voltam a
discutir nesta quinta-feira,
desta vez em reunião con-
junta, o PL 1.698/98, do de-
putado Ermano Batista
(PSDB), que dispõe sobre a
criação dos Conselhos Mu-
nicipais de Assistência So-
cial e condiciona a liberação

de recursos das subvenções
sociais ao cadastramento de
entidades nesses órgãos. As
Comissões de Administra-
ção Pública; do Trabalho, da
Previdência e Ação Social; e
de Fiscalização Financeira e
Orçamentária reúnem-se às
10h15min, no Plenarinho III,
para analisarem o projeto. A
Comissão de Constituição e
Justiça já aprovou parecer
favorável à matéria e, na úl-
tima semana, o deputado
Anivaldo Coelho (P1) pediu
vista de parecer, em reunião
conjunta de Comissões.



14 horas
• Reunião de associações de aposentados e de

deficientes e grupos da terceira idade. O even-
to será realizado a pedido do deputado Ivo
José (Plenarinho IV)

l4h3Omjn
Projeto Cidadão Mirim recebe estudantes do
primeiro grau (Teatro)

19 horas
• Abertura da Inforuso - Sucesu (Teatro)
• Reunião de apoiadores do deputado Adelmo Car-

neiro Leão (Auditório)
20 horas
• Reunião de Debates (Plenário)
• Reunião Especial em homenagem ao ex-iogador de

futebol Dirceu Lopes (Plenário)
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Campanha arrecada donativos para
vítimas da seca na Assembléia

A Assembléia participou, na última
sexta-feira, da campanha para recolher
donativos para as vítimas do seca no
Norte do Estado, organizada pelo TV
Bandeirantes. O evento foi realizado no
Hall das Bandeiras, com várias
apresentações de dança, em estilos
variados de música como o samba, o
mambo e o bolero. Já tinham sido
arrecadadas 30 toneladas de alimentos,
podendo chegar a 50 toneladas. Os
donativos serão distribuídos nos
municípios mais atingidos pela seca.

HOJE NA TV

TV Assembléia
Canal 11
12h - Comissão de Defesa do Consumidor debate
os problemas causados pelo atraso do envio do
DLIT pelo Detran
114h  - Repórter Assembléia - Noticiário dos
acontecimentos da Assembléia
14h15 - Comissão de Saúde ouve o secretário
estadual de Saúde sobre o combate a epidemias no
Estado
16h - CPI do Garimpo (reprise) - ouve o funcioná-
rio do Mineração Alexandrito e garimpeiros de
Diamantina.
1 8h - Repórter Assembléia - Noticiário
18h15 - Comissão de Administração Pública ouve
representantes da MinasCaixa e de sindicatos sobre
a liquidação do banco
20h-Assembleia em Debate desta semana enfoca
a seca no Norte de Minas
21 h - Teatro da Assembléia - recital de poesia "O

Sagrado e o Profano em mim", com Sérgio Moreira
22h - Repórter Assembléia 2° edição
22h15 - Comissão de Meio Ambiente debate o
depósito irregular delixo (reprise)
Oh - Repórter Assembléia

TV Minas
14h45 - Repórter Assembléia
Assembléia Informa
TVs da Capital e emissoras Globo no Interior
Resenha
A Comissão de Administração Pública debateu a
situação dos clientes e servidores da antiga
MinosCaixa. Em depoimento à CPI do Garimpo, o
coronel do reserva João Natal Filho negou a
existência de uma polícia especial na empresa
Alexandrita Mineração. Estes são alguns assuntos da
resenha desta semana.

Outras emissoras do Interior
Bloco Parlamentar
41 deputados, de sete partidos, formalizaram a
constituição do Bloco Parlamentar Mineiro, liderado
pelo deputado Romeu Queiroz. Apenas quatro
partidos não têm representação no novo bloco: PT,
PMDB, PPS e PSN.
Entrevistas: Deputado Miguel Barbosa (PSD);
deputado Alberto Pinto Coelho (PPB); deputado Jorge
Hannas (PFL); deputado AaImar Silvo (PSDB);
deputado Mouro Lobo (PSDB); deputado Romeu
Queiroz, presidente da Assembléia.
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