
Grupo Parlamentar constituído para
avaliar o projeto e as atividades da TV
Assembléia e da Área de Comunicação
Social foi ampliado, a partir dessa semana,
com a participação dos outros integrantes
da Mesa. Com isso, a coordenação passa a
ser feita pelo presidente da Assembléia,
deputado Anderson Adauto (PMDB) - que
já integrava o grupo -, contando, ainda,
com o 1°-vice-presidente, deputado José

da TV Assembléia
da Mesa

Braga (PDT); o 2°-vice-presidente, Durval
Angelo (PT) - até então encarregado da
coordenação; o 1°-secretário, Dilzon Meio
(PTB); e o 2°-secretário, Gil Pereira (PPB).
Os outros integrantes do grupo, constituído
por decisão da Mesa, no dia 25 de
fevereiro, são os deputados Pastor George
(PL); Alencar da Silveira Júnior (PDT) ; Hely
Tarqüínio (PSDB) e Alberto Bejani (PFL).
(Página 6)
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Grupo que analisa atividades
ampliado com participação

• Comissão vai discutir processo de cassação de prefeito de Manhuaçu (Página 3)
• Estudo sobre dependência química pode integrar currículo escolar (Página 4)
• Parecer favorável a P1 que trata de estância hidromineral (Página 5)
• Alemg recebe PL que trato da contribuição ao lpsemg (Página 8)
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cjOt0IZ0Ç00  de
cUStOS
A Mesa da Assembléia
aflU1U paro O próxima
semana uma reunião com
os representantes dos
servidores junto ao
Conselho de Administração
de Pessoal - Adilson de
Brito, que representa os
efetivos e o Grupo de
Execução, e Adair Vida[,
dos servidores de
recrutamento amplo.
Também participarão do
encontro os colegiados que
apoiamos representantes e
o corpo gerencial da Casa.
O objetivo da reunião é
discutir com os servidores
algumas propostas da Mesa
para racionalizar os custos
do Assembléia

Licitação
A Mesa da Assembléia
decidiu, em reunião
realizada ontem, autorizar
o abertura de processo
licitotório para a
Contratação de empresa
que deverá prestar serviços
de produção, edição,
programação jornalismo e
operação de sistemas de TV
e Rádio, além de
editoração eletrônica para
olVAssembléia O
obietuvo da licitação é
Substituir o contrato
atualmente em vigor, com aempresa Preview
Produções Ltda. O contrato
atual será mantido até
expirar, no dia 17 de
dezembro deste ano,q uando a Mesa espera
que lá esteja concluído oProcesso li citafório Com amedida, a Mesa reitera ad i retriz de ampliar a
divulg0ç0 e dar maiortroflspaêi para as
0çOe5 do Legislativo,met05 buscados com aCriação d 0 TV Assembléia,ria quafr0 anos

Várias reuniões vão mo-
vimentar a Assembléia hoje.
Às 9h30min, a Comissão de
Saúde se reúne para discu-
tir os problemas que vem
sofrendo a população de
Presidente Bernardes, em
decorrência da recusa da
Prefeitura local em fornecer
autorizações de internação
hospitalar (AIH'S) ao Hos-
pital Santo Antônio. Entre
os participantes estão Ar-
mando Costa, secretário
Estadual de Saúde; verea-
dor José Turíbio Fernandes,
presidente da Câmara Mu-
nicipal de Presidente
Bernardes; Geraldo de Oli-
veira Maciel, prefeito de
Presidente Bernardes; José

Luiz Mendes, secretário
de Saúde de Presidente
Bernardes; e Istelamares
Quintão de Souza, presi-
dente do Hospital Santo
Antônio, de Presidente
Bernardes

Às 10 horas, a Comissão
de Constituição e Justiça faz
reunião para discussão e
votação de parecer sobre
proposições sujeitas à apre-
ciação do Plenário da As-
sembléia. Entre elas o PL
365/99, do deputado Pastor
George, que dispõe sobre a
associação do Poder Execu-
tivo a entidades civis, sem
fins lucrativos, para conce-
der créditos a empreende-
dores; e PL 393/99, do de-

putado Sargento Rodritues,
que acrescenta disposições
à Lei 11.404/94, que contém
normas de execução penal.
Nesse mesmo' horário, a
CPI dos Fundos vai tomar
o depoimento de Marcus
Pestana, ex-secretário de
Planejamento e Coordena-
ção-Geral

Já às 14 horas se reúnem
a Comissão Especial dos
Fundos, para discussão e
votação de proposições da
comissão; e a Comissão de
Direitos Humanos, para dis-
cussão e votação de propo-
sições que dispensam a
apreciação do Plenário da
Assembléia.
(Página 12)



Cipe atuará na recuperação da:
Bacia do Rio Doce

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Durante a reunião do Cipe - Rio Doce, realizada no Salão Nobre, foi
aprovado o Regimento interno que normaliza seus trabalhos

O deputado Migue! Mortini pediu o realização de audiência
público poro discutir possíveis irregularidades no processo de

cassação do mandato do prefeito de Manhuoçu

Direitos Humanos, um re-
presentante do Ministério Pú-
blico, o juiz da Comarca de
Jequitinhonha, representantes
da Pastoral Carcerária e au-
toridades locais e regionais.
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Foi aprovado ontem o
Regimento Interno que irá
estabelecer as normas de
organização e funcionamen-
to da Comissão Interestadu-
al Parlamentar de Estudos
para o Desenvolvimento Sus-
tentável da Bacia Hidrográfica
do Rio Doce (Cipe - Rio Doce),
durante reunião da qual par-
ticiparam os deputados
Mauro Lobo (PSDB), José
Henrique (PMDB), Ivo José
(PT) e Eduardo Daladier
(PDT), além de assessores. A
instalação da Comissão irá
acontecer na cidade de
Aimorés, na sexta-feira da pró-
xima semana, quando tam-
bém será realizada audiência
pública para discutir a constru-
ção da Barragem de Aimorés.

A Cipe -Rio Doce será
composta por 12 deputados,
dentre eles os presidentes
das Assembléias Legislativas
de Minas Gerais e do Espí-
rito Santo, e mais cinco par-
lamentares de cada Estado. Os
deputados de Minas que irão
integrar a Comissão deverão
ser escolhidos entre os que ob-
tiveram maior número de vo-
tos na macroregião Rio Doce,
nas eleições de 1998.

De acordo com o Regi-
mento Interno, a Cipe-Rio

A Comissão de Política
Agropecuária e Agroin-
dustrial aprovou ontem
requerimento do deputa-
do Márcio Kangussu
(PSDB), propondo a reali-
zação de reunião especial

Doce tem o objetivo de "con-
gregar os esforços políticos
e técnicos indispensáveis à
recuperação, à preservação e
ao desenvolvimento da ba-
cia hidrográfica do Rio
Doce." Os encerramentos
dos trabalhos estão previs-
tos para agosto de 2001, com
a aprovação do relatório fi-
nal da Comissão.

O Rio Doce nasce nas ser-
ras da Mantiqueira e do
Espinhaço, em Minas Gerais,
e percorre cerca de 970 Km,
até atingir o oceano Atlânti-
co, no município de Linhares,
no Espírito Santo. A bacia
hidrográfica do Rio ocupa

da Comissão na cidade de
Capelinha, durante a rea-
lização do 10 Encontro de
Cafeicultores do Nordes-
te Mineiro. O evento acon-
tece nos dias 2 e 3 de se-
tembro. Compareceram à

uma área de, aproximada.
mente, 72 mil 1Km quadra.
dos em Minas Gerais e 12
Km quadrados no Espírito
Santo. Os principais iatons
deram origem aos probilerrias
ambientais da bacia, tais con
a erosão e o assoreamento do
leito dos rios, foram o destoa.
tamento generalizado, o grari.
de volume de efluentes, indus-
trial e mineral, lançado às
águas e o mau gerenciamento
dos solos agrícolas. As ativi-
dades industriais e minerais
realizadas no leito e marger
dos rios da Bacia vêm conta-
minando as águas com mercú-
rio e outros elementos tóxic

primeira reunião da Co'
missão no semestre os de
putados João Batista de
Oliveira (PDT), que a
sidiu, Dimas Roda'
gues (PMDB) e Márcio
Kangussu (PSDB).

A Comissão de Direitos
Humanos realizou sua 15"
reunião ordinária na manhã
de ontem e aprovou diver-
sas proposições. Foi aprova-
do requerimento do depu-
tado Miguel Martini (PSN)
solicitando a realização de
audiência pública para dis-
cutir possíveis irregularida-
des no processo de cassação
do mandato do prefeito de
Manhuaçu, Geraldo Perí-
golo, além da ameaça de
morte sofrida pela ve-
readora Maria Imaculada
Dutra. Serão convidados
para a reunião, além do pre-
feito e da vereadora, o pro-
motor de Justiça de
Manhuaçu; o deputado fe-
deral Ibrahim Abi-Ackel,
majoritário na região; o pre-
sidente da Câmara Munici-
pal, Rômulo do Carmo

A Comissão aprovou,
também, dois requerimentos
do deputado João Leite
(PSDB). O primeiro pede in-
formações detalhadas a
Corregedoria de Polícia Ci-
vil e ao Comando da Policia
Militar a respeito do inciden-
te Ocorrido no Bairro
SaVassj, em frente ao Banco
Real, na avenida Getúlio
Vargas, na Capital, veicula-
do pelo jornal "Estado de
Minas". Na ocasião, Adelino
Queiroga Jorge, que possui
mandato de prisão expedi-
do, foi autuado em flagran-
te por porte ilegal de arma.Seg

undo a reportagem,
acompanha o detido
doj5 policiais civis que rea-
glrarriCom truculência à de-flÇao do portador da arma,a qual, inclusive, encontrava-

Rodrigues; o ex-secretário
de Comunicação da PMMG,
Geraldo D'Angelo Borel; e
a advogada Maria das Do-
res Rocha.

Foi aprovado também
requerimento do deputado
Márcio Kangussu (PSDB)
solicitando a realização de
audiência pública na cidade
de Jequitinhonha, a fim de
debater com as autoridades
e com a comunidade local e
regional o impacto que re-
presenta para a população
a decisão do Governo do
Estado de construir um
Centro de Reeducação Pe-
nal, com capacidade para
abrigar 180 detentos, na-
quele município. Solicita,
ainda, que sejam convida-
dos a prestar esclarecimen-
tos sobre o assunto o secre-
tário de Estado da Justiça e

se com a numeração raspa-
da. O deputado solicita es-
clarecimentos minuciosos
sobre o nome dos policiais
agressores e as providências
que foram tomadas para
elucidação do caso.

O outro requerimento do
deputado que solicita seja
encaminhada ao comandan-
te da Policia Militar de Mi-
nas Gerais e ao ouvidor de
Policia denúncia formulada
por Rangel de Oliveira, que
alega ter sido ameaçado de
morte no último dia 30, às 20
horas, na Avenida José Ma-
ria da Costa, 430, Bairro Pe-
dra Branca, por policiais da
Rotam 5522, lotados no 13
Batalhão da Policia Militar.

Encerrando a reunião, foi
aprovado requerimento da
deputada Maria Tereza Lara

Política Agropecuária e Agroindustrial

Audiência Pública em Capelinha

(PT), solicitando que a co-
missão acompanhe o assen-
tamento de terra na cidade
de Almenara - Norte de
Minas, juntamente com o
Grupo Especial de Acesso à
Terra (Geat). Segundo o re-
querimento, 47 famílias ocu-
param a fazenda Amaralina,
naquele município.

A deputada esclareceu
que a fazenda foi vistoriada
pelo Incra e que pistoleiros
estão ameaçando as famíli-
as, inclusive transitando no
local, o que fere frontalmen-
te os direitos humanos. A
reunião da Comissão de Di-
reitos Humanos foi presidi-
da pelo deputado João Lei-
te (PSDDB), com participa-
ção dos deputados Maria
Tereza Lara (PT) e João Ba-
tista de Oliveira (PDT).

Pedido de esclarecimentos à PMMG



Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Estudo sobre dependência química
pode integrar currículo escolar

Meio Ambiente e Recursos Naturais

Parecer ol a PL que trata de
estâncias hidrominerais

superior a 10 mil metros
quadrados; e infra-estru-
tura hoteleira com ofer-
ta de, no mínimo, 150
apartamentos. A emen-
da n°2 altera o artigo 3°
e estabelece os requisitos
específicos e procedi-
mentos a serem adotas
para o reconhecimento
de localidade como es-
fnci hidrro,iinçr1 O deputado Sebos,00 Navarro Vieira e

autor do PL que trota do reconhecimento de
localidade como estância hidromineral

Brigadas Voluntárias de Incêndio
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Apostilamento
A Comissão de Educação
também recebeu cartas
do Colegiado de
Diretores da 33° SRE de
Ponte Nova, do
Colegiado de Diretores
de Itabira e de diretores
de escolas estaduais da
13' SRE de Governador
Valadares. Todos
manifestam a posição
contrária à intenção da
Secretaria de Estado da
Educação de extinguir o
apostilamento para o
cargo de diretor e pedem
apoio da Comissão para
que a proposta não seja
concretizada.
Participaram da reunião,
presidida pelo deputado
Sebastião Costa (PFL), os
deputados João Pinto
Ribeiro (PTB) e Antônio
Carlos Andrada (PSDB)

Os deputados João Pinto
Ribeiro, Sebastião Costa e
,Antônio Carlos Andrado

A Comissão de Educa-
ção, Cultura, Ciência e
Tecnologia analisou ontem
o Projeto de Lei (PL)
357/99, do deputado Chico
Rafael (PSB), que toma obri-
gatório o estudo da de-
pendência química e suas
conseqüências neurop-
síquicas e sociológicas (uso
de drogas) no currículo es-
colar de 1 e 20 graus, a
partir das disciplinas cons-
tantes no núcleo curricular
básico elaborado pela Se-
cretaria de Estado da Edu-
cação para as escolas, públi-
cas e particulares, no âmbi-
to do Estado de Minas Ge-
rais. O relator do projeto
foi o deputado João Pinto
Ribeiro (PTB), que opinou
pela aprovação, com a
emenda n° 1, que apresen-
tou. A emenda substitui a
expressão 1° e 2° graus -
não mais em vigor - por
"ensino fundamental e
médio". O parecer, de 1°
turno, foi aprovado pela
Comissão. Agora o PI-
357/99 está pronto para
ser discutido e votado
pelo Plenário.

Para o relator, a inclusão
de estudos referentes à de-
pendência química nos cur-
rículos do ensino funda-
mental e médio poderá ofe-
recer significativa contri-

buição para o processo
educativo de conscienti-
zação dos jovens e na pre-
venção do uso de drogas.
"A lei proposta represen-
ta manifestação da compe-
tência legislativa estadual

Ensino superior
A Comissão de Educação,

Cultura, Ciência e Tecnologia
aprovou também requerimen-
todo deputado Sebastião Cos-
ta (PFL), solicitando a realiza-
ção de reunião para discutir
as normas para o ensino su-
perior em Minas Gerais, cons-
tantes em projeto de lei de au-
toria do deptuado Antônio
Carlos Andrada. O PL 239/99
está na Comissão para receber
parecer. Serão convidados o
reitor da Universidade do Es-
tado de Minas Gerais (Uemg),
Gerson de Britto Mello
Bozzon, e um representante da
Comissão de Educação da Câ-
mara Federal.

Também do deputado Se-
bastião Costa, foi aprovado re-
querimento solicitando que o
diretor-geral do Instituto de
Geociências Aplicadas (IGA),

Entre as correspondências
recebidas pela Comissão, está
um ofício do secretário de Es-
tado da Educação, Murílio
Hingel, que encaminhou cópia
dos documentos entregues no
dia 29 de julho ao ministro da
Educação, Paulo Renato Sou-
za, durante audiência em
Brasília. O secretário solicitou
a inclusão de 141 municípios
mineiros, da região Norte do
Estado e do Vale do Jequi-
tinhonha, pertencentes à
Sudene, como beneficiários do
programa Fundo de Fortaleci-
mento da Escola (Fundescola),
a ser desenvolvido pelo MEC
a partir deste ano. O secretário

em caráter complementar
às normas estatuídas pela
União", afirma o parecer,
Durante a reunião também
foram aprovadas 12 propo.
sições que dispensam a 1

apreciação do Plenário.

David Márcio, seja convidado
para falar sobre os planos do
instituto para os próximos
anos, no que concerne ao apoio
ao Estado e, principalmente,
aos municípios mineiros.

Outro requerimento apro-
vado, do deputado Rogério
Correia (PT), solicita que seja
realizada uma audiência pú-
blica para discutir as mudanças
do vestibular da UFMG, bem
como formas de democratizar o
acso à universidade. Serão coa-
vidadoso reitor da UFMG, Fran-
cisco César de Sá Barreto; osecre-
tário da Andes-Leste, Hélcio
Queiroz Braga; a presidente da
APUBH, Laura Miccole; a repre-
sentante da UMES-BH, Christina
Gruppioni; o representante da
Ub, AdirniisonpachecoDuartg
e o representante da LTNE-MG,
Dalton Cardillo Macedo.

solicita o apoio político e O
empenho da Comissão para
que o pedido seja atendido.

Segundo o ofício do secre-
tário, o Fundescola pretende
investir US$ 1,3 bilhão, Cair
recursos do Banco Mundial 
do Fundo Nacional de DeSsa

-volvimento da Educação
(FNDE), para construção de
escolas, melhoria da quand
de do ensino e da gestão esco-
lar em municípios do NOTtC
Nordeste e Centro-Oeste (COO
exceção do Distrito Federal)
No plano original '°
Fundescola, entretanto, ria0
consta como beneficiária a aø
mineira da Sudene.

A Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Natu-
rais aprovou ontem, duran-
te a primeira reunião ordi-
nária realizada após o re-
cesso parlamentar, parece-
res favoráveis de 2° turno
ao PL 16/99, dos deputa-
dos Rogério Correia (PT) e
Maria José Haueisen (P1),
e ao PL 64/99, do deputa-
do Bilac Pinto (PFL). Foi
aprovado também pare-
cer favorável de 1° turno
ao PL. 302/99, do deputa-
do Sebastião Navarro
Vieira (PFL), além de oito
requerimentos.

O deputado Fábio
Avelar (PPS), relator do PL
302/99, que dispõe sobre o
reconhecimento de locali-
dade como estância
hidromineral, opinou pela
aprovação da matéria com
as emendas nos 1 e 2. Se-
gundo o deputado, as
emendas "pretendem dotar
a proposição de condições
que visem à proteção
ambiental da fonte e de suas
'mediações, além de preser-
var a proliferação de estân-
das hidrominerais"

A emenda n° 1 altera o
artigo 2° da proposição e
determina que será reco-
nhecida como estância hi-
drotrunerai a localidade que
contarCorri vazão mínima
de 250 mil litros por 24 ho-
ras. area verde de dimensão

O PL 16/99, que cria o
programa estadual de in-
centivo à criação de briga-
das voluntárias de incên-
dio, também denominado
Programa Brigadas Volun-
tárias de Incêndio, recebeu
parecer favorável do depu-
tado Antônio Roberto
(PMDB), que opinou pela
aprovação da matéria na
forma do substitutivo n° 1,
apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça, du-
rante a tramitação em 1° tur-
no. O Projeto determina que
o Poder Público deverá incen-
tivar a organização da socie-
dade civil na prevenção e no
combate de incêndios, atra-
'és de palestras, convênios,

cartilhas educativas, além
de oferecer suporte técni-
co, jurídico e burocrático à
criação de Brigadas Volun-
tárias de Incêndio;

Também recebeu pare-
cer favorável de 20 turno do
deputado Antônio Roberto
(PMDB) o PL 64/99, que
determina ao Poder Execu-
tivo a publicação da relação
dos estabelecimentos mul-
tados por poluição e degra-

dação ambiental no Estado.
De acordo com o PL, a pu-
blicação será feita anualmen-
te no "Minas Gerais", no
Dia Mundial do Meio Am-
biente, 05 de Junho, e de-
verá trazer, em ordem alfa-
bética, a relação dos nomes
dos estabelecimentos co-
merciais e industriais que,
nos doze meses imediata-
mente anteriores, tenham
sido multados ou penaliza-
dos com base na legisla-
ção ambiental do Estado.

Dentre os requerimen-
tos aprovados pela Comis-
são, cinco solicitam a reali-
zação de audiências públi-
cas, sendo dois do deputa-
do Arlen Santiago (PTB),
convidando o presidente da
Fundação Estadual do Meio
Ambiente (Feam), José
Cláudio Junqueira, e o di-
retor do Instituto Estadual
de Florestas (IEF), Evandro
Xavier Gomes, a compare-
cerem à reunião da Comis-
são para prestarem esclare-
cimentos sobre as ativida-
des do Grupo Canadense
de Mineração, no município
de Paredão de Minas.

Pesca
Também foi aprovac,
requerimento do deputado
Fábio Avelar (PPS)
solicitando a realização de
debate público para
discutir a preservação
dos rios mineiros da pesca
predatória; e outro do
deputado Carlos Pimenta
(PSDB), convidando o
secretário-executivo do
Ministério do Meio
Ambiente, Raimundo
Garrido, a comparecer à
reunião da Comissão para
discutir o Programa do
Semiárido do Nordeste
Brasileiro e da Área
Mineira da Sudene e o
Proágua. Requerimento
do deputado Edson
Rezende (PSB) solicita,
ainda, a realização de
debate público com
membros da sociedade
civil e entidades
governamentais e não
governamentais para
discutir a degradação do
Rio São Francisco, suas
causas, consequências e
iniciativas de preservação.
Participaram da reunião
os deputados Cabo Morais
(PL) - presidente, Maria
José Haueisen (PT) - vice-
presidente, Antônio
Roberto (PMDB) e Fábio
Avelar (PPS)

iÍÍ±.

Ofício do secretário da Educação



pela Diretoria de Informa-
ção e Comunicação (DIC),
que gere as áreas de Rádio
e TV e de Comunicação So-
cial. O objetivo é aperfeiço-
ar os produtos da TV, além
de estudar a divulgação das
atividades da da Assem-

bléia por meio de outros
veículos, como o rádio e a
internet. O grupo já enca-
minhou mudanças de pro-
dutos e programação da
TV, que começam a ser
implementadas no segun-
do semestre.

Incorporação de integrantes
Na quinta reunião do

Grupo Parlamentar, reali-
zada ontem, o presidente
Anderson Adauto comu-
nicou a incorporação dos
outros integrantes da Mesa
ao grupo e analisou com
os deputados o elenco de
propostas de mudança
apresentadas pela Área
de Rádio e Televisão
(ART), a partir das reuni-
ões já realizadas. Foram
aprovadas propostas de
aperfeiçoamento de pro-
gramas veiculados pela te-
levisão e a criação de cin-
co novos produtos - um
deles em parceria com as
quatro universidades de
Belo Horizonte, detentoras
do Canal Universitário,

para discussão de temas con-
junturais. O objetivo é ter
uma programação mais
diversificada, com mais cui-
dado de edição e o mais di-
dática possível, especialmen-
te das 19 horas às 24h30.

As propostas - tam-
bém baseadas em proces-
so de avaliação dos produ-
tos, conduzida pela DIC,
com a participação de ser-
vidores de outras áreas -
buscam contemplar o inte-
resse da atual Mesa de
ampliar a participação
dos deputados na progra-
mação, garantir a diversi-
dade de opiniões e
aprofundar o tratamento
dos temas em todos os pro-
gramas e produtos.

Transporte
A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
aprovou ontem três requerimentos solicitando a realização de
obras rodoviárias. O primeiro deles, do deputado Paulo Piou
(PFL), requer o aifaltamento da entrada lateral da unidade do 40

Batalhão de Polícia Militar do município de Uberaba. O outro, do
deputado Cristiano Canêdo (PTB), solicita ao diretor-geral do
Departamento de Estradas e Rodagem de Minas Gerais
(DER/MG) a conclusão da pavimentação osfaltica da estrada que
liga a BR- 116 ao município de Santo Antônio Aventureiro. O
último requerimento aprovado pela comissão, do deputado
Sebastião Navarro Vieira (PFL), requer às autoridades estaduais a
construção de um trevo no Rodovia Fernão Dias, no acesso ao
povoado de Córrego dos Mulatos, no município de Estiva, e
também o cisfaltomento da estrada que liga a rodovia a esse
povoado. Participaram da reunião os deputados Alvaro Antônio
(PDT) que a presidiu, Bilac Pinto (PFL) e Wanderley Avilci (PSDB). L
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Grupo que analisa atividades da TV
ampliado com participação da Mesa

O Grupo Parlamentar
constituído para avaliar o
projeto e as atividades da
TV Assembléia e da Área
de Comunicação Social foi
ampliado, a partir dessa
semana, com a participa-
ção dos outros integrantes
da Mesa. Com isso, a co-
ordenação passa a ser fei-
ta pelo presidente da As-
sembléia, deputado An-
derson Adauto (PMDB) -
que já integrava o grupo -,
contando, ainda, com o 1°-
vice-presidente, deputado
José Braga (PDT); o 2°-vice-
presidente, Durval Angelo
(PT) - até então encarrega-
do da coordenação; o 1°-se-
cretário, Dilzon Meio
(PTB); e o 20-secretário, Gil
Pereira (PPB). Os outros in-
tegrantes do grupo, consti-
tuído por decisão da Mesa,
no dia 25 de fevereiro, são
os deputados Pastor
George (PL); Alencar da
Silveira Júnior (PDT); Hely
Tarqüínio (PSDB) e Alberto
Bejani (PFL).

Segundo o presiden-
te Anderson Adauto
(PMDB), a medida visa a
ampliar o foro de discus-
são e decisão em torno das
ações de um setor e um
veículo altamente estraté-
gicos para a Assembléia
Legislativa. O deputado
Durval Angelo afirma que
o grupo continuará com
as reuniões mensais, enri-
quecido agora com o res-
paldo da Mesa.

O Grupo Parlamentar,
desde sua constituição, re-
alizou quatro grandes reu-
niões com os responsáveis

Perícia Oficial
A deputada Elaine
MatoZi10s (PSB) criticou a
PEC 13/99, do deputado
João Leite (PSDB), que cria a
Coordenadoria-Gera l de
Perícia Oficial do Estado,
desVinCülando-a da Polícia
Civil. Segundo a deputada, a
aprovação da proposta seria
desastrosa para a sociedade
mineira e para a Policia - -
cujo trabalho de investigação
depende dos médicos
legistas e peritos, estes
essenciais para se
determinar a prisão em
flagrante, por exemplo, de
um traficante portando
drogas. A deputada afirmou
que a maior parte dos peritos
e a quase totalidade dos
médicos legistas não desejam
a autonomia. Ela também
defendeu o secretário da
Segurança, Mauro Lopes.
Disse ainda que o Governo
não pretende construir
cadeia em um campo de
futebol. Em aparte, o
deputado Sargento
Rodrigues (PL) endossou as
palavras da deputada,
afirmando que a proposta
vai deixar a Polícia de pés e
Mãos atados. Ele citou,
ainda, o caso dos PMs de
Raposos, acusados de
tortura e maus tratos. Os 14
Policiais, segundo o
deputado, "foram julgados e
Condenados previamente e
transferidos de cidade".
Elaine Matozjnhos criticou,
ainda, a proposta de
Conceder autonomia ao
Detran, desvinculando-o da
Policia Civil. Disse que isso
Vai Significar "desastre,
Corrupção e anarquia total".
Em questão de ordem, o
deputado João Leite (PSDB)
disse que a atividade do
perito não é solicitada no
local do flagrante, mas
depende de um trabalho em
laboratório

Guerra fiscal
O deputado Jorge Eduardode Oliveira (PMDB) falouSobre a guerra fiscal
desencadeada pelas medidas
Protecionistas adotadas pelo

governador de São Paulo,
Mário Covas. O parlamentar
citou, ainda, a transferência
de indústrias do setor eletro-
eletrônico do Sul de Minas
para a Bahia, que também
acena com incentivos fiscais.
Jorge Eduardo de Oliveira
destacou o município de
Santa Rita do Sapucaí. Em
aparte, os deputados João
Paulo (PSD), Dalmo Ribeiro
Silva (PSD) e Bilac Pinto
(PFL) endossaram as
palavras do parlamentar.
Segundo João Paulo, a guerra
fiscal traz prejuízos para
todo o País, e deve ser
encarada de frente na
reforma tributária. Dalmo
Ribeiro Silva disse que os
deputados do Sul estão
muito preocupados e que a
Assembléia não pode ficar
ausente em um momento tão
preocupante. Bilac Pinto
destacou que a medida
tomada por São Paulo é uma
irresponsabilidade. Segundo
Jorge Eduardo de Oliveira,
Minas não pode continuar
perdendo. Ele fez um apelo
ao secretário da Indústria e
Comércio, para que formule
um plano de ação relativo às
indústrias do Sul.

Marcha para Brasília
O deputado Carlos Pimenta
(PSDB) falou sobre dois
requerimentos de sua
autoria. O primeiro solicita a
constituição de uma
comissão especial para
acompanhar a marcha dos
prefeitos do Norte a Brasília,
no dia 18. Os prefeitos
querem mostrar que o
governo tem tomado medidas
ineficazes contra os efeitos
da seca no Norte e no Vale do
Jequitinhonha. O deputado
lembrou que as prefeituras
estão carentes de recursos e
que os repasses do Fundo de
Participação dos Municípios
vêm diminuindo. O outro
requerimento convida o
superintendente da Sudene,
Aloísio Sotero, a falar aos
deputados sobre a atuação
do órgão e a proposta de
modernização da
superintendência, com a sua

transformação em agência de
desenvolvimento. Em aparte,
o deputado Márcio Kangussu
(PSDB) se disse preocupado
com a atuação do ministro da
Integração Nacional,
Fernando Bezerra - que é
nordestino -, e que ele também
deveria participar do debate.
Segundo Kangussu, se a
superintendência for extinta,
será criado um obstáculo para
a Área Mineira da Sudene.
Carlos Pimenta pediu que o
governador se pronuncie
sobre o assunto.

Subvenções sociais
O deputado Sebastião
Navarro Vieira (PFL) criticou
Itamar Franco, que, segundo
ele, é um mercador de ilusões
alheias. O deputado afirmou
que, ao anunciar o veto às
subvenções sociais,o
governador passou à
imprensa a idéia de que seu
veto proibia as subvenções e
que ele estava, portanto,
cumprindo um compromisso
de campanha. Segundo o
parlamentar, o veto, no
entanto, diz respeito somente
a emenda sobre os
demonstrativos dos recursos a
serem aplicados, pelo
Executivo, na concessão de
subvenção social e auxílios de
despesas de capital. "O veto
incidiu sobre a apresentação
dos demonstrativos. O
governador criou uma traiçoeira
e fugaz ilusão nos eleitores, que
estão acreditando que os
parlamentares não estão
aplicando subvenção social",
afirmou o deputado. Sebastião
Navarro Vieira disse ainda que
o governador é um estadista que
se converteu em criador de
factóides. Ele também citou
outros artigos da proposição
vetada, que contém a LDO, e
cobrou um posicionamento da
Presidência. Em aparte, o
deputado João Leite (PSDB)
apoiou o deputado e disse que o
governador está distribuindo
subvenção por meio da Loteria
Mineira e da Secretaria de
Educação. João Leite quer saber,
ainda, quem paga as despesas
do que chamou de irudshowde
Itamar Franco.



O deputado José Braga (PDT) presidiu a Reunião Ordinono do Plenário
de ontem
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Limite
De acordo com o
presidente do autarquia,
o Instituto está recebendo
contribuição até o limite
de R$ 2.720,00 e
pagando pensão sem
qualquer limite. "E
urgente reformular o
custeio do lpsemg para
cumprimento das
decisões da Justiça. Para
cumprir as decisões de
pagar pensão integral,
sem limite, precisa o
lpsemg receber um
custeio integral, também
sem limite", destaca
Diniz, nas alegações
encaminhadas ao
governador Itamar
Franco. O projeto será,
agora, analisado pela
Alemg. O Ipsemg recebe
8% do segurado e 4%
da entidade
empregadora, num total
de 12%. Desse
montante, a lei reserva
40% para custeio da
assistência à saúde
(4,8%), restando para
pagamento dos
benefícios 60% (7,2%)

A Assembléia recebeu,
na Reunião Ordinária da
tarde de ontem, a Mensa-
gem 48/99, do governador
do Estado, que encaminha
o Projeto de Lei (PL) 483/
99. O projeto altera a Lei
9.380, de 18 de dezembro
de 1986, que dispõe sobre o
Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado de
Minas Gerais (Ipsemg). Ele
cria, como contribuição
previdenciária mensal do
segurado, a alíquota de
7,2% do estipêndio de con-
tribuição, incidente sobre a
parcela que exceder o limi-
te de 20 vezes o vencimen-
to mínimo estadual (R$
136,00) dos servidores, ou
seja, R$ 2.720,00.

O projeto altera, portan-
to, o artigo 24 da lei, esta-
belecendo que a receita do
Ipsemg será constituída de
contribuição previdenciária
mensal do segurado corres-
pondente a: 8% do respec-
tivo estipêndio de contribui-
ção, observado o limite de
20 vezes o vencimento mí-
nimo estadual, e 7,2% do
estipêndio, incidente sobre
a parcela que exceder esse
limite; além de contribuição

previdenciária mensal da
entidade empregadora cor-
respondente a 50% da con-
tribuição previdenciária e
da mensalidade do pecúlio
devidas pelo segurado a
seu serviço.

Outro artigo alterado é
o 22, estabelecendo o pro-
jeto que será concedido au-
xílio-funeral ao dependen-
te do segurado falecido, ou
ao representante da família,
no valor correspondente às
despesas realizadas, obser-
vado o limite equivalente ao
estipêndio de benefício. A
nova redação dada ao arti-
go 20 estabelece que o va-
lor global das pensões será
igual ao estipêndio de be-

As justificativas do go-
vernador para encaminhar
o projeto baseiam-se nas
alegações do presidente
do Ipsemg, João Diniz Pin-
to Júnior. Segundo Diniz,
a atual lei orgânica da
autarquia (9.380/96) esta-
belece o limite máximo de
20 vezes o vencimento mí-
nimo estadual para recebi-
mento de contribuições e
pagamento de pensões. O
Supremo Tribunal Federal
(STF) e o Tribunal de Jus-
tiça vinham determinando
ao Ipsemg, no entanto, o
pagamento integral das
pensões com base no pa-
rágrafo 5° do artigo 40 da
Constituição Federal, que
estabelecia que o benefício da
pensão por morte corres-
ponderia à totalidade dos ven-
cimentos ou proventos do ser-

nefício do segurado; e a
nova redação dada ao arti-
go 25 determina que o
estipêndio de contribuição
não poderá ser inferior a um
vencimento mínimo estadu-
al. No caso de acumulação
permitida, o projeto estabe-
lece que o estipêndio de con-
tribuição será calculado le-
vando-se em conta a soma
total percebida pelo segura -
do a titulo de proventos de
aposentadoria, remunera-
ção de cargo, emprego ou
função pública. O PI- 483/
99 estabelece, ainda, que a
futura lei entrará em vigor
no dia 1" do mês seguinte
após completar 90 dias da
data de sua publicação.

vidor falecido.
Com a promulgação da

Emenda Federal 20 (Refor-
ma da Previdência), o anti-
go parágrafo 5° passou a ser
o novo parágrafo 7, man-
tendo, todavia, o valor da
pensão igual ao valor dos
proventos do servidor fa-
lecido. O TJ e o STF vêm
decidindo, agora, que o li-
mite do benefício da pen-
são é o previsto no inciS°
XI, do artigo 37, que trata
da maior remuneração dos
servidores públicos. C01T1

base nas decisões dos Tri-
bunais, o Ipsemg "vejil
sendo obrigado a pagar
suas pensões de acordo
com os vencimentos e
proventos integrais, coIT10

se o segurado falecido Cs-
tivesse em atividade''
acrescenta Diniz.

Durante a Reunião Or-
dinária de ontem, conti-
nuou em discussão a Pro-
posta de Emenda à Consti-
tuição (PEC) 13/99, do de-
putado João Leite (PSDB),
que acrescenta à Constitui-
ção o artigo 300 e suprime
o inciso 1 do artigo 139. A
proposta cria a Coor-
denadoria-Geral de Perícia
Oficial do Estado, a partir
do Instituto de Crimi-
nalistica e do Instituto Mé-
dico-Legal, subordinando-a
diretamente ao governa-
dor do Estado. O deputa-
do João Leite (PSDB) des-
tacou que entidades como o
Conselho Federal de Medi-
cina e que o ex-ministro do
STF Sepúl-veda Pertence já se
declararam favoráveis à au-
tonomia da Perícia Oficial.

O parlamentar citou o
desembargador Alberto
Camargo Aranha, que des-
creveu a perícia como °a lan-
terna que ilumina o cami-
nho do juiz" e um momen-
to intermediário entre o
fato e a sentença. Segun-
do ressaltou João Leite
( PSDB), o Ministério Pú-
blico e o juiz também re-
quisitam o perito - e não
Somente o delegado. Ele
e a deputada Elaine Ma-
tozjnhos (PSB) tinham
falado antes sobre a pro-
Posta. Para a deputada, a
desvinculação da PolíciaC Vfl será desastrosaPara a Sociedade mineira,
Pois, entre Outros mo t i -
vos, os peritos e os mé-dicos legistas são de fun-
damental importância no
Processo de investigaçãoque OS Policiais realizam,Sendo essenciais no mo-
mento do flagrante.

Na reunião, que foi en-
cerrada, por falta de
quórum, pelo 1°-vice-presi-
dente, deputado José Braga
(PDT) - que a presidiu -,
foram designadas três Co-
missões Especiais. Uma de-
las vai analisar a indicação
do nome de Ronan Gouveia
Teixeira para presidente da
Fundação TV Minas - Cul-
tural e Educativa. Seus in-
tegrantes efetivos são os
seguintes: Márcio Kangussu
(PSDB), Jorge Eduardo de
Oliveira (PMDB), João Ba-
tista de Oliveira (PDT),
Arlen Santiago (PTB) e
Glycon Terra Pinto (PPB).

A outra Comissão Espe-
cial vai analisar a PEC 21/
99, do deputado Antônio
Carlos Andrada (PSDB),
que estende à Assembléia a
competência sobre iniciati-
va de projeto de lei relativo
à criação e extinção de car-
go e a fixação de vencimen -
tos dos conselheiros e dos

A Presidência comunicou
que deixou de receber re-
querimento do deputado
frain Barbosa (PSD) e outros,
em que solicita seja constitu-
ída uma CPI para apurar as
irregularidades existentes na
confecção, comercialização e
operacionalização do vale-
transporte na RMBH, nos
últimos 8 anos, por não pre-
encher os pressupostos regi-
mentais para a sua
tramitação. A Presidência

servidores do Tribunal de
Contas do Estado. A pro-
posta suprime o inciso II do
parágrafo 3° do artigo 77,
acrescenta parágrafo ao
mesmo artigo e dá nova re-
dação ao inciso VIII do ar-
tigo 61 da Constituição.
Seus integrantes efetivos
são os seguintes: deputados
Ermano Batista (PSDB),
Antônio Júlio (PMDB),
Alberto Bejani (PFL), Elmo
Braz (PPB) e Edson
Rezende (PSB).

A terceira Comissão Es-
pecial designada em Plená-
rio analisará o Veto Parcial
do governador Itamar
Franco à Proposição de Lei
14.125, que contém a Lei de
Diretrizes Orçamentárias
(LDO). Os membros efeti-
vos são os seguintes: depu-
tados Mauro Lobo (PSDB),
Márcio Cunha (PMDB),
Elbe Brandão (PSDB), Dinis
Pinheiro (PSD) e Olinto
Godinho (PTB).

explicou que, no uso da atri-
buição que lhe confere o
inciso II do artigo 83 do
Regimento Interno, e tendo
em vista comunicação de
vários deputados retirando
suas assinaturas de reque-
rimento protocolado, não
poderia receber o requeri-
mento. Citou, ainda, o arti-
go 112 do Regimento Inter-
no, que determina a insta-
lação de CPI a requerimen-
to de 1/3 dos deputados.

Requerimentos
deferidos
• Do deputado César de
Mesquita (PMDB), em
que solicita o
desarquivamento do PI-
1.982/98, de declaração
de utilidade pública.
• Do deputado Carlos
Pimenta (PSDB), em que
solicita seja designada
comissão especial para
acompanhar os prefeitos
do Norte de Minas, que
irão a Brasília, no
próximo dia 18 de
agosto, manifestar seu
descontentamento com o
governo federal com
relação às medidas
tomadas contra os efeitos
da seca na região.

Do deputado Arlen
Santiago (PTB) e outros,
em que solicitam a
realização de reunião
especial para
homenagear o diretor-
geral do Departamento
de Polícia Federal em
Brasília, delegado Agílio
Monteiro Filho, "pelos
relevantes serviços
executados no combate
ao tráfico de drogas e
entorpecentes no Estado
de Minas Gerais"

Requerimento
aprovado
• Do deputado Carlos
Pimenta (PSDB), em que
convida o
superintendente da
Sudene, Aloísio Sotero, a
falar aos deputados sobre
a atuação do órgão no
Estado e a nova proposta
de modernização da
Superintendência, com
sua transformação em
Agência de
Desenvolvimento do
Nordeste Brasileiro

Alemg recebe PL que dispõe	Continua discussão da PEC que cria
sobre contribuição ao Ipsemg	a Coordenadoria de Perícia Oficial

Comissões Especiais

Justificativa do Ipsemg

Decisão da Presidência



Deputados analisam requerimentos
Foi adiada, ainda, na

Reunião Ordinária de on-
tem, a votação do requeri-
mento 208/99, do deputa-
do Paulo Piau (PFL), em
que solicita a transcrição,
nos anais da Casa, do edi-
torial "Agricultura sem
Política", publicado no jor-
nal O Estado de Minas em
9/4/99. O adiamento
ocorreu em virtude de re-
querimento apresentado
pelo deputado Sebastião
Navarro Vieira (PFL),
aprovado.

Foram aprovados, ain-
da, os seguintes requeri-
mentos:

• Requerimento 225/

99, do deputado Antônio
Júlio (PMDB), em que pede
informações ao governa-
dor do Estado sobre as con-
dições que possibilitaram a
instalação da Inega em
Leopoldina, bem como se
a empresa já está em fun-
cionamento. Ele foi apro-
vado na forma do
substitutivo n° 1.

o Requerimento 228/
99, do deputado Amilcar
Martins (PSDB), pedindo
informações ao coman-
dante-geral da PM sobre a
ocupação da fazenda Ca-
choeira dos Coutos, loca-
lizada em Bom Despacho.

o Requerimento 230/

99, do deputado Antônio
Roberto (PMDB), em que
pede informações ao secre-
tário de Meio Ambiente re-
lativas ao processo de
licenciamento ambiental
do depósito de lixo de
Caeté. O requerimento foi
aprovado na forma do
substitutivo n° 1.

Requerimento 249/
99, da Comissão de Direi-
tos Humanos, solicitando
informações ao diretor-ge-
raldo DER/MG sobre o
impedimento da entrada
de índios nos trens do me-
trô. O requerimento foi
aprovado com as emendas
n

o
s 1 e 2.

Requerimento indeferido
• Da bancada do PSB,

que solicita que todos os
requerimentos apresenta-
dos por deputados sejam
numerados e que se dê pu-
blicidade à sua tramitação

Segundo a Presidência,
os deputados demons-
tram conhecer o tratamen-
to dado aos requerimen-
tos, ao mencionar, na jus-
tificação de seu pedido,
que são numerados os re-
querimentos de que tratam
os incisos XII e XIII do art.
233 do Regimento Interno
desta Casa (que depen-
dem de parecer, conforme
o art. 234), assim como os
regulados pelo art. 103,
inciso III (que dependem
de apreciação conclusiva
das comissões permanen-

tes). Todos os demais re-
querimentos não são nu-
merados.

A Presidência esclare-
ceu que não são numera-
dos os requerimentos de
natureza administrativa,
que normalmente são en-
caminhados à Mesa da
Assembléia, e aqueles que
são apreciados na mesma
reunião em que são rece-
bidos, seja uma reunião de
Plenário ou de comissão. A
publicidade de todas as
proposições é assegurada
por sua publicação na ata
dos trabalhos da reunião.
No caso das reuniões de
Plenário, as atas são elabo-
radas conforme o dispos-
to na Seção VI, arts. 41 a
44 do Regimento Interno.

As atas das reuniões das
comissões e da Mesa da
Assembléia também são
publicadas no órgão ofici-
al dos Poderes do Estado.

A Presidência lembrou
também que a bancada
alega que o acompanha-
mento da tramitação dos
requerimentos sem núme-
ro é dificultado pela
informalidade com que es-
tes são tratados. "Não pro-
cede o questionamento dos
nobres parlamentares,
uma vez que basta a leitu-
ra das atas das reuniões
para que se obtenha tal in-
formação, que tambéxfl
pode ser consultada na
Área de Documentação e
Informação da Casa", con-
cluiu a Presidência.
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REUNIÃO ORDINÁRIA (14 horas)
RQN 263/99

Do deputado Amilcar Martins, solicita
inforrnações à Secretaria de Adminis-
tração sobre os critérios utilizados no
recolhimento de ambulâncias cedidas
o entidades por meio de convênio com
o Governo do Estado.

RQN 267/99
Do Comissão de Fiscalização Financeiro, so-
licitando à Secretaria da Fazenda o envio a
esta Casa de nota referente ao Projeto de
Lei n°42/99 que dispõe sobre critérios para
apuração do Valor Adicionado Fiscal para
fins de distribuição do ICMS a municípios,
com as informações que menciona.

RQN 270/99
Do Comissão de Administração Público, em
que solicita ao Comandante-Geral do Polí-
cia Militar de Minas Gerais o envio o esta
Comissão de fitas de videos contendo gra-
vações do movimento grevista de membros
daquela corporação ocorrido no ano de
1997.

RQN 273/99
Da Comissão de Direitos Humanos, pedin-
do ao Diretor-Geral do DER/MG informa-
ções sobre o impacto financeiro que a
medida contido no Projeto de Lei n° 69/99,
que estende o benefício do passe livre no
transporte coletivo intermunicipal ao acom-
panhante do portador de deficiência física,
mental ou visual e ao aposentador por
invalidez permanente poderá ocasionar.

RQN 277/99
Da Comissão de Fiscalização Financeiro,
em que solicita ao Secretário da Fazenda
estudo técnico sobre o impacto financeiro-
orçamentário decorrente do Projeto de Lei
n° 67/99, que objetiva alterar a alíquota
do ICMS incidente sobre operações de for-
necimento de energia elétrica para consu-
mo residencial para 15%.

PEC 3/99
Do deputado João Paulo, que dá nova re
dação ao inciso V do art. 170 da Constitui-
ção (dispensa a exigência de alvará ou qual-
quer outro tipo de licenciamento paro o fun-
cionamento de templos religiosos e proíbe
o fixação de limitações de caráter geográfi-
co para a instalação dos referidos templos).
Votação em 1° turno

PEC 6/99
Do deputado Wanderley Ávila, que dá nova
redoç00 ao inciso III e acrescenta parágra-
O ao art. 184 da Constituição (permite ao
município que não tiver aplicado, no ano,
pelo menos 25% da receito resultante de
impostos na manutenção e desenvolvi-
mento do ensino, a compensação auto-

mática da diferença apurada no exercício
seguinte). Votação em 1° turno

PLC 4/99
Do deputado Marcelo Gonçalves, que al-
tera a composição da RMBH, de que tra-
tam os arts. 70 e 21 da Lei Complemen-
tar 26/93. Votação em 1° turno

P1 154/99
Do governador, que altera a redação do
art. 6° da Lei 11.406/94, que reorganiza
a autarquia IPSM e introduz alterações na
estrutura orgânica de Secretarias de Esta-
do. Votação em 1° turno

PEC 13/99
Do deputado João Leite, que acrescenta à
Constituição o art. 300 e suprime o inciso 1
do art. 139 (cria a Coordenadoria-Geral
de Perícia Oficial do Estado, a partir do Ins-
tituto de Criminalística e do Instituto Médi-
co-Legal, subordinando-a diretamente ao
governador do Estado). Prosseguimento da
discussão em 1° turno

PRE 18/99
Do deputado Ambrósio Pinto, que aprova
convênio celebrado entre Visconde do Rio
Branco e São Geraldo poro modificação de
limite territorial. Discussão em 2° turno

P1 371/99
Do deputado Chico Rafael, que institui, no
âmbito do Estado, a Semana de Combate à
Violência. Discussão em turno único

PL 90/99
Do deputado Miguel Mortini, que institui o
selo de fiscalização dos atos notariais e de
registro. Discussão em 1° turno

P1 204/99
Do deputado Jorge Eduardo de Oliveira,
que dispõe sobre a criação da Área de
Proteção Ambiental da Bacia Hidrográfica
do Rio Machado. Discussão em 1° turno

P1 221/99
Do governador, que estabelece compe-
tência do lpsemg para arrecadar a apli-
car contribuições sociais. Discussão em
1° turno

PL 262/99
Do deputado Márcio Cunha, que autori-
za o Executivo a doar imóvel à Uemg.
Discussão em 1° turno

PL 361/99
Do governador, que revoga dispositivo da
Lei 12.237/96, que dispõe sobre a or-
ganização e o funcionamento do Conse-
lho de Desenvolvimento Econômico e So-
cial. Discussão em 1° turno

P1 10/99
Do deputado Dilzon Meio, que autoriza o
Executivo o doar a Varginha o imóvel que
especifica. Discussão em 2° turno
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9h3Omin
• Comissão de Saúde (Plenarinho II) - discutir

os problemas que vem sofrendo a popula-
ção de Presidente Bernardes, em decorrên-
cia da recusa da Prefeitura local em fornecer
autorizações de internação hospitalar (AIH'S)
ao Hospital Santo Antônio. Convidadas Ar-
mando Costa, secretário Estadual de Saúde;
vereador José Turíbio Fernandes, presidente
da Câmara Municipal de Presidente
Bernardes; Geraldo de Oliveira Maciel, pre-
feito de Presidente Bernardes; José Luiz Men-
des, secretário de Saúde de Presidente
Bernardes; e Istelamares Quintão de Souza,
presidente do Hospital Santo Antônio, de Pre-
sidente Bernardes

• Comissão de Redação (Plenarinho 1) - discus-
são e votação de pareceres sobre proposi-
ções em fase de redação final

10 horas
• CPI da Carteira de Habilitação (Plenannho IV) -

discussão e votação de proposições da comissão
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho

1) - discussão e votação de parecer sobre pro-
posições sujeitas à apreciação do Plenário da
Assembléia. Entre elas o Pi- 365/99, do de-
putado Pastor George, que dispõe sobre o
associação do Poder Executivo a entidades
civis, sem fins lucrativos, para conceder cré-
ditos a empreendedores; e PL 393/99, do de-
putado Sargento Rodritues, que acrescenta
disposições à Lei 11.404/94, que contém
normas de execução penal.
CPI dos Fundos (Plenorinho III) - ouvir o de-
poimento de Marcus Pestana, ex-Secretário
de Planejamento e Coordenação-Geral

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
l4h3Omin
• Comissão Especial do Endividamento do Es-

tado (Plenorinho III) -discussão e votação de
proposições da comissão

• Comissão de Direitos Humanos
(Plenarinho II) - discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação
do Plenário da Assembléia

Assista hoje, às 9h30, à Comissão de Saúde que discute os problemas enfrentados pela
população de Presidente Bernardes, devido a recusa da Prefeitura local em fornecer
autorizações de internações hospitalar. Confira, ás 19h30, também ao vivo, o Assembléia
Debate que discute a anistia fiscal.
7h30 - Repórter Assembléia - Noticiário do que
acontece na Assembléia e a repercussão dos
principais fatos políticos do Estado.
8h - Assembléia Debate - Reprise do programa
que discute a revitalização do aeroporto de Confins.
Entre os convidados o Comandante José Afonso
Assumpção, presidente da câmara de indústria e
aeronáutica; o presidente da TURMINAS Fernando
Lana; e os dos deputados estaduais Alberto Pinto
Coelho (PPB) e Pastor George (PL).
9h-Visão Parlamentar- Entrevistas com
deputados sobre assuntos de conjuntura.
9h30 - Comissões (AO VIVO) -A Comissão de
Saúde discute os problemas que a população de
Presidente Bemardes vem sofrendo, em decorrência do
recusa da Prefeitura local em fornecer autorizações de
interriações hospitalar para o hospital Santo Antônio.
12h40 - Repórter Assembléia - Reprise da lO
edição do Repórter Assembléia de quarta-feira.
13h10 - Assembléia Debate - Reprise do
programa que discute a revitalizaçôo do aeroporto
de Confins.
14h20- Plenário (AO VIVO) - Reunião
deliberativa com pronunciamentos, debates e
votação de projetos.

16h30 - Comissões - A CPI da carteira de
habilitação ouve o delegado Elder Gonçalo
Monteiro, Francisco de Assis, Geraldo Campos
Filho e Catarina de Sena Barros.
19h - Repórter Assembléia 10 edição- Noticiá-
rio do que acontece na Assembléia e a repercussão
dos principais fatos políticos do Estado.
19h30 - Assembléia Debate (AO VIVO) -
O programa de hoje discute a anistia fiscal.
Entre os convidados, o diretor de cobrança e
controle do crédito tributário da Secretaria de
Estado da Fazenda Matias Bakir Faria.
20h40 - Repórter Assembléia 1° edição
Noticiário do que acontece na Assembléia e a
repercussão dos principais fatos políticos
do Estado.
21h10 - Plenário - Compacto da reunião
deliberativa da tarde.
23h - Repórter Assembléia 2 0 edição - Noticiá-
rio do que acontece na Assembléia e a repercussão
dos principais fatos políticos do Estado.
23h30 - Assembléia Debate - Reprise do
programa que discute a revitalização do aeroporto
de Confins.
0h30 - Encerramento.


