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Plenário mantém dois vetos e aprova 
projeto de suplementação ao TJMG

Os deputados mantive-
ram, na Reunião Extraordinária 
ontem de manhã, dois vetos 
do governador. O Veto Parcial 
à Proposição de Lei Comple-
mentar 120/10, mantido ago-
ra, torna sem efeito alguns 
dispositivos sobre regras de 
adicional de desempenho para 
policiais civis. Já o Veto Total 
à Proposição de Lei 19.958/10 
trata da transformação da ro-
dovia AMG-1715 em via públi-
ca municipal de Santo Antônio 
do Grama (Zona da Mata).

À tarde, na Reunião Or-
dinária,  foi aprovado o Projeto 
de Lei (PL) 4.640/10, do gover-
nador, que autoriza a abertura 
de crédito suplementar ao TJ, 
no valor de R$ 241.149.195,97, 
para cobrir despesas de paga-
mento de pessoal e encargos 
sociais. Páginas 4 e 5 

Residentes em greve pedem 
apoio da Comissão de Saúde

Em greve desde o dia 17 
de agosto, residentes de me-
dicina participaram ontem da 
reunião da Comissão de Saúde. 

Representantes do mo-
vimento informaram que a 
categoria quer reajuste de 
38,7% e reclama que os pro-
fi ssionais são submetidos a 
carga horária excessiva, que 
chega até a 100 horas de 
trabalho semanais, quando o 
normal seriam 60 horas. 

Além disso, segundo 
os profi ssionais de sáude, 
muitos trabalham sem a su-
pervisão adequada, e é bai-
xo o número de vagas para 
residência médica em Minas 
Gerais, o que faz com que os 
médicos sejam obrigados a 
aceitar péssimas condições 
de trabalho. Página 3

Parentes de 
presos relatam
crimes e abusos

A Comissão de Direi-
tos Humanos recebeu ontem 
representantes do Grupo de 
Amigos e Familiares de Pes-
soas em Privação de Liber-
dade, que denunciaram aos 
deputados uma série de cri-
mes e abusos cometidos por 
agentes do Sistema de Defesa 
Social contra familiares de 
presos no Estado. 

Entre as irregularida-
des denunciadas  na reunião, 
estão alimentação irregular, 
com fornecimento de comida 
estragada aos encarcerados, 
roubo de pertences dos pre-
sos, torturas, revista física 
irregular e constrangedora 
de familiares, venda de vagas 
em fi las nos dias de visitas e 
falta de assistência médica e 
odontológica. Página 2

Os parlamentares concordaram com o governador. Um dos vetos recebeu 41 votos pela manutenção

 Residentes reivindicam reajuste e melhores condições de trabalho

Guilherme Dardanhan

Ricardo Barbosa
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Denúncias relatam abusos contra
familiares de presos no Estado

Representantes do Grupo 
de Amigos e Familiares de Pes-
soas em Privação de Liberdade 
denunciaram ontem aos depu-
tados da Comissão de Direitos 
Humanos uma série de crimes 
e abusos cometidos por agen-
tes do Sistema de Defesa So-
cial contra familiares de presos 
no Estado. As denúncias foram 
feitas durante a reunião em 
que foi ouvida ainda a Fraterni-
dade Brasileira de Assistência 
aos Condenados (Fbac), a qual 
atua pelo método da Associa-
ção de Proteção e Assistência 
aos Condenados (Apac).

De acordo com a advo-
gada do grupo, Fernanda 
Vieira de Oliveira, a entidade 
recebe, cada vez mais, denún-
cias de abusos nas unidades 
prisionais no interior e na 
Capital. Entre as mais fre-
quentes, estão fornecimento 
de comida estragada, roubo 
de pertences dos presos, tor-
turas, revista física irregular 
e constrangedora de familia-
res, venda de vagas em fi las 
nos dias de visitas, falta de 
assistência médica e odonto-
lógica, entre outras. 

Segundo ela, a mais 
grave, no entanto, é a de 

descumprimento de alvarás 
de soltura por parte de dire-
tores dos presídios. “Já levei 
até dois dias para liberar um 
cliente que tinha alvará expe-
dido pela Justiça. Nunca ima-
ginei passar por isso como 
advogada”, lamentou.

A 2a-tesoureira do gru-
po, Mírian dos Santos, relatou 
aos deputados que já passou 
pelas revistas, as quais consi-

dera vexatórias e desnecessá-
rias. Para ela, os procedimen-
tos têm o único objetivo de 
inibir as visitas dos parentes. 
“As agentes fazem chacota 
dos familiares. Não são raras 
as humilhações cometidas 
contra senhoras idosas e ges-
tantes”, disse. 

Mírian dos Santos des-
tacou ainda que a entidade 
está colhendo assinaturas pa-

ra que tramite na Assembleia 
Legislativa um projeto de lei 
de iniciativa popular que hu-
manize ou acabe com as re-
vistas nos estabelecimentos 
prisionais do Estado.
Presenças – Deputados Dur-
val Ângelo (PT), presidente; 
Fahin Sawan (PSDB), vice; 
Vanderlei Miranda (PMDB); 
Maria Tereza Lara (PT); e Do-
mingos Sávio (PSDB).

Apacs defendem recuperação dos presos
A inspetora do método 

Apac e integrante da Frater-
nidade Brasileira de Assistên-
cia aos Condenados, Tatiana 
de Souza, disse que a missão 
da entidade é recuperar os 
condenados. Nesse sentido, 
ela lembrou que a família é 
fundamental para que as pes-
soas em condição de privação 
de liberdade possam retornar 
à sociedade. “Nas Apacs, as 
revistas são respeitosas e, em 
muitos casos, até dispensa-
das. Trabalhamos a serviço da 
vida e da valorização huma-
na”, salientou. 

Sobre as denúncias 
apresentadas na reunião, a 
inspetora disse que os proce-
dimentos adotados no siste-

ma de defesa do Estado mas-
caram a comercialização de 
produtos ilícitos dentro dos 
presídios, tais como armas, 
drogas e telefones celulares.

Para os deputados Dur-
val Ângelo (PT) e Vanderelei 
Miranda (PMDB), é preci-
so que seja respeitada a Lei 
13.955, de 2001, que regula-
menta as visitas nos estabele-
cimentos prisionais de Minas 
Gerais. “Os familiares devem 
ser respeitados, e existe uma 
norma jurídica que garante 
isso”, lembrou Miranda.
Providências – Após a apre-
sentação das denúncias, fo-
ram aprovados requerimentos 
com pedidos de providências 
sobre os supostos abusos 

cometidos pelos agentes do 
sistema penitenciário. Sobre 
outros temas tratados na reu-
nião, foram aprovados, ainda, 
mais quatro requerimentos, 

sendo três referentes às de-
núncias de assédio moral, 
feitas por Cassius Clay Dias 
contra a Prefeitura de Belo 
Horizonte (PBH). 

Desvios de pertences dos presos e entrega de comida estragada também estão entre as reclamações

 Tatiana de Souza, da Apac: missão é recuperar condenados

Marcelo Metzker

Marcelo Metzker
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Deputados aprovam requerimentos
em favor dos residentes em greve

A Comissão de Saúde 
aprovou ontem uma série de 
requerimentos com o pedido 
de providências em apoio ao 
movimento dos médicos resi-
dentes, em greve desde o dia 
17 de agosto. Segundo o re-
presentante da Associação dos 
Médicos Residentes de Minas 
Gerais, Vítor Fernandes Soares 
Lima, a categoria está parali-
sada em todo o País, respeitan-
do apenas o atendimento míni-
mo de urgência, para pressio-
nar o Ministério da Educação a 
rever o valor da bolsa que os 
residentes recebem, entre ou-
tras reivindicações. 

A reunião da Comissão 
de Saúde foi transformada em 
audiência pública, a requeri-
mento do presidente, depu-
tado Carlos Mosconi (PSDB), 
para que os representantes 
dos residentes fossem ouvi-
dos. Eles querem um reajus-
te de 38,7% no vencimento 
mensal, que hoje é de R$ 
1.916 brutos, e pediram o 
apoio formal da Assembleia 
Legislativa ao movimento. 

Além do reajuste na 
bolsa, Vítor Soares Lima dis-
se que alguns residentes são 
submetidos a carga horária 
de até 100 horas de trabalho 
semanais, quando o normal 
seriam 60 horas, e que mui-
tos trabalham sem a super-
visão adequada. Ele também 
denunciou o baixo número 

de vagas para residência em 
Minas, o que faz com que os 
médicos aceitem as péssimas 
condições de trabalho.

O deputado Carlos Mos-
coni apresentou requerimen-
to, aprovado pela Comissão, 
para que seja realizada au-
diência pública para discutir 
a situação dos médicos resi-
dentes em Minas. Na opinião 
dele, a não valorização da 
categoria é refl exo do caos 
instalado na saúde, em todo o 
País. “Os hospitais-escola es-
tão acabando. Isso é terrível, 
porque os cursos de graduação 
não dão condições aos médi-
cos de exercerem a profi ssão”, 
lamentou.  A redução do nú-

mero de vagas para residência 
médica, segundo o deputado 
Carlos Pimenta (PDT) favorece 
o aparecimento de cursos de 
especialização ilegais, verda-
deiros “caça-níqueis”.
Outros requerimentos – Co-
mo parte das providências, a 
Comissão de Saúde aprovou 
outros três requerimentos 
do deputado Carlos Pimenta 
(PDT) para envio de ofícios. 
O primeiro, para as comis-
sões de Saúde das demais 
Assembleias do País, pedin-
do que elas também apoiem 
o movimento dos residentes; 
o segundo, para a presidên-
cia da Câmara dos Deputados, 
solicitando que os parlamen-

tares aprovem dois projetos 
de lei que lá tramitam e que 
contemplam as reivindicações 
da categoria; e o terceiro, pe-
dindo o apoio da Secretaria 
de Estado da Saúde.

Queixas incluem regulamentação da Emenda 29
O deputado Carlos Mos-

coni lembrou a necessidade 
urgente de se regulamentar a 
Emenda à Constituição nº 29, 
que defi ne o percentual a ser 
investido pelos Governos na 
área da saúde, aprovada em 
2000 pelo Congresso Nacional 
e que até hoje não foi regula-
mentada. “De vez em quando 
tiram da gaveta e a colocam 
na pauta, mas somente como 
moeda de troca, em algum 
momento de risco para o Go-
verno. Depois, voltam com ela 

para a gaveta”, denunciou. 
Carlos Mosconi, que à época 
era deputado federal, foi um 
dos autores da emenda.

O deputado Doutor Ri-
naldo (PSL) pediu aos residen-
tes que incluam a regulamen-
tação da Emenda 29 na pauta 
de reinvindicações deles. “O 
cumprimento da emenda trará 
mais recursos para a saúde co-
mo um todo, inclusive para os 
residentes”, lembrou. 

Por outro lado, na 
opinião dele, a valoriza-

ção da residência e a boa 
formação dos profissionais 
economizaria recursos para 
os cofres públicos. Para o 
deputado, a má formação 
dos médicos também tem 
reflexos na superlotação 
dos hospitais. “O médico fi-
ca inseguro em liberar o pa-
ciente e o mantém no leito, 
quando poderia mandá-lo 
para casa”, afirmou.

A comissão também 
aprovou requerimento do 
deputado Doutor Rinaldo 

para envio de ofício a todas 
as comissões de saúde das As-
sembleias Legislativas, para 
que elas se manifestem jun-
to aos candidatos à Presi-
dência da República sobre a 
regulamentação da Emenda 
29. O deputado sugere que 
se peça aos candidatos que 
esse seja o primeiro compro-
misso deles, se eleitos.
Presenças – deputados Carlos 
Mosconi (PSDB), presidente; 
Carlos Pimenta (PDT), vice; e 
Doutor Rinaldo Valério (PSL).

Residentes querem reajuste de 38,7% no vencimento mensal, que é de R$ 1.916

Vítor Fernandes Soares Lima

Ricardo Barbosa

Ricardo Barbosa
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Veto a proposição sobre normas 
de ADE para policiais civis é mantido

Em Reunião Extraor-
dinária realizada ontem de 
manhã, o Plenário votou pela 
manutenção de dois vetos do 
governador. São eles o Veto 
Parcial à Proposição de Lei 
Complementar 120/10, a qual 
faz alterações nas carreiras da 
Polícia Civil, e o Veto Total à 
Proposição de Lei 19.958/10, 
a qual trata da transformação 
de rodovia em via pública. O 
primeiro veto recebeu 41 vo-
tos pela sua manutenção e 1 
voto pela sua rejeição; e o 
segundo veto foi mantido pe-
lo voto de 38 parlamentares, 
sendo que 3 deputados opi-
naram pela sua rejeição.

No caso do Veto Parcial 
à Proposição de Lei Comple-
mentar 120/10, os dispositi-
vos vetados pelo governador 
tratam das regras diferenciadas 
do Adicional de Desempenho 
(ADE) para policiais civis. Se-
gundo a mensagem do gover-
nador encaminhada à ALMG, os 
itens foram vetados por serem 
inconstitucionais e contrários 
ao interesse público. São eles o 
§ 1º do art. 20-E e o art. 20-G da 
Lei Complementar 84, de 2005, 
acrescentados pelo art. 12 da 
proposição.
Cálculo – De acordo com as 
regras aplicadas aos demais 
servidores do Estado e aos 
militares, para o cálculo do 
valor do ADE é considerado 
o resultado da última avalia-
ção de desempenho indivi-
dual (ADI) concluída, e não a 
média de todas as avaliações 
anteriores, como previsto no 
§ 1º do art. 20-E vetado. Esse 
dispõe que o valor do ADE a 
ser pago ao policial civil será 
calculado multiplicando-se o 
percentual de seu vencimen-
to básico (defi nido nos inci-
sos do caput) pela centésima 
parte do resultado obtido da 
média das ADIs nos anos con-
siderados para o cálculo do 
ADE.  De acordo com o go-
vernador, o cálculo do ADE 
pela média das avaliações de 
desempenho poderá acarretar 
prejuízo para o servidor. 

Outro dispositivo veta-
do é o artigo 20-G da Lei Com-
plementar 84, de 2005, acres-
centado pelo art. 12 da Pro-
posição de Lei Complementar 
120, que diz que, para fi ns de 
cálculo do ADE, será atribuído 
ao policial civil não submetido 
à ADI no ano de 2007 resulta-
do correspondente a 70% na 
referida avaliação.

O governador aponta 
que o artigo também contraria 
o interesse público, pois não 
é possível conceder o ADE sem 
que o servidor tenha sido sub-
metido à avaliação periódica 
de desempenho individual, 
pois seria uma nota fi ctícia 
a uma avaliação que não foi 
efetivamente realizada.
Adiamento – Na reunião, fo-
ram aprovados requerimentos 
que solicitam o adiamento 
da votação do Projeto de Lei 
(PL) 4.489/10, do governa-
dor, o qual autoriza o Executi-
vo a prestar contragarantia à 
União em operação de crédito 
externo com a agência ofi cial 
alemã Kreditanstalt für Wie-
deraufbau; e do PL 4.640/10, 
também do governador, que 
autoriza a abertura de crédi-
to suplementar ao Orçamento 
Fiscal do Estado para o Tribu-
nal de Justiça.

Parte de rodovia 
iria para município 

Os parlamentares tam-
bém mantiveram o Veto 
Total à Proposição de Lei 
19.958/10, a qual tratava 
da desafetação de parte 
da rodovia AMG-1715, no 
perímetro urbano de Santo 
Antônio do Grama (Zona da 
Mata). O texto vetado trans-
formava a rodovia em via 
pública municipal para faci-
litar o acesso da população 
a um conjunto habitacional.

Para o Poder Executivo, 
a matéria é inconstitucional e 
contraria o interesse público. 
De acordo com justifi cativa 
do governador, o trecho está 
incluído no Programa de Re-
cuperação e Manutenção Ro-
doviária do Estado de Minas 
Gerais (ProMG), e as obras já 
foram licitadas. Por isso, a 
transferência da rodovia para 
o município impediria a con-
tinuidade dos trabalhos. 

Veto à Proposição de Lei Complementar 120 foi mantido com 41 votos

Guilherme Dardanhan

 Transferência de estrada vai de encontro ao interesse público

Guilherme Dardanhan
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Aprovado crédito suplementar 
ao TJMG em Reunião Ordinária

O Plenário aprovou, na 
Reunião Ordinária de ontem, o 
Projeto de Lei (PL) 4.640/10, 
do governador, que autoriza 
a abertura de crédito suple-
mentar ao Orçamento Fiscal 
do Estado em favor do Tribu-
nal de Justiça de Minas Gerais 
(TJMG). O crédito previsto é 
de R$ 241.149.195,97, para 
cobrir principalmente despe-
sas relativas a pagamento de 
pessoal e encargos sociais. 

Em declaração de voto, o 
deputado Padre João (PT) afi r-
mou que a suplementação or-
çamentária é importante, mas 
pediu empenho da presidência 
do TJMG no diálogo com servi-

dores que reivindicam melho-
res condições de trabalho. O 
PL 4.640/10, que tramita em 
turno único, vai agora à Comis-
são de Redação, antes de seguir 
para sanção do governador.
Emenda – Padre João apre-
sentou a Emenda nº 2 ao PL 
4.413/10, do governador, que 
teve o período de discussão 
encerrado na Reunião Ordiná-
ria desta quarta-feira. O pro-
jeto autoriza o Poder Executi-
vo a contrair empréstimo de 
até US$ 18 milhões no Banco 
Interamericano de Desenvol-
vimento (BID), para fi nan-
ciar o Programa Nacional de 
Desenvolvimento do Turismo 

(Prodetur) em Minas Gerais.
A emenda acrescenta 

artigo ao PL 4.413/10, deter-
minando que o Governo do 
Estado envie o contrato de em-
préstimo à Comissão de Fiscali-
zação Financeira e Orçamentá-
ria (FFO) da ALMG, até 30 dias 
após a assinatura. O projeto, 
que tramita em 1º turno, vai 
agora à FFO, para emissão de 
parecer sobre a emenda.
Encerramento – Também en-
cerraram-se as discussões, em 
2º turno, dos seguintes pro-
jetos de lei: PL 3.238/09, do 
deputado Zezé Perrella (PDT), 
que cria o Banco de Ossos em 
Minas; PL 3.277/09, da Co-

missão de Participação Popu-
lar, que dispõe sobre veicula-
ção de mensagens educativas 
em cadernos escolares; e PL 
3.642/09, do deputado Jayro 
Lessa (DEM), que reconhece o 
interesse coletivo, a impor-
tância social e a utilidade pú-
blica dos Conselhos Comuni-
tários de Segurança Pública.

O PL 4.489/10, do go-
vernador, foi retirado de pau-
ta após acordo de líderes. O 
projeto autoriza o Poder Exe-
cutivo a prestar contragaran-
tia à União em empréstimo 
contratado na agência ofi cial 
alemã Kreditanstalt für Wie-
deraufbau (KFW). 

ORADORES

Igreja
O deputado Eros Biondini 
(PTB) relatou o recebimen-
to de ofício do Arcebispo 
Metropolitano do Rio de Ja-
neiro, Dom Orani João Tem-
pesta. De acordo com o de-
putado, no conteúdo do do-
cumento, o Arcebispo pede 
a sua ajuda na divulgação 
da obra “A Terra, O Pão, A 
Justiça Social: a importante 

participação da Igreja nas 
políticas públicas do Brasil” 
e sugere que a Assembleia 
faça o lançamento do livro. 
Eros Biondini afirmou o seu 
apoio à causa, disse que o 
livro é importante para a 
construção da história po-
lítica no País e reiterou a 
participação da religião nas 
ações do Estado. “A Igreja 
sempre esteve presente ao 

lado de grandes estadistas. 
Juscelino Kubitschek e Aé-
cio Neves são bons exemplos 
disso”, afi rmou. Ao fi nal de 
seu discurso, Biondini leu 
“Assim Mesmo”, texto de 
Madre Tereza de Calcutá, e 
saudou os estudantes que 
ocupavam as galerias do 
Plenário. A deputada Maria 
Tereza Lara (PT) aparteou 
Eros Biondini.

Saúde
O deputado Carlos Mosconi 
(PSDB) manifestou solidarie-
dade aos médicos residentes 
que estão em greve desde o 
dia 17 de agosto e reivindi-
cam reajuste salarial. Mos-
coni disse que a Associação 
de Médicos Residentes de 
Minas Gerais apresentou suas 
queixas em reunião realiza-
da ontem pela Comissão de 

Saúde. Segundo o parlamen-
tar, os residentes trabalham 
60 horas semanais, e o sa-
lário é baixo. “Os médicos 
residentes serão os respon-
sáveis pelos avanços da me-
dicina. Se eles não têm boas 
condições de trabalho, co-
mo será a situação da saúde 
no futuro?”, questionou. O 
deputado criticou o Governo 
Federal pelo que ele consi-

dera como descaso com essa 
questão. Mosconi cobrou, 
ainda, a regulamentação, na 
esfera federal, da Emenda 
29, que disciplina a apli-
cação de recursos na área 
da saúde, provenientes da 
arrecadação de impostos. A 
Emenda foi aprovada no ano 
2000. Em aparte, o deputado 
Doutor Rinaldo Valério (PSL) 
concordou com o colega.

Políticas públicas
O deputado Padre João (PT) 
disse que, apesar do bom 
rendimento apresentado pela 
aplicação das políticas pú-
blicas adotadas pelo Governo 
Federal, o Brasil ainda tem 
muitos desafi os pela frente. 
O parlamentar mencionou 
as ações de cunho social, as 
ações nas áreas de educação 
e segurança pública e as polí-

ticas em benefício do idoso. 
Padre João também utilizou 
a tribuna do Plenário pa-
ra criticar a forma como o 
Governo do Estado trata a 
saúde em Minas Gerais. Se-
gundo o parlamentar, o Exe-
cutivo estadual não investe 
como deveria na área, pois, 
dos 12% do Orçamento pre-
vistos para a saúde, somen-
te 6% são realmente desti-

nados ao setor. O deputado 
falou também que verbas 
são destinadas para bancar 
dividendos dos acionistas 
da Copasa, em vez de serem 
investidas em hospitais e 
casas de saúde. Padre João 
afi rmou ainda que a Copasa 
é uma das empresas respon-
sáveis pelo alto índice de 
poluição dos rios e córregos 
do interior de Minas.
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ACONTECE HOJE

TV ASSEMBLEIA

ORDEM DO DIA

8 horas

• Mineiranças 2010 (Galeria de Arte) – exposição multicultural

14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário) 
• Programa Educação para a Cidadania – visita de alunos da E.E. Joaquim 

Lages, de Ribeirão das Neves

14h15

• Comissão de Redação (Plenarinho II)

14h30

• Comissão de Participação Popular (Auditório) – discussão e votação de 
proposições da comissão 

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

 7h30 Repórter Assembleia

 8h Mundo Político

 8h30 Panorama (ao vivo) – 20 anos do Código de Defesa do Consumidor 
 9h Curso Vereadores – Acompanhamento e fi scalização de políticas 

públicas, com Suzanne Bouchardet 
 10h15 Pensando em Minas – Redes de Proteção: incentivos, escolhas e 

comportamentos políticos
 12h Assembleia Debate – Pesquisas eleitorais
 13h  Horário Eleitoral Gratuito

 13h50 Repórter Assembleia – 1ª edição (ao vivo) – O que acontece na 
Assembleia e as principais notícias do Estado

 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 
discussão e votação de proposições 

 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

 19h Panorama – 20 anos do Código de Defesa do Consumidor 
 19h30 Repórter Assembleia – 2ª edição (ao vivo) – O que acontece na 

Assembleia e as principais notícias do Estado
 20h Segunda Musical – Rafael Ávila, Reginaldo Martins, Shari Simpson, 

Igor Reyner e Luiza Aquino
 20h30 Horário Eleitoral Gratuito

 21h20 Parlamento Jovem no Intervalo

 21h30 Via Justiça – Processo eleitoral brasileiro
 22h Repórter Assembleia 

 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas sobre 
a movimentação política no País

 23h Sala de Imprensa (inédito) – Pesquisas sobre o DNA
 0h Curso Vereadores – Acompanhamento e fi scalização de políticas 

públicas, com Cláudia Botrel
 1h Panorama – 20 anos do Código de Defesa do Consumidor 
 1h30 Repórter Assembleia

 2h Pensando em Minas – Clarice Lispector e os intelectuais do Estado Novo
 4h Curso Vereadores – Responsabilidade Fiscal, com Márcio Kelles 
 6h Brasil Eleitor

Reunião Ordinária (14 horas) 
PL 4.687/10

Do governador, que autoriza o Poder Executivo a ceder, a título 
oneroso, direitos creditórios originários de créditos tributários e 
não tributários ou integrantes de carteiras de ativos diversos e 
demais créditos de propriedade do Estado de Minas Gerais. Vota-
ção em 1º turno (urgência)

PL 4.699/10
Do governador, que autoriza o Poder Executivo a negociar os direitos 
e créditos de natureza agrícola securitizados, adquiridos pelo Estado 
no processo de privatização do Bemge e do Credireal, alongados nos 
termos da Lei Federal 9.138/95 e da Resolução 2.238/96, do Banco 
Central do Brasil, regidos pelas normas específi cas ditadas pelo Conse-
lho Monetário Nacional. Votação em 1º turno (urgência) 

PL 3.238/09
Do deputado Zezé Perrela (PSDB), que cria no âmbito do Estado de 
Minas Gerais o Banco de Ossos, para fi ns de transplante, e dá outras 
providências. Votação em 2º turno

PL 3.277/09
Da Comissão de Participação Popular, que altera o artigo 3° da Lei 
n° 11.824, de 6 de junho de 1995, que dispõe sobre a obrigatorie-
dade da veiculação de mensagens de conteúdo educativo nas capas 
e contracapas de cadernos escolares adquiridos pelas escolas públi-
cas. Votação em 2º turno

PL 3.642/09
Do deputado Jayro Lessa (DEM), que reconhece o relevante interes-
se coletivo, a importância social das obras e a utilidade pública dos 
Conselhos Comunitários de Segurança Pública localizados no Estado. 
Votação em 2º turno

PL 4.698/10
Da Mesa da Assembleia, que dispõe sobre o estágio probatório no âmbito 
da Assembleia Legislativa e dá outras providências. Discussão em 1º turno

PL 4.135/10
Do governador, que autoriza a Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de Minas Gerais a alienar os imóveis que especifica. 
Discussão em 2º turno


