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Instituições apresentam
experiências com informação

No segundo dia do Auditório e Teatro. As mocratização do acesso à
Enial 97, as experiências apresentações foram divi-  informação. As apresenta-
das instituições participan- didas em três áreas: siste- ções continuam hoje pela
tes foram relatadas em reu- mas de apoio ao processo manhã Veja nas páginas
niões no Plenarinho IV, legislativo, tecnologia e de- 4, 5, 6, 7 e 8 (Acontece).

O presidente Rorneu Queiroz disse ontem, em
palestra para os alunos do Curso Superior de

Polícia, no auditório da OAB/MG, que "o final de
século experimento urna onda crescente de

violência, sob ci formo de guerras genocídios,
tráficos de drogas, terrorismo e aumenta de

criminalidade". Romeu Queiroz disse que é preciso
um esforço conjunto para a elaboração de novas

políticas, "para assegurar à população o direito de
vivere trabalhar em paz". O presidente da

Assembléia discorreu sobre as funções do Estado,
sobre o Legislativo, corno centro polarizador dos

anseios populares, e sobre o processe de interiorização das atividades da emblékL
O curso é promovido pela Academia de Polícia.

Missa
A Missa da Ressurreição
por intenção da alma da
senhora Maria Ferreiro
de Queiroz, mãe do
presidente Romeu
Queiroz, será celebrada
hoje, às 19 horas, na
Igreja de Nossa Senhora
de Fátima, situada na
Praça Carlos Chagas.

SIAF
O estande da Prodemge
na 1 Feira de Produtos e
Serviços de Informática
do Enial mantém em
exposição o "Armazém
SIAF", com informações
sobre o Orçamento do
Estado e a execução
orçamentária. Essas
informações são de
interesse dos gabinetes
parlamentares. A feira
será encerrada hoje, às
20 horas.

Comissão vai estudar situação
do Iplemg

O presidente Romeu
Queiroz determinou a
formação de uma co-
missão, composta por
deputados e represen-
tantes do Intituto de

Previdência do Legisla-
tivo (Iplemg), para
acompanhar, junto ao
Congresso Nacional, o
projeto de lei que prevê
o fim do Instituto de Pre-

vidência dos Congres-
sistas (IPC) e realizar
estudos para adequação
da legislação estadual.
O ato do presidente foi
lido ontem, em Plenário.



As comissões de Cons-
tituição e Justiça e de Ad-
ministração Pública se reu-
niram ontem, para ouvir o
diretor central de Cadas-
tro, Convênios e Contratos
da Secretaria de Estado do
Trabalho, da Ação Social,
da Criança e do Adoles-
cente (Setascad), Moysés
Pereira de Barros, e emitir
parecer sobre o PL 1.360/
97, que dá nova redação
ao artigo 1° da Lei n°
3.373, de 1995, que esta-
belece normas pelas quais
são as sociedades declara-
das de utilidade pública. O
parecer não foi apresenta-
do pelo deputado Ivair
Nogueira (PDT), relator da
Comissão de Constituição
e Justiça, que pediu prazo
para examinar a matéria.

O deputado Antô-
nio Júlio (PMDB), através
de requerimento, pediu a
presença do diretor para
esclarecer a natureza do
critério para cadastra-
mento de entidades públi-
cas, uma vez que a secre-
taria está exigindo um fun-
cionamento de dois anos
para emitir o título. Segun-
do o deputado, isto não
está previsto em lei.

O diretor da Setas-
cad declarou que a exigên-
cia decorre de resolução
interna da secretaria, ale-
gando que exigir dois anos
de existência é uma garan-
tia de bom funcionamen-
to da entidade, tornando-
a, assim, "digna de rece-
ber subvenção social". Ele
disse ainda que não tinha

Defesa do Consumidor
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A Comissão de De-
fesa do Consumidor
promoveu, ontem, na
Câmara Municipal de
Itabira, audiência pú-
blica durante solenida-
de de instalação do
Procon municipal e de
comemoração dos 149
anos da cidade. O
tema da audiência foi
a interiorização dos
Procons. Segundo a
secretaria executiva do
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Procon estadual, esses ór-
gãos estão presentes em
apenas 86 dos 853 muni-
cípios do Estado.

O deputado Geraldo
Nascimento (PT), presi-
dente da comissão, disse
que é a primeira reunião
desta natureza que acon-
tece fora da Assembléia.
Ele declarou que pretende
fazer outras. Além dele,
compareceram também à
audiência os deputados

em mãos nenhum docu-
mento que dispusesse so-
bre tais resoluções.

O deputado Antô-
nio Júlio apresentou reque-
rimento, solicitando que a
secretaria apresente as nor-
mas para tomar tais atitu-
des. O deputado Marcos
Helênio (PT) pediu que, na
próxima reunião, um re-
presentante do Conselho
Estadual de Assistência So-
cial também estivesse pre-
sente.

O deputado Hely
Tarqüínio (PSDB) presidiu
a reunião. Também compa-
receram os deputados Ivair
Nogueira (PDT), Adelmo
Carneiro Leão (PT),
Ajalmar Silva (PSDB),
Arnaldo Perna(PSDB) e
Ibrahim Jacob (PDT).

-

Ambrósio Pinto (PTB) e
José Henrique (PMDB);
o prefeito de Itabira,
Jackson Tavares; o se-
cretário do Procon esta-
dual, Geraldo de Faria
Martins Costa; Fabiano
Lara, membro da Co-
missão de Defesa do
Consumidor da OAB/
MG; e o chefe de gabi-
nete da coordenadoria
do Procon, Antônio
Baracatti.

Será instalada, na próxi-
ma terça-feira (14), a comis-
são que vai acompanhar o
andamento, no Congresso
Nacional, das proposições
relativas ao sistema de pre-
vidência e, em especial, do
projeto de lei que prevê o
fim do IPC (Instituto de Pre-
vidência dos Congressistas).
A comissão, constituída on-
tem à tarde, em Plenário, em
ato do presidente Romeu
Queiroz (PSDB), também
vai realizar estudos para
adequar a legislação do Es-
tado. A instalação será às 9
horas no Salão Oficial do 230
andar do Edifício Tiraden-
tes.

Integram a comissão:
pela Assembléia, os deputa-
dos Sebastião Navarro
Vieira (PFL), Arnaldo Penna
(PSDB), Dilzon Meio (PTB),
Gemido Rezende (PMDB) e
Maria José Haueisen (PT);
pelo Instituto de Previdên-
cia do Legislativo (Iplemg),
o presidente Gerardo
Renault, Emílio Gaio, Hé-
lio Resende, João Ferraz e
Mário Pacheco. O presiden-
te designou, ainda, os ser-
vidores José dos Anjos
Campos e João Alves Car-
doso para prestarem asses-
soria à comissão.

O deputado Romeu
Queiroz (PSDB) leu, antes,
comunicação da Presidência
determinando estudos
"objetivando à extinção do
atual sistema de previdên-
cia parlamentar estabelecido
na lei de criação do Iplemg,
ora em vigor". A comuni-
cação também esclarece que

"o órgão de previdência
parlamentar, tão logo sejam
definidas e aprovadas as
diretrizes constitucionais
em exame pelo Congresso,
deverá ser implantado de
modo a adotar critérios e
benefícios que sejam co-
muns a todos os cidadãos".
Falta de quórum - Não
houve quórum para vota-
ção da matéria constante da
pauta da reunião delibe-
rativa da tarde. O deputa-
do Marco Régis (PPS) soli-
citou o encerramento da
reunião, tendo em vista a
inexistência de quórum
qualificado para votação
das proposições de emen-
da à Constituição (PECs)
constantes da pauta. Entre
elas, a que permite a explo-
ração, por empresas priva-
das, dos serviços de gás ca-
nalizado; a que altera a
tramitação do PPAG, da
LDO e do Orçamento do
Estado; e a que permite
designar oficial da reserva
para o comando da PM.
Correspondência - A As-
sembléia recebeu corres-
pondência do secretário de
Estado da Justiça, Tarcísio
Henriques, informando a
respeito de estudos feitos
pela Secretaria sobre o qua-
dro de cargos e salários dos
agentes penitenciários.
Comunicações

• Do deputado Paulo
Pettersen, informando sua
desfiliação do PPB e filiação
ao PMDB

• Do deputado Wilson
Trópia, informando sua
desfiliação do PV e

filiação ao PFL
• Do deputado Ronaldo

Vasconcellos, informando
que assumirá a liderança do
PL na Casa
Requerimentos aprovados

• Do deputado Ivair No-
gueira (PDT), solicitando
que o PL 1.399/97, do go-
vernador, que dispõe sobre
a descentralização do Con-
selho Penitenciário, seja
apreciado em reunião da
Comissão de Direitos e Ga-
rantias Fundamentais

• Do deputado João Ba-
tista de Oliveira (PDT), so-
licitando regime de urgên-
cia para a tramitação do PL
1.150/97, de sua autoria,
que dispõe sobre as custas
devidas ao Estado no âm-
bito da Justiça estadual de
10 e 2° graus

• Do deputado João Ba-
tista de Oliveira (PDT), so-
licitando regime de urgên-
cia para a tramitação do PL
1.300/97, de sua autoria,
que concede anistia aos po-
liciais militares que partici-
param de movimentos por
melhoria salarial

• Do deputado Marcos
Helênio (PT), solicitando ao
ministro de Estado da Re-
forma Administrativa,
Bresser Pereira, informa-
ções sobre a redistribuição
de servidores da Sunab, em
especial a cessão de pessoal
para o Sistema Nacional de
Defesa do Consumidor

• Do deputado Marcos
Helênio (VI), solicitando ao
presidente da República infor-
mações sobre a distribuição de
competências da Sunab

Constituição e Justiça

Comissões debatem normas de
declaração de utilidade pública

Comissão que analisará 1plemg
será instalada no dia 14

Defesa do Consumidor faz
audiência em Itabira
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apresenta
O segundo dia de tra-

balhos do Enial 97 come-
çou, ontem, com a discus-
são de experiências dos
participantes. No Auditó-
rio, pela manhã, foi apre-
sentada e discutida a de-
mocratização do acesso a
informações, com exposi-
ção sobre as soluções que
a Assembléia Legislativa
de Minas encontrou para
atender os usuários inter-
nos e externos.

A gerente-geral da
Área de Documentação e
Informação da Alemg,
Edith de Andrade Roque,
ressaltou que foi primor-
dial o apoio de sucessivas
Mesas Diretoras da Casa
na adoção de novas
tecnologias e moderniza-
ção do sistema desde a
inauguração do banco de
dados, em 1982. A geren-
te de Referência Legisla-
tiva, Maria Beatriz Gontijo
dos Santos, discorreu so-

bre o volume de informa-
ções produzidas e divulga-
das pela Assembléia, como
a cobertura de dados des-
de 1947, dados e números
do sistema Lex - que colo-
ca toda a legislação minei-
ra à disposição do públi-
co, com 5.150 registros - e
o Mate/MG, que contém
todo processo em tramita-
ção na Assembléia, desde
1967.

A exposição abordou,
ainda, o sistema Legis, que
controla o processo legis-
lativo; o Banfoto, com da-
dos referenciais do acervo
de fotos da Assembléia, de
políticos e de eventos; o
Banco de Imagens, regis-
trando em fitas de vídeo as
imagens de reuniões de
Plenário, comissões, e todo
o trabalho de parlamenta-
res, desde 1992, com 2.800
registros.

Rinaldo de Moura Fa-
ria, gerente do Centro de

seus resultados
Plano Diretor de Informática
da Câmara foi criado em 1991

Os sistemas de infor-
mações, priorizados pelo
planejamento estratégico
da Câmara Municipal de
Vitória, foram abordados
ontem pelo diretor de Do-
cumentação e Informação
daquela instituição, Mar-
co Júnior de Faria
Godinho. Após um histó-
rico da Câmara, ele apre-
sentou o projeto, centrado
em um base de dados de

imagens da cidade. As
imagens podem ser aces-
sadas dos gabinetes dos
vereadores, do plenário e,
futuramente, via Internet.
A homepage da Câmara
ainda é experimental.

Através das imagens
detalhadas da cidade, se-
gundo o diretor, os verea-
dores podem subsidiar
melhor a apresentação de
projetos e a população,

Atendimento ao Cidadão
(CAC), falou sobre o aten-
dimento ao público inter-
no e externo na Assem-
bléia, que começa na
Bibilioteca. Também foram
apresentados o CAC, cri-
ado em 1995, com atendi-
mento nas áreas de pesqui-
sa, recepção ao público,
apoio aos eventos e orien-
tação ao consumidor; o
banco de dados conectado
ao Senado Federal (Pro-
dasen), Tribunal de Alça-
da de Minas Gerais,
Turmjnas (com dados tu-
rísticos dos municípios mi-
neiros); a Livraria do
Legislativo, contendo a
memória política do Esta-
do (em fase de prepara-
ção). Rinaldo mostrou, ain-
da, o sistema Assembléia
On Line, conectado a 33
câmaras municipais, 24
prefeituras e outros órgãos
públicos, totalizando 119
conexões.

suas reivindicações. A
base de dados contém
visualização integral e pre-
cisa do município - que
tem 84 quilômetros qua-
drados -, com fotos das re-
giões urbana e rural, bair-
ros com quarteirões e
logradouros Ele ressaltou,
também, que o apoio da
atual Mesa Diretora foi
fundamental para a im-
plantação do projeto.

O diretor de Coordena-
ção de Engenharia de Sis-
temas da Câmara dos De-
putados, Aécio Flávio Ma-
chado, fez ontem um his-
tórico de todo o processo
de informatização da Câ-
mara. A instituição criou
seu Plano Diretor de
Informática em 1991,
quando se deu a primeira
etapa de instrumenta-
lização e buscou-se dar
maior ênfase à automação
dos escritórios e gabinetes.

Desde então, foi
priorizado o trabalho de
implantação das redes lo-
cais, com a montagem de
um quadro de funcioná-
rios da própria Casa para
dar apoio a esse processo.
Atualmente, a Câmara
tem alguns projetos

As soluções encontra-
das pelo setor de
Informática da Alemg
para atender aos gabine-
tes parlamentares foram
o assunto da palestra dos
técnicos Marcelo Migue-
letto de Andrade e
Hildemar Rodrigues Fal-
cão Jr., responsáveis pe-
las áreas de Suporte Téc-
nico e de Atendimento
aos Gabinetes. Eles mos-
traram todo o processo
de implantação do siste-
ma, desenvolvido pelos
profissionais de informá-

prioritários, para atender
as áreas de taquigrafia,
Plenário (o que será feito
junto com a reforma fí-
sica que deverá substi-
tuir o painel eletrônico
por um painel digital) e
sistematização da legis-

tica da Casa, para aten-
der às demandas exter-
nas dos gabinetes (Sisap),
bem como as estratégias
de treinamento para o
melhor uso das ferramen-
tas disponíveis.

O sistema criado para
os gabinetes funciona
como um grande banco
de dados, onde o depu-
tado pode armazenar in-
formações sobre pessoas
físicas ou jurídicas de seu
interesse, bem como rela-
cionar os pedidos que lhe
são encaminhados e ain-

lação interna. Os técni-
cos também estão tra-
balhando num sistema
de informações legisla-
tivas, para disponibi-
lizar textos integrais e o
histórico de cada proje-
to em tramitação.

da acompanhar o enca-
minhamento de cada um
desses pedidos. Os técnicos
também abordaram o tra-
balho feito junto aos funci-
onários dos gabinetes e jun-
to aos próprios deputados,
para mudar a cultura e pre-
parar a Alemg para a era
eletrônica.

Foram destacados o uso
do correio eletrônico e o
acesso à Internet, e os trei-
namentos com os progra-
mas mais freqüentemente
usados, como as planilhas
eletrônicas e o "Word".

Câmara Municipal de Vitória
cria banco de imagens

C
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Os participantes do Emal acompanharam atentamente os palestras,
que se encerram hoje, no Teatro

Técnicos da Alemg falam do
atendimento a gabinetes



Eles mostraram as pu-
blicações e serviços ofere-
cidos pela Casa, dentro do
projeto de interiorização e
aproximação com a socie-
dade, com o suporte das
duas áreas, e destacaram
a TV Assembléia e a
Internet como veículos

importantes de comuni-
cação. Os técnicos ressal-
taram ainda o esforço da
instituição para ampliar
o alcance dessas iniciati-
vas, como forma de au-
mentar os canais de par-
ticipação nos municípios
mineiros.

-

.d
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Organização de dados permite
pesquisa estrategica
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Prodasen quer informação
democratizada e auto-sustentada

"Data Warehouse e Sis-
temas de Apoio à Decisão"
foi  tema do case apresen-
tado, na manhã de ontem,
por Fernando Luiz Brito de
Meio, técnico do Prodasen
e coordenador do projeto
Data Warehouse no Senado
Federal. Trata-se de uma
maneira de organizar os
dados de uma determinada
rede de computadores, in-
dependentemente de qual-
quer sistema com que eia

trabalhe. O projeto vem sen-
do adotado por empresas e
instituições públicas, e sua
grande vantagem é a possi-
bilidade de permitir dife-
rentes tipos de pesquisas,
em vários graus de comple-
xidade, que vão além das
opções oferecidas pela rede
instalada.

O Data Warehouse dupli-
ca os dados constantes numa
rede para poder disponibili-
zá-los de maneira nova e di-

ferente. Está sendo utilizado
no Senado Federal, como fer-
ramenta de pesquisa no au-
xílio à tomada de decisões
Sua utilização permite o apri.
moramento da qualidade
dos dados mantidos pelas or-
ganizações e o acesso a da-
dos integrados, dentre ou-
tras características de traba-
lho, e vem se tornando in-
dispensável para o alcance da
excelência no processo de
administração estratégica.

Os analistas de Infor-
mação Legislativa Gusta-
vo Adolfo, Márcio Lopes
Rogério e José Osvaldo
Fernozeli Câmara, do
Senado Federal, fizeram
uma exposição sobre os
instrumentos que vêm
sendo usados pela insti-
tuição para ampliar o
acesso às informações. A
missão é aumentar a par-
ticipação dos cidadãos

através da disponibili-
zação da informação.

Os técnicos disseram,
porém, que é preciso que
este sistema seja auto-
sustentável, através da
reposição de custos. Se-
gundo os técnicos, a idéia
é cobrar de quem pode
pagar, para oferecer o
serviço gratuito a quem
não pode arcar com seus
custos. Na prática, as

pessoas que têm condi-
ções de acessar o serviço
via terminal de computa-
dor serão taxadas. O mes-
mo não acontecerá com
os que procuram direta-
mente a informação, em
balcões de atendimento.
Para ampliar a oferta
desses serviços gratuitos,
o Senado se propõe à bus-
ca de parcerias com ou-
tros órgãos.

Rede Interlegis vai oferecer
informações de todos os Legislativos

"Interlegis - a Comuni-
dade Virtual do Poder
Legislativo" foi o tema do
case sobre democratização
do acesso à informação
apresentado, na tarde de
ontem, por Regina Célia
Peres Borges, diretora exe-
cutiva do Prodasen (cen-
tro de processamento de
dados do Senado Federal),
João Holanda Neto, dire-
tor da Divisão de Suporte
da área legislativa, e Ar-
mando Nascimento, asses-
sor de tecnologia.

A Interlegis é uma rede
de comunicação e infor-
mação nas esferas federal,
estadual e municipal, que
podem ser integrada por
todos os parlamentares e
Parlamentos que deseja-
rem. Utiliza a Internet
como infra-estrutura
tecnológica de suporte, o
que significa que sua par-
te pública pode ser

acessada por qualquer pes-
soa, em qualquer parte do
mundo. Já o acesso à par-
te restrita é exclusivo de
parlamentares e Legisla-
tivos. Nessa parte, estão
disponibilizados diferentes
serviços, como correio ele-
trônico, reuniões eletrôni-
cas, treinamentos à distân-
cia e intercâmbio de infor-
mações.

Na parte pública, o
usuário vai encontrar in-
formações sobre as casas
legislativas e serviços que
são oferecidos por essas
Casas e são disponíveis
para o público; catálogos
permanentes de parlamen-
tares e casas legislativas;
bases de dados comuns
que possam ser acessadas
de forma pública; links às
páginas particulares de
cada integrante da rede;
tudo que está disponível na
Internet, inclusive na pá-

gina do Senado Federal,
acrescida da estrutura das
instituições legislativas e
de treinamentos específi-
cos, O processo está no iní-
cio e estão disponíveis as
informações já existentes
na Internet. A rede
InterLegis está sendo ali-
mentada, inicialmente,
com o cadastro dos parti-
cipantes, sejam parlamen-
tares ou casas legislativas.
O seu incremento depen-
derá da demanda e da
oferta de serviços.

O diretor de suporte do
Prodasen, João Holanda, res-
saltou que naõ se trata de um
Projeto tecnológico e que a
expressão "comunidade vir-
tual" é utilizada para refor-
çar a idéia de participação
das casas legislativas. Ele
apontou as áreas de comuni-
cação, educação e tecnologia
como o "tripé" de sustenta-
ção da InterLegis.

Comunicação e informática
caminham juntas em Minas

Na última palestra da
tarde de ontem, a direto-
ra de Informação e Co-
municação da Alemg, Síl-
via Rubião Resende, o ge-
rente-geral de Sistemas
de Informação, José Ge-
raldo de Oliveira Prado,
e o gerente-
geral de Co-
municação
Social, Luiz
Antônio Ri-
beiro de Frei-
tas, falaram
sobre os resul-
tados obtidos,
até agora,
com a associ-
ação entre as
áreas de In-
formática e de
Comunicação
Social.

A diretora de Informação e Comunicação da Alemg, Sílvio Rubiâo
Resende, o gerente-geral de Sistemas de Informação, José Geraldo de
Oliveira Prado, e o gerente-geral de comunicação Social, Luiz Antônio

Ribeiro de Freitas
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9 horas
• Reunião Extraordinária Deliberativa (Plenário)
9h3Omin
• Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais

(Plenarinho II) - discussão e votação de proposições
da comissão

• Comissão de Meio Ambiente (Plenarinho III) - audi-
ência pública para discutir o Projeto de Lei 1.186/
97, do deputado Raul Lima Neto, que dispõe sobre a
proibição do uso dos cerrados e dos cerrados secun-
dários de domínio estadual para fins de
carvoejamento, com convidados

• Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo
e Lazer (Plenarinho 1) - proposições da comissão

10 horas
• Comissão de Administração Público (Plenarinho II) -

audiência pública paro obter esclarecimentos sobre
os repasses de recursos do Tesouro estadual, conce-
didos a título de auxílio-creche, em benefício dos
servidores da Secretaria de Estado do Trabalho, da
Ação Social, da Criança e do Adolescente, com a
presença do secretário daquela pasta, Eduardo Bar-
bosa, e outros convidados. Discussão e votação de
parecer sobre o P1 1.219/97, do deputado Miguel
Martini, que estabelece que as penitenciárias serão
construídas nas sedes das regiões administrativas

• Comissão de Agropecuária e Política Rural (Plenannho
1) - proposições da comissão

11 horas
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) -

discussão e votação de parecer sobre o P1 1.380/
97, do deputado Arnaldo Penna, que institui a
obrigatoriedade da publicação de listas de veículos
furtados, roubados e desaparecidos que forem loca-
lizados pelos órgãos de segurança

1 3h3Omin
• Assembléia dos trabalhadores em educação de Mi-

nas Gerais (Hall Principal)

14 horas
• Reunião Ordinária Deliberativa (Plenário)
• Reunião conjunta das comissões de Constituição e Jus-

tiça, de Assuntos Municipais e Regionalização e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarjnh0
III) - discussão e votação de parecer sobre o PLC 251
97, do governador do Estado, que dispõe sobre o Fun-
do de Desenvolvimento Metropolitano, e dá outras pro-
vidências

15 horas
• Reunião preparatória do Ciclo de Debates "Empresa

Tecnológico"
• Reunião conjunta das comissões de Constituição eJus-

tiça e de Administração Pública (Plenarinho IV) -
1.324/97, da deputada Maria José Haueisen, que ins-
titui o transporte rodoviário intermunicipal de passa-
geiros em veículos de pequena porte

l5h3Omin
• Comissão Especial - proceder a estudos que criem

instrumentos políticos que garantam ao mutuário re-
ceber casa próprio e apresentar sugestões ao governo
federal para encontrar mecanismos de fiscalização de
tais financiamentos (Plenarinho II)

• Reunião conjunta das comissões de Constituição e Jus-
tiça, de Saúde e Ação Social e de Fiscalização Finan-
ceira e Orçamentária (Plenarinho IV) - discussão e
votação de parecer sobre o Pi- 1.419/97, do governo-
dor, que autoriza a doação de imóvel à Santa Casa de
Misericórdia e extingue o Cardiominas

16 horas
• Reunião conjunta das comissões de Constituição e Jus-

tiça, de Defesa Social e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária (Plenarinho IV) - discussão e votação
de parecer sobre o P1 1.399/97, do governador, que
dispõe sobre a reorganização do Conselho Penitenci-
ário do Estado.

20 horas
Reunião Extraordinária Deliberativa (Plenário)

IMA TV	
1

CAPITAL E EMISSORAS
GLOBO NO INTERIOR
BARRAGENS
Resumo: Deputados da
Comissão de Fiscalização
Financeira visitaram barragens
no Vale do Jequitinhonha para
avaliara eficiência dos obras.
Entrevistas: deputado Roberto
Amoral (PSDB); Pedro Paulo
Santos, diretor da Copasa;
deputado Miguel Martini (PSN),
presidente da Comissão de
Fiscalização Financeira;
deputada Maria José Haueisen
(PT); deputado José Braga
(PDT); deputado Sebastião
Navarro (PFL).

Reunião Extraordinária (9 horas)
Parecer

Da Comissão Especial sobre a Mensagem 214/97,
do governador do Estado, contendo os nomes indica-
dos para cumprir mandato no Conselho Estadual de
Educação

Reunião Ordinária (14 horas)
PEC 34/97

Do governador, promove a adequação da Constitui-
ção do Estado à Constituição Federal, no tocante à
exploração dos serviços de gás canalizado. Prosse-
guimento da votação em 1° turno

PEC 42/97
Do governador, amplia a possibilidade de indicação
do Comandante-Geral da Polícia Militar, de forma a
abranger também os coronéis inativos. (urgência).
Votação em 1°turno

PEC 36/97
Do deputado José Bonifácio, inclui o secretária de
Estado da Justiça entre os autoridades que deverão
integrar o Conselho de Defesa Social do Estado. Vo-
taçãoem 1°turno

PEC 12/95
Do deputado Miguel Martini, antecipa a tramitação
do projeto do Plano Plurianual de Ação Governa-

mental e retarda a dos projetos de lei do Orçamento e
da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Votação em 2°
turno

PI. 1.137/97
Do deputado José Bonifácio, acrescenta parágrafo à
Lei 12.459, de 13/1/97, que dispõe sobre a continui-
dade de percepção da remuneração de cargo de pro-
vimento em comissão por servidor afastado (não consi-
dera interrupção do exercício o afastamento do servi-
dor ocupante de cargo em comissão para candidatar-
se a cargo eletivo. Urgência. Votação, em 10 turno

PLC 21/97
Do deputado Ronaldo Vasconcellos,dá nova redação
ao art. 70 da Lei Complementar n° 26, de 14/1/93,
que dispõe sobre as atribuições, a organização e O
funcionamento da Assembléia Metropolitana da Re-
gião Metropolitana de BH. Discussão em 2' turno

PI. 1.083/97
Do deputado João Batista de Oliveira,institui O
obrigatoriedade de mensagem a portadores de defici-
ência auditiva na propaganda oficial. Discussão em 1°
turno

Reunião Extraordinária (20 horas)
Apreciação da matéria constante da Extraordinária da
manhã, acrescida da matéria constante da reunião
ordinária.

OUTRAS EMISSORAS NO
INTERIOR
PE TEÓFILO OTONI
Resumo: Um grupo de
empresários está investindo na
construção de uma Zona de
Processamento de Exportação
para atrair tecnologia de ponta
e incentivara comercialização
de pedras preciosas e outros
produtos da região.
Entrevistas: Kalil Elawar,
presidente do Conselho de
Administração da ZPE; deputada
Maria José Haueisen (PT);
deputado Wilson Pires (PFL).

1V ASSEMBLÉIA
12 horas
• Projeto Novo Gestão Pública
Regionalizada, em Divinópolis
14 horas
• Repórter Assembléia
A seguir, Plenário ao vivo


