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Comissão de Direitos Humanos
analisa projeto da CPI do Dops

Coral da Aslemg
Estão abertas as vagos parc
os interessados em
participar do Coral do
Aslerng, para cantores de
todos os naipes. Não é
necessário ter
conhecimento musical, nem
prático de canto, apenas
gastar de cantor e ser
capaz de repetir uma
melodia simples. As
inscrições e os testes
acontecerão do próximo
segunda-feira (1	até o dia
5 de fevereiro, das

2H30min ás 1 3h30min,
na Rua Araguari, 1543/21
andor, sola 5. O Coral fará
três ensaios semanais, sendo
um ensaio de vozes
masculinas, um de vozes
femin:nas e outro geral

Contribuinte
A Comissão de ConsLiuição
e Jus-iça reúne-se às
9h30min, no Plenarinho l\,
para apreciar duos
p roposições: Pi- 2.024/98,
dos deputados Dilzon Meio
(PTB) e José Militão (PSDB),
que autoriza o Executivo o
doar imóveis que
especifica; e PI- 2.029/99,
do deputado Sebastião
Navarro Vieira (°FL, que
institui o Código de Defesa
do Contribuinte. Ambos
tramitam em 1° turno.
Decisão da Presidência, no
último dia 12 de janeiro,
determinou a alteração da
tramitação do Projeto de Lei
Com plementar (PLC) 40/98
para PL. 2.029/99. Ele será
examinado ainda pelas
Co missões de
Adm inistração Pública e de
Fiscalização Financeira e
Orçamen10 antes de ser
a preciado pelo Plenário

Três reuniões das co-
missões permanentes mo-
vimentam o dia de hoje.
As 9h30min, a Comissão
de Direitos Humanos reú-
ne-se, no Plenarinho II,
para apreciar o Projeto de
Lei (PL) 1.841/98, da CPI
do Dops, que altera a Lei
10.360, de 1990, que dis-
põe sobre a transferência,
para o Arquivo Público
Mineiro, de documentos
que menciona. A matéria,
que está sendo apreciada

-

Às 10 horas, a Comis-
são de Administração
Pública analisa os PLs
1.960/98, do governador,
que transforma cargo de
provimento em comissão
no quadro especial de
pessoal da Secretaria da
Fazenda; e 1.942/98, do
Tribunal de Justiça, que
dispõe sobre a criação de
cargos nos quadros de
pessoal das secretarias
dos Tribunais de Justiça
e de Alçada do Estado.
O P1. 1.9421/98 cria 32 car-
gos de assessor judiciá-
rio, 16 de auxiliar judici-
ário e 16 de assistente es-
pecializado no Tribunal
de justiça, além de 4$ car-

em 2" turno, foi aprovada
em dezembro, em 1° tur-
no, pelo Plenário, sendo re-
jeitado o substitutivo n° 1.

A Lei 10.360, de 1990,
determina que a docu-
mentação existente no an-
tigo Dops seja transferida
para o Arquivo Público e
declarada patrimônio his-
tórico. Já o projeto esten-
de essa determinação a
toda a documentação re-
lativa às atividades de po-
lícia política realizadas nos

gos de assessor judiciário,
24 de auxiliar judiciário e
outros 24 de assistente es-
pecializado no Tribunal de
Alçada. A reunião será no
Plenarinho P

O PI- 1.960/98 recebeu,
em Plenário, durante a
discussão em 1° turno, a
emenda n° 6, que determi-
na a entrada em vigor da
futura lei a partir de 1" de
março de 1999. Uma das
emendas ao projeto, a n< ' 3,
aprimora a Lei 10.470, de
1991, que trata da absorção
de servidor da MinasCaixa
no quadro de pessoal da
administração direta. De-
termina que as parcelas
remuneratórias pagas a ti-

demais órgãos de seguran-
ça. Estabelece também que
uma comissão especial vai
elaborar os critérios para
acesso e divulgação dos
dados. Esse grupo será no-
meado pelo governador e
composto por membros do
Legislativo, Executivo e Ju-
diciário, Ministério Público,
Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB) e representan-
te de entidade de defesa dos
Direitos Humanos nacional-
mente reconhecida.

tulo de vantagem pes-
soal e concedidas em de-
corrência da aplicação da
lei serão recalculadas se-
guisdo os mesmos tudi-
ces e critérios aplicados
até agosto de 1994, sen-
do deduzido do valor
recalcu-lado o equivalen-
te à ma-joração efetiva-
mente ocorrida no ven-
cimento básico dos ser-
vidores. Para obter o be-
nefício, o servidor que
tenha entrado com ação
judicial deverá renunciar
a ela. A emenda, ainda
não votada, determina
que a norma passará a
vigorar a partir da data
da assinatura do acordo.

Projeto cria cargos no TJ
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Encerrada discussão de propostas
de emendas e projeto de lei

Procon Assembléia entra com
açao coletiva na Justiça comum
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Foi encerrada ontem a
discussão das Propostas de
Emenda à Constituição
(PECs) 35/97 (2° turno) e
56/98 (1° turno), além do
Projeto de Lei (PL)
2.028/98. As propostas
tratam, respectivamente,
do estabelecimento de

Contas
O deputado Raul Lima
Neto (PL) criticou os
gastos da administração
do ex-governador
Eduardo Azeredo (PSDB).
Para o deputado, as contas
do ex-governador não
podem ser aprovadas pela
Assembléia sem um exame
apurado. "O relatório do
Tribunal de Contas que
aprovou as contas do
govemador foi muito
brando. Eduardo Azeredo
fez gastos com
publicidade e corri locação
de imóveis, por exemplo,
que são inexplicáveis. O
atual governo está
pegando um Estado
endividado devido a essas
irresponsabilidades",
afirmou. Segundo Raul
Lima Neto, o Legislativo
tem a obrigação de
fiscalizar o Execut' vo. O
deput: o lembrou, ainda,
que moratória decretada

c.stonstra a
responsabilidade do
governador Itamar Franco
com as contas de Estado.

Crítica
O deputado Antônio Júlio

data-base para revisão ge-
ral da remuneração do ser-
vidor público estadual e da
exigência de realização de
plebiscito para alienação
de empresas públicas. As
PECs são de autoria dos
deputados José Bonifácio e
Anderson Adauto. Já o PL

(PMDB) criticou a atitude
do governo federal de
patrocinar uma campanha
nacional difamatória
contra o governador
Itamar Franco. "E uma
campanha cheia de
jnverdades, distorções e
ameaças contra o nosso
Estado", afirmou.
Segundo Antônio Júlio, o
presidente tem cometido
equívocos no campo
econômico sem se
preocupar com Os
verdadeiros interesses da
Nação. "O governo
federal está preocupado
em defender os interesses
do capital internacional.
Temos que ser solidários
com o governador Itamar
Franco. Eu, em nome do
PMDB de Minas, conclamo
todos os deputados para
que permaneçam ao lado
do nosso Estado",
ressaltou.

Seca
O deputado Carlos
Pimenta (PSDB) falou
sobre a seca que vem
assolando o Norte de
Minas e o Vale do
Jequitinhonha e a falta de

2.028/98, da deputada Isa-
bel do Nascimento, cria ser-
viço de orientação psicope-
dagógica nas escolas da rede
pública estadual e tramita em
1° turno. Apesar de encerra-
da a discussão das matérias,
não houve quórum para vo-
tação da pauta.

recursos para aquela
região. "Tenho visitado
dezenas de municípios
nessa região e pude
constatar que a fome está
machucando e matando o
Norte mineiro", lamentou.
Para o deputado, como os
governos, tanto federal
quanto estadual, não estão
enviando recursos, a
situação vem se
agravando. "Com a
suspensão do pagamento
dos trabalhadores das
frentes produtivas e das
cestas básicas a situação
está pior. São 87 mil
trabalhadores que não têm
como sobreviver",
protestou o deputado. O
deputado lembrou,
também, que as estradas
do Estado estão em
péssimas condições devido
à não liberação de verbas
por parte do governo
federal. "As obras da
Rodovia Femão Dias estão
paradas. Isso é preocupante,
pois as rodovias mineiras
nunca estiveram tão ruins",
disse, condenando a
retaliação do governo
federal contra o Estado.

O Movimento das Do-
nas de Casa e o Procon As-
sembléia protocolaram on-
tem, no Fórum de Belo
Horizonte, ação coletiva,
com pedido de liminar, para
revisão dos contratos com
correção cambial, devido à
maxidesvalorização do
Real. A ação foi ajuizada na
Justiça comum e tem o mé-
rito de beneficiar todas as
pessoas que têm contratos
desse tipo, além de contri-
buir para aliviar o trabalho
dos juízes. O consultor da
Área de Defesa do Consu-
midor e um dos responsá-
veis pelo Procon Assem-
bléia, Délio Malheiros, en-
tregou a petição no Fórum
Lafavette.

Segundo o consultor

Reunião Ordinária
(14 horas)
PEC 34/97

Do governador, que retira a
exclusividade da empresa es-
tatal na distribuição de gás
canalizado. Prosseguimento
da votação em 20 turno

PEC 23/96
Do deputado Sebastião
Navarro Vieira (PFL), que ex-
clui a possibilidade de
tramitação , em regime de ur-
gência, dos p rojetos de lei de
Planos plurianuais, diretrizes
orçamentários, orçamentos
anuais e créditos adicionais.
Votação em 10 turno

PEC 44/97
Da CPI do Sistema Penitenci-
ário, que cria a Coordena
dona de Perícia oficial . Vota-
ção em 1° turno

PEC 51/98
Do deputado Ermano Batista,
que aumenta o número de re-
presentantes do Legislativo e

Hênio Andrade Nogueira,
caso seja concedida liminar
favorável à revisão dos con-
tratos, os bancos terão que
emitir boletas, para paga-
mento das prestações, ba-
seadas no Índice Nacional
de Preços ao Consumidor
(INPC) - que, em dezem-
bro, foi de 0,43% negativos.
A ação foi distribuída para
a 23 Vara Cível, para onde
será encaminhada hoje,
quando deverá ser exami-
nada pelo juiz de plantão.
Opção de atendimento - O
movimento no Procon As-
sembléia continuou intenso
ontem, já que vários consu-
midores querem esclareci-
mentos sobre os contratos
baseados no dólar e procu-
ram informações sobre o

do Executivo na Ambel e ins-
titui órgão deliberativo inte-
grado, também, por represen-
tantes indicados por prefeitos
e vereadores. Votação em 1°
turno

PEC 52/98
Do deputado Durval Ângelo,
que extingue o Tribunal de
Alçado. Votação em 1° turno

PEC 56/98
Do deputado Andersor
Adauto, que estabelece que
a alienação de empresa pú-
blica sela precedida de ple-
biscito. Votação em l turno

PEC 60/98
Do governador, que substitui,
no texto constitucional, a re-
ferência a "instituições finan-
ceiras oficiais" por "instituição
financeira credenciada", em
razão da privatização do
Bemge. Votação em 1° turno

PEC 35/97
Do deputado José Bonifácio,
que estabelece o mês de ou-

tí. l

que fazer. A equipe do
Procon Assembléia lembra,
ainda, que há também um
posto avançado do setor no
Psiu da Praça Sete, localiza-
do na Avenida Amazonas,
478. O telefone do posto é
290-7940.

tubro como data-base para
revisão geral da remuneração
do servidor público estadual.
Votação em 2° turno

P1 1.194/97
Do deputado Sebastião Cos-
ta, que altera a lei que institui
as Regiões Administrativas no
Estado. Votação em l turno

PRE 2.010/98
Da Comissão de Fiscaização
Financeira e Orçamentário,
que aprova as contas do go-
vernador para o exercício de
1997. Votação em turno único

PL 1.951/98
Da Procuradoria-Geral deJus-
tiça, que dispõe sobre o sub-
sídio mensal dos membros do
Ministério Público. Votação em
1° turno

P1 2.028/98
Do deputada Isabel do Nasci-
mento, que cria serviço de ori-
entação psicopedagógica nas
escolas da rede pública. Vota-
ção em 1° turno

O servidor Dé(io Molheiras,
consultor da Arca de Defeso

do Consumidor e um dos
responsáveis pelo Procon

Assembléia, entra com ação
no Fõrum Lafoyette
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9h3ømin
• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho II) - dis-

cussão e votação de parecer sobre o Pi- 841/98 da
CPI do Dops, que altera o Lei 10.360, de 1990, que
dispõe sobre a transferencia, para o Arquivo Publico
Mineiro, de documentos que menciona

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho M - dis-
cussão e votação de parecer sobre as PLs 2024/98, dos
deputados Dilzon Meio e José Milrtão, que autonza o Exe-
cutivo a doar os imóveis que especifica; e 2.029/99, do
deputado Sebastião Navarro Vieira, que institui o Código
de Defeso do Contribuinte do Estado

10 horas
Comissão de Administração Pública (Plenarinho lV
- discussão e votação de parecer sobre os PLs
1 .960/98, do governador, que transforma cargo de
provimento em comissão no quadro especial de
pessoal do Secretaria de Estado do Fazenda; e
1 .942/98, do Tribunal de Justiça, que dispõe sobre
a criação de cargos nos quadros de pessoal das
Secretarias dos Tribunais de Justiça e de Alçado

14 horas

• Reunião Ordinario (Plenário)

Durante todo o mês de janeiro, a TV
Assembléia ficará no ar das 12 às 24 ho-
ras. A grade de programação para o mês
prevê reprises de alguns dos programas
e eventos mais marcantes da 13
Legislatura, incluindo debates do Procon
Assembléia; Ciclos de Debates, Fóruns
Técnicos e Seminários Legislativos; reu-
niões de Comissões Parlamentares de In-
quérito (CPIs); audiências públicas das
Comissões Permanentes, com discussões
sobre temas de interesse público; e cur-

sos e palestras promovidos pela Escola do
Legislativo. Serão ainda transmitidas no-
tícias sobre a votação de proposições na
sessão extraordinária deste mês. A grade
de programação é a seguinte: 12 às 14 ho-
ras, Assembléia Debate e Procon Assem-
bléia; 14h às 15h30, Plenário ao Vivo; 15h30
às 17 horas, Ciclos de Debates; 17 às 19
horas, reuniões de CPIs e reuniões de Co-
missões;19 às 21 horas,Escola do
Legislativo; 21 às 24 horas, entrevistas e
reprise do Plenário.

Procuradoria 'vai examinar denúncia
por crime de responsabilidade

O presidente Romeu
Queiroz (PSDB) encami-
nhou à Procuradoria da As-
sembléia, para análise, de-
núncia por crime de respon-
sabilidade contra o gover-
nador Itamar Franco, apre-
sentada pelo economista
Expedicto Mendonça, de
Montes Claros. A represen-
tação solicita instauração de

processo político-criminal
contra o governador, "com
o fim de impor-lhe a pena
de destituição do cargo, por
delitos de responsabilida-
de, resultante da infração
de deveres funcionais em
prejuízo dos interesses do
Estado de Minas Gerais".

A representação de Men-
donça baseia-se no artigo 91

da Constituição Estadual,
que permite ao cidadão en-
caminhar pedido de
impeachmnt contra o gover-
nador, para análise da As-
sembléia Legislativa. A de-
núncia será examinada pela
Procuradoria, para subsidi-
ar a decisão da Presidência
de receber ou não a repre-
sentação.


