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Reforma Tributaria é tema de-
reuniao especial da Assembléia

Comunidade
Solidária
O secretário-executivo do
Progrdmo "Comunidade
Solidária", Milton Seligman,
concede entrevista coletiva
hoje, na Sala de Imprensa. A
entrevista será às 15 horas

Seminário sobre
Educação
Acontece hoje, às 15 horas,
nova reunião preparatória do
Seminário Legislativo
"Construindo a política de
educação pública em Minas
Gerais". A reunião será no
Plenarinho IV

AMM.
A nova diretoria da
Cssociação Mineira dos
Municípios (AMM) será
empossada hoje, às 19
horas, durante cerimônia, no
Teatro da Assembléia

1 A Assembléia promove
hoje, de 9 às 13 horas, uma
Reunião Especial destinada
a receber os representantes
da Comissão Especial da
Câmara dos Deputados que
trata da Reforma Tributá-
ria, O objetivo é promover
debater para subsidiar a re-
forma. A reunião será no
Plenário, e a abertura do
evento será feita pelo pre-
sidente da Assembléia mi-
neira, deputado Anderson
Adau-to (PMDB). O coor-
denador dos debates será o
deputado federal Romeu
Queiroz (PSDB/MG), coor-
denador do Bloco Parla-
mentar "Minas pelo Brasil".

O deputado federal An-
tônio Kandir (PSDB/SP),
que é também 1°-vice-pre-
sidente da Comissão Espe-
cial da Câmara dos Depu-
tados que trata da Reforma
Tributária, será o expositor
da Reunião Especial. Como
debatedores estarão pre-
sentes os deputados fede-
rais Roberto Brant (PFL/
MC) e Walfrido dos Mares
Guia (PTB/MG), além dos
deputados estaduais minei-
ros Márcio Cunha (PMDB),
presidente da Comissão de
Fiscalização Financeira e
Orçamentária; e Mauro
Lobo (PSDB), também
membro da Comissão.

O evento será transmi-
tido ao vivo pela TV As-
sembléia (canal 11 do siste-
ma a cabo, em Belo Hori-
zonte). Estão previstas as
presenças de representan-
tes de entidades como Fe-
deração das Indústrias do
Estado de Minas Gerais
(Fiemg), Federação da
Agricultura (Faemg), Fe-
deraminas, Associação Co-
mercial de Minas Gerais,
Câmara de Dirigentes Lojis-
tas (CDL), Sinduscon, Asso-
ciação Mineira de Municípi-
os (AMM), Federação Mi-
neira das Associações
Microrregionais de Municí-
pios (Femam).

9 horas
• Reunião Especial (Plenário) - debate sobre a Refor-

ma Tributária, com a participação de deputados da
Câmara Federal, integrantes da Comissão Especi-
al que trata do assunto

14 horas
*Comissão de Saúde (Plenarinho III) - Reunião extra-

ordinária para discutir e propor sugestões de emen-
das voltadas poro a área de saúde, a serem apre-
sentadas ao Projeto de Lei 343/99, que estabelece
as diretrizes para os Orçamentos Fiscal e de Inves-
timento das empresas controladas pelo Estado para
o exercício de 2000 (Projeto da LDO)

15 horas
• Entrevista coletiva (Sala de Imprensa) - com o se-

cretário-executivo do Programa "Comunidade Soli-
dária", Milton Seligman

• Ato público pela Paz (Hall das Bandeiras) - solicita-
ção e organização do gabinete do deputado Chico
Rafael - presença de 1000 crianças e apresenta-
ção da Banda de música da PMMG

• Reunião preparatória do Seminário "Construindo a

política de educação pública em Minas Gerais"
(Plenarinho IV)

19 horas
• Posse da diretoria da Associação Mineira de Municí-

pios (Teatro)
• Aula inaugural do "Programa de formação de qua-

dros para a cooperação internacional: desafios e
oportunidades na integração Minas - Brasil -
Mercosul" (Escolado Legislativo) -o ministra-chefe
das Relações Interinstitucionais do Ministério das
Relações Exteriores, Césario Melantônio Neto, irá
ministrar palestra sobre o tema "A diplomacia bra-
sileira contemporânea"

19h30
• Abertura da exposição da escultora Hildegard

Muggler e da pintora impressionista Cremildo Braz
(Galeria de Arte do Espaço Político-Cultural)

20 horas
• Reunião Especial (Plenário) - homenagem ao Cen-

tro Federal de Educação Tecnológica de Minas
Gerais (Cefet/MG) - solicitação do deputado Bené
Guedes

Cefet
A Assembléia promove hoje,
às 20 horas, Reunião
Especial em homenagem ao
Centro Federal de Educação
Tecnológica de Minas Gerais
(Cefet/MG), a requerimeno
do deputado Bené Guedes
(PDT). A reunião'será no
Plenário (Página 6)

Paz
Acontece hoje no Hall das
Bandeiras, às 15 horas, um
ato público pela paz,
organizado pelo gabinete do
deputado Chico Rafael (PSB).
Estão previstas a presença de
1 .000 crianças e a
apresentação
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Acontece na semana
9 horas

Reunião conjunta dás Comissões de Administração
Pública 'e de Fiscalização Financeira e Orçamentá-
ria (Plenarinho IV) - ouvir o presidente da Copasa,
Marcelo Lignani Siqueira, para discutir o PL 333/
99, do governador, que autoriza a Copasa a parti
cipar de consórcio para construção da hidrelétrica
delgarapé

10 horas

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação
Social (Auditório) - discutir os Programas sobrei
Geração de Emprego e Renda no Estado (Proger).
Convidados: presidente do BDMG, José Pedro
Rodrigues de Oliveira; superintendente do Banco
do Brasil em Minas Gerais, Elmo Meireles Pahl;
superintendente de negócios do Caixa Econômica
Federal, Homero Ferreiro Diniz; gerente do Banco
do Nordeste em Belo Horizonte, José Osios da Sil-
va Filho. Votação e discussão de parecer ao Pi- 230/
99 e votação dos PLs n

o
s 259/99; 266199; 272/

99; e 275/99.
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
(Plenarinho II) -discussão e votação de parecer ao
Projeto de Resolução n° 18/99, que aprova convê-
nio celebrado entre os Municípios de Visconde do
Rio Branco e São Geraido, para modificação de
limite territorial.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamen-
tária (Plenarinho IV) - discutir afim do contrato da
Copasa com a Prefeitura de Belo Horizonte, as
metas da empresa para os próximos quatro anos e
o empréstimo feito à Companhia de Saneamento
e Pesquisa e Meio Ambiente de Juiz dê Fora
(Cesama) para otimização de aterro sanitário no
município. Convidados: presidente da Copasa,
Marcelo Siqueira; procurador-geral do município
de Belo Horizonte, Marcos Antônio Resende.

114-horas

• Reunião Ordinária (Plenário)

• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho II)
- discussão e votação de parecer ao P1 301/99,
que estabelece condição para o comércio de bebi-
da alcoólica no Estado.

14h30

• Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que apura
denúncias de irregularidades na alienação de 33%
das ações da Cemig (Auditório) - ouvir o deputado
federal Walfrido dos Mares Guia, ex-vice-governa-
dor e ex-secretário de Estado do Planejamento -

15 horas

• Comissão de Turismo, Indústria e Comércio
(Plenarinho 1) - debate sobre os planos e metas da
secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Tu-
rismo para o ano de 1999, sobre a atuação do
Sebrae junto às pequenas e microempresas e o
impacto do Programa Microgerais nas referidas
empresas. Convidados: secretário de Estado da
Indústria, Comércio e Turismo, Geraldo Rezende;
e o presidente do Sebrae, Francisco Américo de
Paiva. Discussão e votação de parecer sobre o P1
209/99 e de proposições da Comissão

• Comissão Especial que analisa a Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) 17199 (Plenannho II), do
deputado César de Mesquita e outros, que suprime
o 2° do artigo 288 da Constituição do Estada
(elimina restrição à opção pela regime de 40 ho-
ras semanais para o especialista em educação)-

discussão e votação de proposições da Comissão.
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamen-

tário (Plenarinho III) - discussão e votação de pare-
ceres sobre os PLs 177/99, 88/99, 170199, 229/
99, 191/99, 126/99, e 162/99; discussão e vo-
tação de proposições de deliberação da Comissão

16 horas

• Comissão Especial para procedera estudos sobre a
conclusão das obras do Grande Hotêl de Araxá
(Plenarinho IV) - ouvir o presidente da Companhia
Mineradora do Estado de Minas Gerais (Comig),
Henrique Hargreaves.

18 horas

• Reunião da Frente Parlamentar do Cooperativismo
do Estado de Minas Gerais - Frencoop/MG (Salão
Nobre)

20 horas

• Reunião Especial (Plenário) - homenagem ao Sindi-
cato dos Jornalistas Profissionais do estado de Mi-
nas Gerais e posse de sua nova diretoria, sob o
presidência da jornalista Dinoráh Maria do Carmo

QUARTA-FEIRA
9h30

• Comissãõ de Direitos Humanos(Auditório) - ouvira
secretário-adjunto de Direitos Humanos sabre as
atividades da Secretaria e discutir o Pi. 105/99, do
deputado João Batista de Oliveira, que torna públi-
cosas documentos dos arquivos do Dops no perío-
do 1964-1985. Convidados: secretário-adjunto de
Direitos Humanos, José Francisco da Silva; presi-
dente dê Associação dos Delegados de Carreira da
Policia Civil de Minas Gerais, Vitor Hugo Moreira
de Resende; diretora do Centro Mineiro de Toxico-
mania, Antonieta Guimarães Bizzoto; presidente
do Conselho Acadêmico de Direitos Humanos "José
Carlos da Mata Machado", Janaina Galindo
Bragança; representante da Comissão Pastoral de
Direitos Humanos da Arquidiocese de Belo Hori-
zonte, Lúcia Frota; representante do Conselho de
Direitos Humanos do Aglomerado Santa Lúcia, Síl-
via Lorenso; diretora do Sind-UTE, Indiana Gomes
Ribeiro; presidente do Conselho Estadual da Mu-
lher, Maria de Lourdes Prata Pace; representante
do Conselho Municipal da Pessoa Portadora de
Deficiência de Belo Horizonte, Elizabete Dias de
Sá; coordenadora de Direitos Humanos da Prefei-
tura Municipal de BH, Maria do Rosário Caiafa Fa-
ria; coordenadora do Fórum Mineiro de Saúde Men-
tal, Anel Losbosque; coordenadora nacional
do Movimento Negro Unificado, Angela Maria da
Silva Gomes; presidente do Movimento Tortura
Nunca Mais, Heloisa Greco; presidente do Sindica-
to dos Policiais Federais do Estado de Minas Ge-
rais, Juvercino Guerra Filho; presidente da Comis-
são de Direitos Humanos da OAB/MG, Carlos Vitor
Muzzi; coodenador geral da Rede de Intercâmbio
de Tecrologias Alternativas, Edmar Guariento
Gadelha

10 horas

• Comissão de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia (Plenarinho 1) - discussão e votação de
proposições da Comissão

• Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
• (Plenarinho IV) -debater os problemas financeiros

dos produtores rurais do município de Carandaí,
gerados pelo endividamento junto ao Banco do

sil e BDMG. Convidadas: secretário de Esta-
do da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to, Raul Décio Bélem Miguel; superinten-
dente do Banco do Brasil em Minas Ge-
rais, Elmo Meireles Pahl; presidente do
BDMG, José Pedro Rodrigues de Oliveira;
presidente da Câmara Municipal de
Carandaí, vereador Gérson Vieira Fiho;
presidente do Sindicato Rural de Carandaí,
Natanael Vicente da Silva; cônego da Pa-
róquia de Carandaí, Antônio Eustáquio
Barbosa; o engenheiro agrônomo da
Emater em Carandaí, Evaldo Costa; ache-
fe do escritório do IMA em Carandaí, José
Alcides Cobucci.
Comissão de Administração Público
(Plenarinho III) - discussão e votação de
proposições da Comissão.

14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

• Comissão Especial PEC 16/99, do deputa-
do César de Mesquita, que altera o inciso
VI do art. 31 da Constituição do Estado,
assegurando ao servidor público civil o di-
reito ao adicional sobre a remuneração,
nas hipóteses de aposentadoria por
invalidez, compulsório ou voluntária, aos
65 anos, se homem, e aos 60, se mulher
(Plenarinhol) - discussão e votação de pro-
posições da Comissão

• Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustriai (Auditório) - discutira cria-
ção do Instituto Mineiro do Café. Convida-
dos: deputados federais Silos Brasileiro e
Carlos MelIes; representantes da Emater;
da UNA; da Faemg; do BDMG; do IMA; da
Epamig; da Fiemg; da Fetaemg; da Se-
cretaria de Estado da Agricultura; Pecuá-
ria e Abastecimento; da Associação Co-
mercial de Minas; da CNA; do Conselho
Nacional do Café e de entidades
cafeicultoras

15 horas

• CPI da Cemig (Plenarinho IV) - ouvir a
advogada Carmen Lúcia Antunes Rocha,
procuradora do Estado.

• Comissão de Transporte, Comunicação o
Obras Públicas (Plenarinho II) - discussão
e votação de proposições da Comissão.

• Comissão de Meio Ambiente e Recursos
Naturais (Plenarinho III) - debater a cons-
trução da barragem de Itapebi. Convida-
dos: prefeito municipal de Salto da Divisa,
Joaquim Abagaro de Oliveira; presidente
da Câmara Municipal de Salto da Divisa,
vereador Jarbas Ferreira Gomes; presiden-
te da Cemig, Djalma Bastas; presidente
do Instituto Estadual do Patrimônio Histó-
rico e Artístico (lepha), Flávio de Lemos
Carsalade; presidente do Instituto Estadu-
al de Florestas (IEF), Evandro Xavier Go-
mes; presidente da Fundação Estadual do
Meio Ambiente (Feam), José Cláudio
Junqueira Ribeiro; presidente do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recur-
sos Naturais Renováveis (Ibama), Manha
Marreco Cerqueira; secretário de Estado
do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável, Tilden Santiago; presidente da
Companhia de Eletricidade do Estado da

Bahia (Coelba), Bonifácio Alvarez da Paz; represen-
tante do Grupo de Apoio e Defesa dos Direitos Hu-
manos (FADDH), Dalvo Costa Nonato; vice-presi-
dente do Conselho de Defesa do Meio Ambiente
(Caderno), Vanderley Nicolau Gomas; presidente
do Instituto Mineiro de Gestão das Aguas (Igam),
João Bosco Senro.

QUINTA-FEIRA
9 horas
• Reunião Especial (Plenário) - debate sobre "Violên-

cia nas Escolas", com a participação da deputada federal
Maria Elvira, presidente da Comissão de Educação, Cultura
e Desporto da Câmara Federal; do deputado Nilmáno
Miranda, presidente da Comissão de Direitos Humanos da
Câmara dos Deputados; dos secretários de Estado do Edu-
cação, Munlio Hingel; da Justiça e de Direitos Humanos,
Luiz Tadeu Leite; de Segurança Público, Mouro Lapas; do
comandante-geral da PMMG, cel. Mouro Lúcia Gontijo /
abertura: presidente da Assembléiol deputado Anderson
Adauto / debatedores: deputados estaduais Sebastião Cos-
ta, presidente da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia, e João Leite, presidente da Comissão de Direi-
tos Humanos

9 h30
• Comissão de Redação (Plenarinho 1) - discussão e

votação de proposições do Comissão
• Comissão de Saúde (Auditório) - discutir as políticas

públicas para o combate e prevenção da Aids. Con-
vidadas: coordenador nacional do Programa de
Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTAids)
Pedro Chequer; coordenador estadual do Programa
DSTAIds, Hilton Bront Machado; coordenadora mu-
nicipal do DSTAids, Palmira Bonolo; presidente do
Gapa, Roberto Chateubriand Domingues; presidente
do Grupo Vhiver, Dária Alcono Dai Zoifo; coordena-
dora do Projeto Minha Caso, Lídia Lins; represen-
tante do Projeto Minha Casa, Kleiner Eiler de Moura.

10 horas
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho 1) -

discussão e votação de porecres sobre diversos pro-
jetas

• Comissão Parlamentar de Inquérito dos Fundos do
Poder Executivo (Plenarinho III) - ouvir o ex-presi-
dente do BDMG, Marcos Pessoa

• Comissão Especial paro analisar o veto parcial ã
Proposição de Lei n° 14.069 (Plenarinho II) - dis-
cussão e votação do parecer

14 horas
• Ciclo de Debates (Plenário) - Reforma do Judiciário

- expositores: ministra Carlos Velloso, presidente
do Supremo Tribunal federal; Soulo Ramos, ex-mi-
nistro da Justiça - debatedores: juiz Antônio Alva-
res da Silva, do Tribunal Regional do Trabalho (TRT/
MG); professor Joaquim Falcão, da UFRJ; Olavo
Antônio de Moraes Freire, presidente da Associa-
ção Mineira do Ministério Público (AMMP); Marcelo
Leonardo, presidente do OAB/MG - coordenação:
deputado Antônio Júlio

14h30
• Comissão Especial Endividamento do Estado

(Plenarinho III) - discussão e votação de proposi-
ções da Comissão

• CPI da Carteiro de Habilitação (Plenarinho IV) - ou-
vira diretor-geral do Detran/MG, Ronaldo Jocques

20 horas
• Reunião Especial (Plenário) - homenagem ao Jornal

Lavoura e Comércio, de Uberaba, pelos 100 anos
de sua fundação (solicitação do deputado Paula Piau)
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0 deputado João Leite (PSDB) (da Tribuno), autor do requerimento que deu origem
à Reunião Especial, elogiou o trabalho desempenhado pela equipe médico
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Hospital Vera Cruz faz 50 anos e
recebe homenagem da Assembléia

O Q

ros pelos trabalhos prestados
pelo hospital. Já o deputa-
do César de Mesquita
(PMDB) elogiou a institui-
ção, onde foi residente du-
rante três anos e meio.

sentando o governador
Itamar Franco; Renato Rocha
Rabeilo, membro do Conse-
lho Administrativo do Vera
Cruz; o superintendente Luiz
Fernando Machado; o repre-
sentante da Associação dos
Hospitais de Minas Gerais
Francisco de Souza Lima Fi-
lho; o vice-presidente da
Associação Médica de Minas
Gerais, Ely da Conceição
Souza, e o deputado João
Leite (PMDB).
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A Assembléia Legis-
lativa realizou Reunião Es-
pecial na noite da última
quinta-feira (10) para ho-
menagear os 50 anos de fun-
dação do Hospital Vera
Cruz, em solenidade que
contou com a presença de
diversos deputados, além
de diretores, corpo clínico
e funcionários da entidade.
Fundado em 1949 pelos
médicos Sylvio Miraglia e
Antônio Figueiredo Starling
e pelo engenheiro Ajax
Correa Rabelo, o Vera Cruz
é pioneiro na cirurgia car-
díaca em Minas e referên-
cia no Estado e no Brasil. Em
19 de fevereiro de 1973, foi
feita a primeira cirurgia de
coronária em Minas Gerais
pelo médico e atual diretor-
presidente do hospital, Se-

O membro do Conselho
de Administração do Vera
Cruz Renato Rocha Rabeilo
agradeceu a homenagem,
lembrando que, desde a sua
fundação, o hospital orgulha-
se de ter prestado à comuni-
dade de Belo Horizonte e ao
Estado um atendimento mé-
dico de alta qualidade em di-
versas especialidades. O supe-
rintendente do hospital, Luiz
Fernando Caetano Machado,
também demonstrou seu

O presidente da

Assembléia, deputado

Anderson Adauto (PMDB),

recebeu na última sexta-

feira, visita do presidente

da Câmara Municipal de
Itabira, vereador Ademar

Mendes de Souza. O
encontro foi no gabinete

do presidente.

bastião Correa Rabelo, e
sua equipe. O hospital tam-
bém mostra avanços em áre-
as como neurocirurgia,
urologia e cirurgia geral.
Requerimento — Autor do
requerimento que deu ori-
gem à homenagem, o depu-
tado João Leite (PSDB) fa-
lou sobre a luta dos médi-
cos nos últimos 50 anos, "pro-
movendo, com maes-tria, a
difícil conciliação entre o co-
nhecimento científico e um
humanismo radical, colocando
no centro de suas ações a pes-
soa humana em sua complexa
inteireza". Falando em nome
da Assembléia Legislativa, o
1°-vice-presidente, deputado
José Braga (PDT), frisou que a
Reunião Especial em homena-
gem ao Hospital Vera Cruz
mostra a gratidão dos minei-

agradecimento, destacando
que "a homenagem é, sem
dúvida, um estímulo para to-
dos nós que integramos a fa-
mília Vera Cruz". No encerra-
mento da reunião, o deputa-
do José Braga fez a entrega de
uma placa alusiva ao evento.
Mesa - Compuseram a Mesa
dos trabalhos o lEI-vice-pre-
sidente da Assembléia, de-
putado José Braga (PDT); o
secretário de Estado da Saú-
de, Armando Costa, repre-

-

Provas do BDS
Acontecem hoje as provas
para admissão no Banco
de Desenvolvimento do
Servidor (BDS). Todas elas
serão às 15 horas, na
Escola do Legislativo.
Conforme publicado no
Boletim da Secretaria do
último dia 7 de junho, os
candidatos da Área 1/20
grou farão provas no
Auditório da Escola e os da
Área 1/2° grau farão
provas na sala 3. Já os
candidatos da Área 1/3°
grau deverão se dirigir à
sola 4 e os da Área 11/3°
grau, às salas 1 e 6. Todos
deverão comparecer ao
local previsto com 30
minutos de antecedência,
com o cartão de
identificação funcional e
caneta esferográfica azul
ou preta

OBS.: REUNIÃO EXTRA ORDINÁRU DA COMISSÃO DE SAÚDE
SEGUNDA-FEIRA -14/6-1411 NO PLENARINHO ifi

Câmara de Itabira



Cefet será homenageado hoje
por sua contribuição a Minas

Aprovado em lo turno PL que dá
proteção a testemunhas e peritos

O presidente do Assembléia, deputado Anderson Ádouto, recebeu os
defensores públicos e garantiu encaminhar suas reivindicações ao

governador
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A Assembléia Legis-
lativa realiza hoje, às 20
horcs, reunião especial,
no Plenário, em home-
nagem ao Centro Federal
de Educação Tecnológica
de Minas Gerais (Cefet/
MG), a requerimento do
deputado Bené Guedes
(PDT), por sua relevante
contribuição na área
educacional e no proces-
so de industrialização do
Estado. A origem do

Representantes da
Associação dos Defenso-
res Públicos do Estado de
Minas Gerais (Adep) es-
tiveram na Assembléia
Legislativa, na última
sexta-feira, para solicitar
ao presidente da Casa,
deputado Anderson
Adauto (PMDB), apoio
para a implementação da
Lei Orgânica da De-
fensoria Pública no Esta-
do. A norma estabelece
uma estrutura de carrei-
ra, um melhor controle
da instituição e formas
de fiscalização das ativi-
dades do defensor e do
cumprimento dos diréi-
tos trabalhistas.

Os defensores públi-
cos, que atendem cerca
de quatro milhões de pes-
soas carentes em todo o
Estado, com orientações

Cefet tem estreita rela-
ção com o Decreto
7.566, de 23 de setem-
bro de 1909, que insti-
tui o ensino profissio-
nalizante \no Brasil.

O Cefet se instalou
em Belo Horizonte em
1910 e já passou por
várias transformações,
contando atualmente
com os mais variados
cursos nas áreas de ele-
trônica, eletrotécnica,

judiciais e extrajudiciais,
reivindicaram também a
correção dos salários da
classe. Segundo o presi-
dente da Adep, Egberto
Campos Batista, em 1994
uma lei estadual garantiu
aos defensores um reajus-
te, que foi pago a delega-

edificações, estradas,
mecânica, química, sa-
neamento, eletrome-
cânica e informática.
Além dos cursos perma-
nentes, que abrangem o
nível de 2° grau, o de
graduação e de pós-gra-
duação, a instituição
oferece outros que aten-
dem a necessidades es-
pecíficas de empresas
industriais, mediante
celebração de convênio.

dos e procuradores e só
não foi repassado à
Defensoria. O deputado
Anderson Adauto elogiou
a ação dos defensores e
garantiu apoio à sua inici-
ativa, prometendo levar as
reivindicações ao governa-
dor Itamar Franco

Na Reunião Ordinária
da última quinta-feira, além
do Projeto de Lei (PL) 265/
99, que trata da venda da
carteira de créditos tributá-
rios do Estado, aprovado
em 2° turno, o Plenário
aprovou outros seis proje-
tos, em 1° turno, e um em
turno único. O PL 57/99, do
deputado João Leite
(PSDB), que institui o Pro-
grama de Proteção a Teste-
munhas, Vítimas e Peritos,
foi aprovado na forma do
substitutivo n°1, da Comis-
são de Direitos Humanos. O
programa visa obrigar o
poder público a oferecer
proteção a-quem, por sua
colaboração em investiga-
ções e processos, encontra-
se em situação de perigo, a
exemplo do que acontece
em diversos países e tam-
bém em alguns estados bra-
sileiros.

Também foi aprovado o
PL 20/99, do deputado Ro-
gério Correia (PT), que dis-
põe sobre a inclusão de dis-
positivos à Lei 5.378/69, que
trata da denominação de
estabelecimentos, institui-
ções e próprios do Estado.
O projeto proíbe homena-
gens às pessoas ligadas à
repressão ou a ações contra
os direitos humanos. Outro
projeto votado foi o PL 34/
99, do deputado Carlos Pi-
menta (PSDB), que institui
a garantia do controle, pe-
los órgãos públicos do Es-
tado, do nível de aflatoxinas
em alimentos destinados ao
consumo humano. A maté-
ria foi aprovada na forma
do substitutivo n°1, da Co-
missão de Saúde, com a
emenda n°1, da Comissão
de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

O PL 776/99, do depu-
tado Wanderley Ávila
(PSDB) que isenta o cida-
dão comprovadamente de-
sempregado do pagamento
de taxa de inscrição em con-
cursos promovidos pelos
órgãos públicos do Estado,
também foi aprovado em 1°
turno. O mesmo aconteceu
com o PL 192/99, da depu-
tada Maria Olívia (PSDB),
que dá preferência de
tramitação aos procedimen-
tos judiciais em que figure
como parte pessoa idosa,
beneficiária da assistência
judiciária gratuita, aprovado
na forma do substitutivo n°1,
da Comissão do Trabalho.

Foi aprovado, ainda, o
PL 232/99, dos deputados
Hely Tarquínio e Maria
Olivia, ambos do PSDB, que
institui a obrigatoriedade

de rotular os alimentos re-
sultantes de organismos ge-
neticamente modificados. A
proposição foi aprovada
com a emenda n°1, da Co-
missão de Justiça.

Finalmente, foi aprova-
do, em turno único, o PL
146/99, do deputado Edson
Rezende (PSB), que declara
de utilidade pública a Soci-
edade Propagadora Esde-
va, com sede no município
de Belo Horizonte. O pro-
jeto havia sido rejeitado
pela Comissão do Traba-
lho e encaminhado à Mesa,
para cumprimento do dis-
posto no artigo 104 do Re-
gimento Interno. Dentro
do prazo previsto foi apre-
sentado recurso ao proje-
to, motivo pelo qual a pro-
posição foi levada à apre-
ciação do Plenário.

Mercosu 1
Acontece hoje a
solenidade inaugural do
"Programa de formação
de quadros para
cooperação
internacional: desafios e
oportunidades na
integração Minas-Brasil-
Mercosul", promovido
pela UFMG, Prefeitura
de Belo Horizonte e
Ministério das Relações
Exteriores, com o apoio,
entre outras instituições,
da Assembléia mineira. A
solenidade será no
Auditório da Escola do
Legislativo (av. Olegário
Maciel, 2.161), às 19
horas, quando o ministro-
chefe das Relações
lnterinstitucjonais do
Ministério das Relações
Exteriores, Cesário
Melantônio Neto, irá
ministrar palestra sobre o
tema "A diplomacia
brasileira
contemporâneo"

Desempregado não pagará
inscrição em c ncurso

Defensores públicos pedem apoio
para cumprimento de Lei Orgânica

Votação adiada
O PL 42/99, do deputado Jose Milton (PL) que

dispõe sobre critério do Valor Adicionado Fiscal
(VAF), normatizando o rateio do VAF gerado nos

IU territórios dos municípios ocupados pela Açominas,
que também estava na pauta para ser votado em 1°
turno, não foi apreciado porque o autor apresentou
requerimento solicitando o adiamento da votação,
que foi aprovado pelos deputados. Os municípios em
questão são os de Ouro Branco, Conselheiro Lafaiete,
Congonhas e Ouro Preto.

e - - - -
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Comissão vai estudar çólera no
Vale do Jequitinhonha

7h30 - Repórter Assembléia
Especial - Compacto dos
noticiários da semana.
9h - Plenário (VIVO) - Reunião
Especial para debatera Reforma
Tributário, com presença de
representantes do Comissão
Especial da Câmara dos Deputa-
dos, que estuda o assunto.
13h20 -Assembléia Debate -
reprise do programa em que foi
debatido o Novo Código de
Trânsito e a efetiva aplicação de
multas.
14h20 -Visão Parlamentar-
Entrevistas com deputados sobre
assuntos da atual conjuntura.
15h15- Comissões - A Comis-
são de Fiscalização Financeira e
Orçamentária discute a Lei de
Diretrizes Orçamentárias e o
Orçamento Participativo.
19h - Repórter Assembléia 1°
edição - Noticiário do que
acontece no Assembléia e a
repercussão dos principais fatos
políticos do Estado.
19h30 -Mídia e Poder - Desta
vez, o programa foi ouvira
secretária Municipal para
Assuntos da Comunidade Negra,
Diva Moreira.
20h - Plenário - Reunião
Especial em homenagem ao
Centro Federal de Eduaçáo
Tecnológica.
20h40 - Repórter Assembléia
1° edição - Noticiário do que
acontece na Assembléia e a
repercussão dos principais fatos
políticos do Estado.
21h30 - Plenário - reprise do
Plenário de quinta-feira.
23h - Repórter Assembléia 20
edição - Noticiário do que
acontece na Assembléia e a
repercussão dos principais fatos
políticos do Estado.
23h30 -Assembléia Debate -
reprise do programa em que foi
debatido o Novo Código de
Trânsito e a efetiva aplicação de
multas.
0h30 - Encerramento.

Ainda na Reunião Ordi-
nária da última quinta-fei-
ra, foram designados os
membros da Comissão Es-
pecial encarregada de, no
prazo de 60 dias, proceder
a estudos sobre a incidên-
cia do cólera na região do
Vale do Jequitinhonha. A
Comissão, constituída a re-
querimento do deputado
Márcio Kangussu (PSDB),
será integrada pelos depu-
tados Márcio Kangussu
(efetivo) e Elbe Brandão
(suplente), pelo PSDB;
César de Mesquita e Jorge
Eduardo de Oliveira, pelo
PMDB; José Alves Viana e
Marcelo Gonçalves, pelo
PDT; Djalma Diniz e Irani
Barbosa, pelo PSD; e Arlen
Santiago e Cristiano
Canêdo, pelo PTB.
Muriaé - A Presidência
também deferiu requeri-
mento do deputado Bené
Guedes (PDT) solicitando a
formação de uma Comissão
de Representação da As-
sembléia para visitar a Fun-
dação Cristiano Varella, em
Muriaé, e as obras do hos-
pital que está sendo
construído pela Fundação
naquela localidade e que
conta com aporte de recur-
sos da União. Foram desig-
nados para integrarem a
Comissão os deputados
Bené Guedes (PDT),
Cristiano Canêdo (PTB),
Edson Rezende (PSB),
Carlos Pimenta (PSDB) e
Marcelo Gonçalves (PDT).

O Plenário aprovou, ain-
da, requerimento do depu-
tado Fábio Avelar (PSDB)
pedindo que o PL 48/99, do
deputado Adelmo Carnei-

ro Leão (PT), que contém o
Código Sanitário do Estado,
seja analisado também pela
Comissão de Meio Ambien-
te e Recursos Naturais.

Direitos Humanos - Du-

Ainda na Reunião Ordiná-
ria de quinta-feira, a Presidên-
cia anunciou decisões sobre
três questões de ordem levanta-
das pelo deputado Sebastião
Navarro Vieira (PFL) no último
dia 8 de junho. Com relação à
primeira questão de ordem, em
que o deputado reivindica que
sejam devolvidas ao governa-
dor as mensagens que solici-
tam urgência para projetos de
sua autoria que excedam o li-
mite de dois estabelecido no
parágrafo l' ao artigo 272 do
Regimento Interno, a Presidên-
cia esclareceu que tem cumpri-
do rigorosamente a norma regi-
mental, fazendo respeitar o li-
mite de dois projetos com regi-
mede urgência e atribuindo aos
demais a tramitação rotineira.
Esclareceu, ainda, que o assun-
to não configura caso de não-
recebimento de projetos. A Pre-
sidência informou que, naque-
la data, tramitavam em regime
de urgência, por solicitação do
governador, osPLs265/99e333/
99. Quando da abertura da pos-
sibilidade de regime de urgência
para outra proposição, como fim
da tramitação de matéria nesta
situação, o governador ou seu li-
der na Casa deverá confirmar a
proposição que terá o novo regi-
me de urgência.

Quanto à segunda questão
de ordem, sobre o recebimento
de proposições que guardam
identidade ou semelhança com

rante a reunião, também foi
lida comunicação do depu-
tado Sargento Rodrigues
(PL), dando ciência de sua
renúncia à vaga na Comis-
são de Direitos Humanos.

outras em tramitação, a Presi-
dência informou que tem opta-
do por recebê-las e em seguida
determinar a anexação, com o
objetivo de dar publicidade às
mesmas; e justificou o procedi-
mento pelo fato de as atas não
conterem o texto das matérias
não-recebidas. Em face da ques-
tão de ordem apresentada, a
Presidência decidiu que, a par-
tir daquela data, as atas deve-
rão conter o inteiro teor das ma-
térias a que negar recebimento,
garantindo-lhes a publicidade.

Finalmente, com relação à
questão de ordem em que o de-
putado manifesta estranheza
quanto à publicação, no Diário
do Legislativo, do ato de exone-
ração do diretor-geral do IMA e
de designação de seu sucessor,
a Presidência esclareceu que as
cópias dos referidos atos foram
encaminhadas em anexo à
mensagem 32/99, como docu-
mentos de instrução do proces-
so de indicação do titular do
órgão. Assim sendo, a mensa-
gem é que foi despachada à Co-
missão Especial, e não os seus
anexos. Disse, ainda, que a ins-
trução de mensagens, ofícios e
outras proposições com docu-
mentos informativos, notas téc-
nicas e cópias de atos é fato cor-
riqueiro no processo legislativo,
não devendo causar estranhe-
za àqueles que têm por hábito
acompanhar os procedimentos
adotados na Casa.

Presidência responde
questões de ordem
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