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Divisão judiciária: votação de parecer na
Comissão de Administração ficou para hoje

Ficou para hoje a vota-
ção do parecer sobre as emen-
das de Plenário ao PLC 26/07
na Comissão de Administração
Pública. Na reunião de ontem,
foram protocoladas 29 novas
propostas de emendas ao pro-
jeto, que reorganiza a divisão
judiciária do Estado. Essas pro-
postas serão recebidas oficial-
mente hoje, e a comissão tem
reunião marcada para as 11
horas, no Plenarinho IV, para
votar o parecer do deputado
Elmiro Nascimento (DEM).

O relator adiantou que
deve acatar pelo menos uma
dessas novas emendas: a que
proíbe a extinção de comarcas
de entrância especial em decor-
rência da aplicação dos novos
critérios do PLC 26/07. O pro-
jeto havia recebido 82 emen-
das durante a fase de discus-
são em 1o turno no Plenário.
Página 2

Publicação do Minas de
Minas será lançada hoje

Será lançada hoje, às 16
horas, no Salão Nobre, publi-
cação com os resultados do
Seminário Legislativo Minas de
Minas, realizado entre abril e
junho com o objetivo de ela-
borar uma política minerária
estadual. O documento traz as
50 propostas aprovadas na
plenária final do seminário,
agrupadas por temas (Políticas
públicas, Legislação federal,
Política tributária, Recomen-
dações aos poderes públicos),
com comentários da equipe
técnica da ALMG.

Uma das principais pro-
postas aprovadas no Minas de
Minas é a elevação do percentual
da alíquota da Compensação Fi-
nanceira pela Exploração de Re-

cursos Minerais (Cfem) repassa-
da aos municípios.

O objetivo da solenidade de
hoje, que deve reunir autorida-
des e representantes das entida-
des envolvidas com o setor
minerário, é apresentar os primei-
ros desdobramentos do evento.
A publicação será distribuída pos-
teriormente aos prefeitos e pre-
sidentes de câmaras municipais,
participantes do seminário, au-
toridades estaduais e mineradoras.

O presidente Alberto Pin-
to Coelho (PP) destaca que é
fundamental compatibilizar a
atividade minerária com o con-
ceito de sustentabilidade eco-
nômica, que pressupõe preser-
vação ambiental, condições de
trabalho e qualidade de vida.

Transposição férrea é
tema de reunião hoje
O projeto de transposi-

ção de linhas férreas na região
Leste de Belo Horizonte, a ser
realizada pela Ferrovia Centro-
Atlântica (FCA), será discuti-
do em audiência pública da
Comissão de Assuntos Munici-
pais e Regionalização hoje, às
9h30, a requerimento do de-
putado Padre João (PT).

Segundo o parlamentar,
a obra é uma solicitação de 25
anos das comunidades dos bair-
ros Caetano Furquim, São Ge-
raldo, Boa Vista, Casa Branca e
Vila Mariana de Abreu. Em
2007, os moradores paralisaram
por duas vezes a ferrovia. Em
10 de junho, após nova parali-
sação, eles conseguiram uma reu-
nião com representantes da FCA,

que disseram que nos próximos
dias a Agência Nacional de Trans-
porte Terrestre (ANTT) deve apro-
var o projeto técnico da obra.

A comissão pretende ob-
ter esclarecimentos dos órgãos
públicos responsáveis pelo
licenciamento e pela autorização
da obra e discutir o pagamento
de indenizações às famílias de
pessoas, que foram mortas e mu-
tiladas pelos trens da FCA. Os mo-
radores afirmam que, desde 2007,
já morreram quatro pessoas, e que
a passagem do trem tem abalado
as estruturas das casas.

Já a Comissão de Fiscali-
zação Financeira e Orçamentária
Ampliada tem reunião marcada
para as 14 horas para votar pa-
recer sobre a LDO. Agenda

O deputado Elmiro Nascimento (à esquerda) adiantou ontem que deve acatar nova emenda ao PLC 26/07

Helena Leão
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Apresentação de novas emendas adia
para hoje parecer da organização judiciária
A apresentação de novas

propostas de emendas ao Proje-
to de Lei Complementar (PLC)
26/07, que trata da organização
e divisão judiciárias, levou a
novo adiamento da discussão
do parecer sobre as 82 emen-
das apresentadas em Plenário.
Em reunião realizada ontem,
a Comissão de Administração
Pública aprovou requerimen-
to de autoria do deputado
Adalclever Lopes (PMDB) para
adiar a discussão do parecer.
Nova reunião da comissão,
com esse objetivo, foi marcada
para hoje, às 11 horas.

No total, foram proto-
coladas 29 novas propostas de
emendas ao PLC 26/07. Elas só
deverão ser recebidas oficial-
mente na reunião de hoje e,
por isso, seu teor não foi di-
vulgado. Durante a reunião, o
presidente da comissão e
relator da proposta, deputado
Elmiro Nascimento (DEM), adi-
antou que vai acatar pelo me-
nos uma nova proposta de
emenda: a que proíbe a extinção
de comarcas de entrância espe-
cial em decorrência da aplica-
ção dos novos critérios defi-
nidos pelo PLC 26/07.

A proposta partiu do
deputado Durval Ângelo
(PT), com o apoio do depu-
tado Domingos Sávio (PSDB).
Eles disseram temer que as
novas regras levem à
extinção da entrância espe-
cial no Vale do Aço, em es-
pecial nos municípios de Ti-
móteo e Coronel Fabriciano.

Muito concorrida, a reu-
nião de ontem contou com a
presença de 19 deputados,
além do presidente da seção
mineira da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB-MG), Rai-
mundo Cândido, de diversos
juízes, sindicalistas e do prefei-
to de Coronel Fabriciano, o ex-
deputado Chico Simões (PT).

O substitutivo nº 2,
apresentado ao PLC 26/07
pelo deputado Elmiro Nasci-
mento, acolhe 40 emendas
apresentadas em Plenário e
também a subemenda nº 1 à
emenda nº 24. O relatório
ainda recomenda a rejeição
de 42 das 82 emendas de
Plenário.

Servidores do Poder Judiciário que participaram da reunião de ontem cobram criação de gratificação

Helena Leão

Deputados defendem mudanças no substitutivo
Na reunião de ontem

da Comissão de Administra-
ção Pública, o deputado An-
tônio Júlio (PMDB) defendeu
o acatamento da emenda nº
38, de sua autoria, que obri-
garia o Tribunal de Justiça a
instalar vara exclusiva de
execução criminal em co-
marca onde houver peniten-
ciária. O relator, Elmiro Nas-
cimento, argumentou que a
Lei de Organização Judiciá-
ria já prevê isso.

O deputado Durval Ân-
gelo esclareceu, para os sin-
dicalistas e servidores do
Judiciário presentes na reu-
nião, o motivo de rejeição de
emendas que tratavam de po-
lítica salarial. Todas elas fo-

ram excluídas porque o proje-
to deve tratar apenas de ques-
tões relativas à organização e
distribuição judiciárias. A
principal reivindicação dos
servidores é a aprovação de
uma gratificação para escrivães
e oficiais de justiça.

O deputado Sargento
Rodrigues (PDT) elogiou o
acatamento de emenda de sua
autoria que determina a cria-
ção de três auditorias da Jus-
tiça Militar na Capital, com
jurisdição sobre o interior. “Pa-
rabenizo o relator por ter re-
jeitado proposta do Tribunal
Militar para criar essas audito-
rias no interior. No interior não
há oficiais suficientes para o
revezamento necessário, e essa

decisão seria, de fato, a cria-
ção de uma injustiça militar”,
afirmou o deputado.

O deputado Domingos
Sávio também parabenizou o
relator pelo acatamento de
emenda de sua autoria que
cria cargos de assessores de
juiz, a fim de agilizar o tra-
balho das comarcas mais
sobrecarregadas. O deputado
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB) foi
outro que elogiou a criação
dos novos cargos. Até ontem,
no entanto, ainda não havia
acordo sobre quantos serão
os novos assessores.

O deputado Délio Malhei-
ros (PV), por sua vez, ressaltou
emenda acatada, de sua auto-
ria, que determina criação de

ouvidoria nas comarcas com
mais de cinco juizes.
Presenças – Deputados Elmiro
Nascimento (DEM), presiden-
te da comissão; Ademir Lucas
(PSDB), vice-presidente; de-
putada Ana Maria Resende
(PSDB) e deputados Domingos
Sávio (PSDB), Inácio Franco
(PV), Delvito Alves (DEM),
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB),
Antônio Júlio (PMDB), João
Leite (PSDB), Durval Ângelo
(PT), Zé Maia (PSDB), Délio
Malheiros (PV), Lafayette de
Andrada (PSDB), Antônio
Carlos Arantes (PSC), Sargen-
to Rodrigues (PDT), Adal-
clever Lopes (PMDB), Padre
João (PT), Eros Biondini
(PHS) e Célio Moreira (PSDB).
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Presidente acompanha assinatura de
convênio do Estado com a Infraero
O presidente Alberto Pin-

to Coelho (PP) participou on-
tem da solenidade de assinatu-
ra de convênio entre o governo
do Estado e a Infraero para a
implantação da primeira fase do
Aeroporto Industrial de Confins.
O acordo foi firmado pelo go-
vernador, Aécio Neves, e o mi-
nistro da Defesa, Nelson Jobim.
Estiveram presentes também o
presidente da Infraero, Sérgio
Gaudenzi, o vice-governador,
Antônio Anastasia, secretários
de Estado e outras autoridades.

Segundo a assessoria do
governo mineiro, o aeroporto
industrial será uma experiência

pioneira na América Latina. Tra-
ta-se de uma área onde vão fun-
cionar empresas fabricantes de
produtos destinados à expor-
tação. Essas companhias vão
contar com um regime aduanei-
ro especial, com isenção de
impostos federais e estaduais
que incidem sobre a importa-
ção e a compra de componen-
tes. As obras da primeira fase do
aeroporto industrial devem es-
tar concluídas até o final do ano,
ao custo estimado de R$10 mi-
lhões. A previsão é de que 10
empresas sejam instaladas
nessa primeira etapa, geran-
do 5 mil novos empregos. A solenidade foi realizada no Palácio da Liberdade

Guilherme Bergamini

ORDEM DO DIA

PL 1.978/08
Do governador, que autoriza o Estado a pagar pensão indenizatória às
famílias das vítimas fatais dos incêndios ocorridos nas cadeias de Ponte
Nova e Rio Piracicaba. Votação em 2o turno

PL 2.298/08
Do deputado Agostinho Patrús Filho, que altera a destinação de imóvel doado
pelo Estado ao município de Senhora dos Remédios. Votação em 1o turno

PL 2.431/08
Do governador, que promove ajustes nas leis instituidoras de carreiras e
reajusta vencimentos e gratificações de determinados grupos de ativida-
des do Poder Executivo. Votação em 1o turno

PRE 2.587/08
Da Mesa, que altera as condições para realização de concurso público e
dispõe sobre o Curso de Formação Introdutória à Carreira do Servidor da
Assembléia (Cfal). Discussão em 2o turno

PLC 42/08
Do governador, que altera as normas da Avaliação de Desempenho Indi-
vidual de servidores do Executivo. Discussão em 2o turno

PLC 28/07
Do governador, que cria a Agência de Desenvolvimento da Região Metro-
politana de Belo Horizonte (Agência RMBH). Discussão em 1o turno

PL 991/07
Do deputado Dinis Pinheiro, que autoriza reversão de imóvel do Estado
ao município de Gonzaga. Discussão em 2o turno

PL 1.386/07
Do deputado Fahim Sawan, que autoriza reversão de imóvel do Estado ao
município de Conquista. Discussão em 2o turno

PL 1.479/07
Do deputado Neider Moreira, que autoriza doação de imóvel do Estado ao
município de Cláudio. Discussão em 2o turno

PL 1.609/07
Do deputado Zé Maia, que autoriza doação de imóvel do Estado ao
município de Comendador Gomes. Discussão em 2o turno

PL 1.945/07
Do deputado Lafayette de Andrada, que autoriza doação de imóvel do
Estado ao município de Rio Espera. Discussão em 2o turno

PL 2.028/08
Do deputado Gustavo Valadares, que inclui cláusula de reversão de imóvel doado
pelo Estado ao município de Abaeté pela Lei 14.601, de 2003. Discussão em 2o turno

PL 2.041/08
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado ao município
de Bias Fortes. Discussão em 2o turno

PL 2.042/08
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado ao município
de Entre Rios de Minas. Discussão em 2o turno

PL 2.043/08
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado ao município
de Varjão de Minas. Discussão em 2o turno

PL 2.044/08
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado ao município
de Machado. Discussão em 2o turno

PL 2.045/08
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado ao município
de Elói Mendes. Discussão em 2o turno

PL 2.047/08
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado ao município
de Monte Alegre de Minas. Discussão em 2o turno

PL 2.256/08
Do deputado Doutor Rinaldo, que autoriza doação de imóvel do Estado
ao município de Divinópolis. Discussão em 2o turno

PL 2.395/08
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado à Fundação
Educacional Lucas Machado (Feluma). Discussão em 2o turno

PL 2.450/08
Do deputado Dinis Pinheiro, que autoriza doação de imóvel do DER-MG
ao município de Passa-Tempo. Discussão em 2o turno

PL 2.475/08
Do governador, que concede reajuste salarial para servidores do Ipsemg,
institui gratificação para servidores do IMA e cria cargos na Secretaria de
Estado de Governo. Discussão em 2o turno

PL 1.269/07
Do governador, que institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos.
Discussão em 1o turno

PL 2.050/08
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado ao município
de Pedralva. Discussão em 1o turno

PL 2.098/08
Do governador, que altera a legislação previdenciária dos militares do
Estado. Discussão em 1o turno

PL 2.267/08
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado ao município
de São Pedro da União. Discussão em 1o turno

PL 2.268/08
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado ao município
de Bambuí. Discussão em 1o turno
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Correção
O PLC 27/06, que altera a organização judiciária do Estado, recebeu 82 emendas de Plenário, e não 84.

6h30Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

7h30 Repórter Assembléia

8h Mundo Político

8h30Panorama (ao vivo) – Cursos Técnicos

9h Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária

12h20Via Justiça – Danos Morais

13h Mundo Político

13h30Repórter Assembléia – 1ª edição (ao vivo) – O que acontece
na Assembléia e as principais notícias do Estado

14h Assembléia ao vivo

14h15Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com os pronuncia-
mentos, discussão e votação de proposições

18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

19h Panorama – Cursos Técnicos

19h30Repórter Assembléia – 2ª edição (ao vivo) – O que acontece
na Assembléia e as principais notícias do Estado

20h Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária

20h30Memória e Poder (inédito) – Depoimento do ex-ministro da
Agricultura Alysson Paulinelli

22h Repórter Assembléia

22h30Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas
sobre a movimentação política no País

23h Plenário (reprise)

1h Panorama – Cursos Técnicos

1h30 Repórter Assembléia

2h Encerramento

9h30
• Comissão de Redação (Plenarinho II) – discutir e votar pareceres em
fase de redação final
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV) – discutir e votar
pareceres a 27 projetos, entre eles o PL 540/07, do deputado Alencar
da Silveira Jr., que dispõe sobre o transporte fretado de passageiros; o
PL 1.783/07, do deputado Délio Malheiros, que obriga a notificação
da destinação do soro de leite; e o PL 2.242/08, do deputado Adalclever
Lopes, que veda ao comércio a restrição de vendas com pagamento por
meio de cartão de débito
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório) – discutir
o projeto de transposição de linhas férreas da Ferrovia Centro-Atlântica
(FCA). Convidados: procurador-chefe da União em Minas Gerais, Hilton de
Castro Coelho; procurador-chefe da República em Minas Gerais, Tarcísio
Humberto Parreiras Henriques Filho; coordenador-geral da Agência Nacio-
nal de Transportes (ANTT), Augusto César Torres Guerra; superintendente do
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (Dnit), Fernando
Guimarães Rodrigues; superintendente regional do Ibama, Alisson José
Coutinho; coordenador de Relações Institucionais da FCA, José Osvaldo
Cruz; presidente da Comissão de Representantes das Comunidades da Re-
gião Leste de Belo Horizonte Atingidas pela Linha Férrea, padre Cássio
Ferreira Borges. Requerimento do deputado Padre João

11 horas
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar
parecer sobre as emendas de 1o turno ao PLC 26/07, do Tribunal de
Justiça, que altera a organização judiciária do Estado

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária Ampliada (Plenarinho
IV) – discutir e votar parecer sobre o PL 2.392/08, do governador, que
contém as diretrizes para a elaboração do Orçamento 2009 (LDO)

14h15
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar
parecer de 2o turno sobre o PL 2.098/08, do governador, que altera a
legislação previdenciária dos militares; o PL 2.164/08, do governador,
que altera as atribuições da Copasa; e o PL 2.317/08, do governador,
que amplia a composição do Conselho Estadual de Educação

14h30
• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres em
fase de redação final
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho
IV) – discutir e votar parecer de 2o turno ao PL 2.095/08, do deputado
Luiz Humberto Carneiro, que permite o transporte de passageiros em pé
nos ônibus intermunicipais sob determinadas condições
• Comissão de Segurança Pública (Auditório) – discutir e votar propo-
sições que dispensam a apreciação do Plenário

15 horas
• Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial (Plenarinho II) –
discutir e votar parecer ao PRE 2.211/08, da comissão, que aprova a
alienação de terras devolutas; e ao PL 2.428/08, do deputado Dalmo
Ribeiro Silva, que dispõe sobre a identificação dos processos de produção
do queijo minas artesanal para fins de proteção do patrimônio cultural
• Comissão de Cultura (Plenarinho II) – discutir e votar proposições da
comissão
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho I)
– discutir e votar proposições da comissão

16 horas
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho I) – reunião com a
mesma pauta da manhã, acrescida do PL 2.130/08, do deputado Sar-
gento Rodrigues, que veda o assédio moral no serviço público estadual
• Reunião de apresentação dos desdobramentos do Seminário
Legislativo Minas de Minas e entrega oficial do documento com as
propostas do evento (Salão Nobre)

19 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) –
discutir e votar pareceres de 2o turno a 15 projetos, entre eles, em 2o

turno, o PL 2.431/08, do governador, que promove ajustes nas carreiras
de servidores do Poder Executivo; e, em 1o turno, o PL 536/07, do
deputado Leonardo Moreira, que dispõe sobre o uso de equipamentos de
raios x nas penitenciárias; e o PL 1.888/07, do governador, que dispõe
sobre a utilização de recursos do Fundo de Recuperação, Proteção e
Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado (Fhidro)

20 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)

ORDEM DO DIA (continuação)

PL 2.299/08
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado ao município
de Pitangui. Discussão em 1o turno

PL 2.300/08
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado ao município
de Engenheiro Navarro. Discussão em 1o turno

PL 2.301/08
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado ao município
de Piranga. Discussão em 1o turno

PL 2.455/08
Do governador, que autoriza doação de imóvel do Estado ao município
de Teófilo Otoni. Discussão em 1o turno


