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1Assembleia lança Cèntrõ° de Memória.

Política de Minas nesta quarta-feira
Historiadores, pesqui- Co; fotografias de cerimô- 

sadores e estudiosos da nias, personalidades e
política mineira ganham, eventos relevantes da his-
a partir da próxima quar- tória de Minas; periódicos
ta-feira, mais uma impor- e anais; depoimentos de
tante referência e fonte políticos mineiros; fitas
de pesquisas e consultas. de vídeo em que estão	c	L E Ç Á
Às 20 horas, a Assem- registrados fóruns, semi-
bléia Legislativa lança o nários, sessões ordiná-	 M O IR
Centro de Memória Polí- rias e extraordinárias do
tica de Minas. Na oca- Legislativo e os progra-
sião, também serão ho- mas "Assembléia Infor-	 rr ii a
menageados todos os ex- - ma'. -
deputados estaduais e
lançados os dois primei- Para compreender a história
ros volumes da coleção A colo "Memória Políti- no, líder da maioria e da mi-
"Memória Política de Mi- ca de Minas", por sua vez, visa nona, permanecendo até 1966,
nas", com depoimentos contribuir para melhor compre- quanto renunciou ao ser elei-
de dois grandes nomes ensão da história política do Es- to vice-governador na chapa
da política mineira: Pio tado, por meio de depoimentos de Israel Pinheiro. Participan-
Canedo e Fabrício Soares. de personalidades que a vive- te ativo das articulações do

O Centro de Memória tXfl na condição de protagonis- movimento militar de 1964,
Política vai funcionar tas. Os livros originam-se de eu- ajudou a fundar a Arena e de

num mezzanino situado	

-
trevistas gravadas e oferecem ao pois filiou-se ao PDS.
leitor uma rica fonte de Fabrício Soares foi outra li-

no Espaço Político-Cul- reconstituição da história recente derança política marcante de
tural da Assembléia. Ele de Minas, pela ótica dos depoen- sua geração. Durante Estado
vai reunir documentos e tes. A espontaneidade inerente à Novo, engajou-se no movi-
objetos ligados à histó- nanativaera] torna ainda mais atxa- mento deredemocratizaçãodo
ria do Poder Legislativo entes os textos e abre novas pos- país, foi fundador da UDN e
e ao registro dos momen- sibilidades de análise de fatos teve atuação destacada na As-
tos políticos mais marcantes da política mineira.	sembléia, principalmente como

marcantes de Minas.	A coleção começa com dois constituinte em 1947. Com  o
nomes de peso, originariamen- tempo, foi perdendo afinidade

Qualquer instituição ou te ligados a dois pólos opostos ideológica com aUDN, até que,
pessoa interessada terá da política mineira: PSD e UDN. em 1958, renunciou ao manda-
acesso livre ao acervo, Pio Canedo ingressou na vida tu de deputado e transferiu-se
que será constituído de pública em 1936, em Muriaé, para o PTB. Com os direitos po-
atas, manuscritos e ou- pelo PRM. Mas foi pelo PSD, liticos cassados em 1964, voltou
tros documentos do pe- partido do qual foi um dos inai- à política partidária em 1980,
ríodo provincial e da ores expoentes, que chegou à quando ajudoua formar oPT.

Assembléia em 1955. Além de Pertenceu, ainda, ao PSB, tendo
"República Velha"; obras presidir a Casa, foi líder da ban- sido presidente do diretório es-
raras e de valor históri- cada pessedista, líder do gover- tadual do partido.

Cidadão Mirim
Alunos da Escola
Municipa l Francisco
Mugalhães Gomes
participam hoje, às 14
soros, do Projeto
Cidadão Mirim. Eles
wrão recebidos no Hall
dos Bandeiras.

Sobrevídeo
O lèafro da Assembléia
apresenta hoje, às
11h40min, os
documentários "Uma voz
no Mundo Cósmico" e
Jasca Bravio".

Mercosul
A Escola do Legislativo
promove amanhã, às 19
horas, a solenidade de
ecerramento do curso

bre o Mercosul, no
Auditório, com palestra
do professor Guy de
Almeida.

Homenagem
Os deputados e ex-
*eadores Alencar da
&ejra Júnior, João Leite,

Raul lima Neto eWilson
ópia Serão agradados

amanhã pela CâmaraM4Jnidpal de Belo
Horizonte com o Medalha
Francisco Bicolho, às 10

na Sede do
legislativo da Capital.



Líí• ^
irhese-da assembléia

Legislativo entra na reta final

para concluir seus trabalhos

Presidente
Agostinho Patrús
19-Vice-Presidente
Wanderley Ávila
29-Vice-Presidente
Sebastião Navarro Vieira
39-Vice-Presidente
Paulo Pettersen
12-Secretário
Rêmolo Aloise
29-Secretário
Mana José Haueisen
35-Secretário
lbrahim Jacob
42-Secretárlo
Ermano Batista
52-Secretário
Antônio Júlio

SECRETARIA
Diretor-Geral
Dalmir de Jesus
Secretário-Geral da h.
Paulo Rubens Navarr	a

A menos de duas semanas do
encerramento das atividades
1es1ativas de 1996, a Assembléia
trabalha para limpara pauta e con-
cluir seus trabalhos. Segundo da-
dos da última semana de novem-
bro, tiveram ação legislativa, em
1996, 328 proposições, entre pro-
jetos de lei, propostas de emenda
à Constituição, projetos de resolu-
ção e projetos de lei complemen-
tar. Na rem final, além da votação
do Orçamento para 1997, os de-
putados estão apreciando vários
pzcetos que txaião impacto ria vida
financeira do Estado
Ddrates - Estão sendo realizados

debates com secretários do gover-
no, como o realizado na última ter-
ça-feira, nas Comissões de Consti-
tuição e Justiça e de Fiscalização
Financeira, para discutir pontos do
projeto que introduz modificações
ria sistemática de recolhimento do
ICMS, desonerando, por exemplo,
as exportações; que autoriza oPo-
der Executivo a realizar operação
de crédito no valor de US$9 bi-
lhões para o refinanciamento da
dívida do Estado e do que altera a
distribuição do VAF de energia elé-
trica, estabelecendo que 50P/o do
que resultar da apuração baseada
nesse fator deverão ser distribuídos

PrOPOrcionalmente à área do reger.
vatório.
BaIaso - Nas Comjssõ
das audiências públicas pard
ter tenras de interessa do Ea
os deputados estão envolvjc
discussão dos problemas enfx
dos pelo Ipsemg, cuja si1uaç, li.
nanceira está sendo
uma comissão espec ov
da a requerimento do depj
Dunui Angelo (P1), em
A Comissão ouviu 16 omvkbdcx
e tem prazo de conclusão nrra
do para o próximo dia 18, pode
do ser prolongado anis uma ve4
através de accido de liderançar.
Deputados da Comissão de
Assuntos Municipais
visitaram, na última semana,
as obras de duplicação da
BR-38 i, a rodovia Fernão
Dias, no trecho interditado
entre igarapé e Oliveira, a
partir de reclamação de
comerciantes da região, que
se sentem prejudicados pelo
falta de clientes.
Participaram da visita os
deputados José Henrique
(PMDB), Dilzon Meio (PTB),
Dimas Rodrigues (PPB) e Ivoir
Nogueira (PDT), autor do
requerimento que originou O
visita.
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llh4Omin
Projeto Sobrevídeo apresento os documentários
'Uma voz no Mundo Cósmico s e Alasca Bravio
(Teatro)

CAPITAL

RESENHA
Resumo: Deputados, produtores rurais e
trabalhadores sem-terra se reuniram poro
definir uma agenda para implantação das
propostas do Seminário de Reformo Agrária,
que aconteceu no mês de setembro; uma
Comissão Especial foi ao Noroeste de Minas
visitar a Fazenda Rancharia, no município de
Arinos, onde há conflito entre o Sindicato dos
Trabalhadores Rurais e o Movimento dos
Sem-Terra. Esses são alguns assuntos
tratadas na resenha de 02 a 05 de
dezembro.

14 horas
Alunos da Escola Municipal Francisco Mo9OIM"
Gomes participam do Projeto	 MiriO
das Bandeiras)

20 horas
Reunião Ordinário de Debates (Plenário)

INTERIOR
FAZENDA RANCHARIA
Resumo: A Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais da Assembléia se reuniu para
debater o conflito entre trabalhadores rurais que

disputam a posse da Fazendo Ranchada, no
município de Arinos, região noroeste cio Estado
Entrevistas Paulo César Camargos, presid ente
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ari~;
deputado Ajalmar Silva (PSDB); deputado
Leonídio Bouças (PFL); Maria Antônio Costa
Nogueira, diretora da Fetaemg; João BOt$t0
Mares Guia, assessor do Governo para Refom'°
Agrária.


