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Projetos que revisam vencimento de
servidores já podem retornar ao Plenário

Os Projetos de Lei (PLs) 
3.195/16 e 3.231/16, que 
tratam das revisões dos ven-
cimentos de servidores do 
Ministério Público (MP) e do 
Tribunal de Justiça (TJ), res-
pectivamente, foram aprova-
dos na manhã de ontem, em 
1º turno, no Plenário. Após 
receberem pareceres de 2º 
turno favoráveis da Comissão 
de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária (FFO), à tarde, 
ambas as proposições estão 
prontas para serem nova-
mente votadas em Plenário, 
dessa vez em definitivo.

O PL 3.195/16 propõe a 
revisão anual dos vencimen-
tos e proventos dos servido-
res do MP, mediante aplica-
ção do índice de 5%, de for-
ma retroativa a 1º de maio 
de 2015. Já a proposta de re-
visão salarial dos servidores 
do Poder Judiciário, prevista 
no PL 3.231/16, é de 6,28%. 
A recomposição será dividida 
em duas etapas: 2% retroati-
vos a 1º de janeiro deste ano, 
e 4,2% a partir de 1º de maio. 
Os valores relativos aos me-
ses de maio a dezembro de 
2015 já foram quitados me-
diante a concessão de abono.

A aprovação em Plenário 
da proposição foi na forma 
do substitutivo nº 1, apresen-
tado pela Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ), que 
altera a ementa do projeto, a 
qual passou a usar a expres-
são “revisão” dos vencimen-
tos no lugar de “reajuste”, e, 
além disso, explicita, no arti-
go 1º, que os aumentos sala-

riais obedecem à Lei 18.909, 
de 2010. Tais alterações foram 
solicitadas pelas entidades de 
classe ao Tribunal de Justiça. O 
pedido de mudança foi enca-
minhado pelo presidente do TJ 
à ALMG, por meio de ofício.
ALMG – Na mesma reunião 
de Plenário, foi analisado, em 
1º turno, o PL 3.453/16, que 
dispõe sobre a revisão anual 

dos vencimentos dos servido-
res da Assembleia. O reajuste 
foi aprovado com a emenda 
nº 1, que altera o índice de 
correção de 9,5% para 9,39%, 
a ser aplicado a partir de 1º 
de abril de 2016, de acordo 
com índice divulgado pelo 
IBGE. O projeto também está 
pronto para ser apreciado em 
2º turno no Plenário.

Alteração em cargos de juiz recebe emendas
O Projeto de Lei Comple-
mentar (PLC) 49/16, que 
transforma 10 cargos de juiz 
em de juiz substituto de se-
gundo grau, recebeu duas 
emendas durante sua fase 
de discussão em 1º turno 
no Plenário. As emendas, de 
nºs 4 e 5, foram apresenta-
das pelo deputado Lafayette 
de Andrada (PSD).

Durante sua tramita-
ção, a proposição recebeu, 
na FFO, o substitutivo nº 1. 
O novo texto consolida as 

emendas apresentadas an-
teriormente pela Comissão 
de Constituição e Justiça 
(CCJ) e faz a adequação do 
número de cargos previstos, 
considerando, para tanto, o 
número atualizado de juízes 
previsto no artigo 51 da Lei 
Complementar 59, de 2001, 
e informações da equipe 
técnica do TJ.

Em linhas gerais, as 
emendas da CCJ distribuem, 
entre Belo Horizonte e Con-
tagem, os cargos a serem 

transformados, acrescentam 
o critério de antiguidade no 
provimento dos cargos de 
juiz substituto de segundo 
grau e, por fim, possibilitam 
ao Poder Judiciário negar a 
remoção voluntária de ma-
gistrados, desde que haja in-
teresse público devidamente 
justificado.

Já a emenda nº 4 pede 
a supressão do artigo 3º do 
substitutivo nº 1. O dispo-
sitivo altera os incisos I e III 
do caput do artigo 10 da Lei 

Complementar 59, que pre-
veem o número de juízes, 
divididos por cargos, das co-
marcas de Belo Horizonte e 
Contagem. 

A emenda nº 5, por sua 
vez, acrescenta que o juiz 
substituto de segundo grau 
não poderá substituir de-
sembargadores que tenham 
sido nomeados nas vagas 
do quinto constitucional da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) ou do Ministé-
rio Público.

 Clarissa Barçante 

Na Reunião Extraordinária de ontem, os deputados votaram pela aprovação das proposições, em 1º turno
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Ex-agente penitenciário baleado em 
serviço cobra apoio do governo do Estado

O ex-agente penitenciário 
Wandrew Schwenck de Assis 
escoltava um preso no Fórum 
de Sete Lagoas (Região Central 
do Estado), em 1º de setembro 
de 2009, quando foi atacado 
pelo criminoso e baleado na 
cabeça. Ao ficar paraplégico, 
passou a receber indenização do 
INSS e auxílio de servidores nas 
atividades de rotina. Esse apoio, 
no entanto, foi suspenso pelo 
Ministério Público. A Comissão 
de Segurança Pública debateu o 
caso, na manhã de ontem.

Wandrew explicou aos 
deputados que vive com os 
pais, que são idosos e não têm 
condições físicas de ajudá-lo 

nas ações cotidianas mais 
básicas. Ele explicou que 
passa o dia inteiro deitado, 
o que tem prejudicado a sua 
saúde. “Tinha apoio do Esta-
do, com agentes para me au-
xiliar 24 horas, mas o perdi. 
Procurei reverter a situação, 
mas também não consegui”, 
relatou.

Ainda segundo Wan-
drew, uma ação judicial, que 
impetrou contra o governo 
em busca de indenização, 
tramita em última instância, 
no Supremo Tribunal Federal 
(STF). “Sobrevivo de um auxí-
lio da União, que não é sufi-
ciente”, ressaltou.

O deputado Sargento Ro-
drigues (PDT), que solicitou a 
reunião, considera que o go-
verno está agindo com descaso 
em relação ao ex-agente. Ele 
lembrou as várias ações da 
comissão da ALMG no proces-
so. “Houve um compromisso 
do Estado em adaptar sua 
casa e indenizá-lo dignamen-
te, mas nada disso foi feito”, 
afirmou. Conforme infor-
mou Rodrigues, o Executivo 
responsabiliza o ex-agente 
pela fatalidade. “Para pio-
rar, o MP retirou seu auxílio 
doméstico, sob a alegação 
de improbidade administra-
tiva”, completou.

Amparo legal – O chefe de 
gabinete da Subsecretaria de 
Estado de Administração Pri-
sional, Zuley de Souza, contou 
ter recebido uma denúncia de 
que Wandrew estaria sendo 
privilegiado ao ser auxiliado 
por colegas, uma medida 
que não teria amparo legal. 
Diante dessa situação, o se-
tor jurídico da Secretaria 
de Estado de Defesa Social 
(Seds) se disse contrário à 
permanência de um agente 
para auxiliar o ex-agente e o 
resultado foi a medida toma-
da pelo MP. “Não há amparo 
legal para a manutenção des-
se benefício”, ponderou Zuley.

Na mesma linha, o dire-
tor de Orientação e Preven-
ção da Corregedoria da Seds, 
Wilton Martins, afirmou que, 
como amigo, está à disposi-
ção para ajudar no que for 
preciso, mas que a Correge-
doria também fica engessada 
pela legislação vigente. 
Proposta – Daniel César Colla-
ço, juiz da comarca de Uberaba 
(Triângulo Mineiro), mostrou-se 
indignado com a situação de 
Wandrew. Ele questionou o 
fato de o governo ter alegado, 
judicialmente, que o ocorrido 
com o ex-agente é um risco 
inerente da profissão, exi-
mindo-se de indenização. O 
juiz sugeriu a elaboração de 
uma carta de recomendação 
da comissão ao STF e a elabo-
ração de um ofício, para que 
o MP seja acionado, no qual 
o caso seja tratado como o de 
um cidadão hiposuficiente.

Deputados discordam de decisão do MP
O deputado Missionário Már-
cio Santiago (PR) entende que 
o MP agiu de forma arbitrária 
ao retirar o auxílio do ex-agen-
te, sem nenhuma explicação. 
Para ele, apesar de ser um pa-
liativo, o apoio é muito impor-
tante para Wandrew. 

O deputado Carlos Pi-
menta (PDT) reforçou que o 
governo precisa acolher um 

servidor que ficou paraplégico 
no exercício da sua função. O 
parlamentar ainda defendeu 
a importância da valorização 
dos agentes penitenciários, 
profissionais que vivem em 
um ambiente de risco cons-
tante, e o pagamento de uma 
indenização ao ex-agente.

O deputado Cabo Júlio 
(PMDB) também culpou o 

governo pela situação. No 
entanto, ele ponderou que, 
apesar da urgência de se en-
contrar uma solução para o 
problema, há um impeditivo 
judicial, uma vez que a con-
tratação do agente era precá-
ria quando do ocorrido. 

Um estudo de casos se-
melhantes foi proposto pelo 
deputado, para embasar um 

projeto de lei que regularize 
esse tipo de situação. “Va-
mos solicitar que a Seds visite 
os juízes e promotores res-
ponsáveis pela retirada do 
agente que auxiliava o ex-
-agente”, comprometeu-se. 

O deputado Professor 
Neivaldo (PT) fez coro às pala-
vras do colega e demonstrou 
apoio à resolução do caso.

Auxílio de servidores nas atividades de rotina do ex-agente foi suspenso pelo Ministério Público

Guilherme Bergamini 
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Reunião Extraordinária (9 horas)
PL 3.174/16

Do governador. Altera a Lei 21.972, de 2016, a fim de ajustar as estru-
turas orgânicas básicas das entidades do Sisema ao modelo de organi-
zação administrativa do Estado. Discussão em 2º turno (urgência)

PL 3.195/16
Do procurador-geral de Justiça. Fixa o percentual da revisão anual dos 
vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público, refe-
rente ao ano de 2015. Discussão em 2º turno

PL 3.231/16
Do Tribunal de Justiça. Reajusta os vencimentos dos servidores do Po-
der Judiciário. Discussão em 2º turno

PL 3.453/16
Da Mesa da Assembleia. Dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos 
e proventos dos servidores da Assembleia, referente ao ano de 2016. 
Discussão em 2º turno

Reunião Ordinária (14 horas) 
PL 437/15

Do deputado Fabiano Tolentino. Dispõe sobre parcelamento de débito 
de reposição florestal. Votação em 1º turno

PL 616/15
Da deputada Rosângela Reis. Dispõe sobre a Política Estadual de Diver-
sificação Produtiva dos Municípios Mineradores. Votação em 1º turno

PL 3.174/16
Do governador. Altera a Lei 21.972, de 2016, a fim de ajustar as estru-
turas orgânicas básicas das entidades do Sisema ao modelo de organi-
zação administrativa do Estado. Discussão em 2º turno (urgência)

PL 921/15
Do deputado Braulio Braz. Institui o Polo de Piscicultura Ornamental. 
Discussão em 2º turno

PL 2.929/15
Do deputado Fábio Avelar Oliveira. Autoriza o Poder Executivo a doar 
imóvel ao município de Nova Serrana. Discussão em 2º turno

PL 1.019/15
Do deputado Wander Borges. Autoriza o Poder Executivo a doar imó-
vel ao município de Mercês. Discussão em 1º turno

PL 3.195/16
Do procurador-geral de Justiça. Fixa o percentual da revisão anual dos 
vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público, refe-
rente ao ano de 2015. Discussão em 2º turno

PL 3.231/16
Do Tribunal de Justiça. Reajusta os vencimentos dos servidores do Po-
der Judiciário. Discussão em 2º turno

PL 3.453/16
Da Mesa da Assembleia. Dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos 
e proventos dos servidores da Assembleia, referente ao ano de 2016. 
Discussão em 2º turno

PL 1.019/15
Do deputado Wander Borges. Autoriza o Poder Executivo a doar imó-
vel ao município de Mercês. Discussão em 1º turno 

PL 1.100/15
Do deputado Wander Borges. Autoriza o Poder Executivo a doar imó-
vel ao município de Mercês. Discussão em 1º turno

COMISSÕES

Secretaria de Direitos Humanos analisa 
propostas aprovadas em conferências

A Secretaria de Estado de Di-
reitos Humanos, Participação 
Social e Cidadania (Sedpac) 
apresentou, em audiência 
pública, relatórios com pro-
postas aprovadas nas Confe-
rências Estaduais de Direitos 
Humanos realizadas no ano 
passado. A reunião, realizada 
na última segunda-feira (11), 
foi promovida pelas Comis-
sões de Direitos Humanos e 
de Participação Popular.

A Sedpac promoveu, em 
2015, sete conferências, das 
quais foram retiradas mais 
de 11 mil propostas para a 
elaboração de políticas públi-
cas no Estado. Durante a reu-
nião, foi feita a entrega dos 
relatórios de cada uma das 
conferências, que foram or-
ganizadas por temas, a repre-
sentantes da sociedade civil e 
do governo de Minas. Nesse 
momento, cada segmento 
apresentou suas prioridades. 

Segundo o titular da 
Sedpac, Nilmário Miranda, 
cerca de 50 mil pessoas parti-
ciparam das Conferências Es-

taduais de Direitos Humanos 
no ano passado. Em sua fala, 
ele destacou que a reunião 
de entrega dos relatórios era 
importante “para devolver à 
sociedade o resultado da dis-
cussão da qual ela participou”. 

Nilmário se comprome-
teu a apoiar a criação do Con-
selho Estadual LGBT, aponta-
do como prioridade absoluta 
nas conferências realizadas. 
Ele afirmou, ainda, que é pre-
ciso refundar o Conselho da 
Juventude. “Temos que de-
mocratizar e respeitar a au-
tonomia dos conselhos, pois 
são uma maneira de cobrar, 
fiscalizar e demandar do Es-
tado”, ressaltou.
Trajetória de luta – A depu-
tada Marília Campos (PT), au-
tora do requerimento para a 
reunião, relatou ser testemu-
nha do processo de “grande 
participação” ocorrido nas 
plenárias mineiras. “As sete 
conferências permitiram a 
melhor compreensão, prin-
cipalmente, da trajetória de 
quem luta para que sejam 

implementadas políticas pú-
blicas para todos”, salientou.

A deputada contou ter 
presenciado debates inten-

sos e defendeu a inserção 
das demandas dos parti-
cipantes no orçamento do 
Estado.

Willian Dias 

A comissão recebeu o relatório relativo a cada conferência
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8 horas
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos da UFMG

9 horas
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – discutir e votar proposições 

que dispensam Plenário
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do Instituto Educacional Racional, de 

Santa Luzia
• Reunião Extraordinária (Plenário)

9h30
• Comissão de Educação (Teatro) – debater, com a presença de convida-

dos, os desafios da diversidade no ambiente escolar. Requerimento: 
deputado Paulo Lamac

• Assembleia geral dos trabalhadores do sistema estadual de saúde (Espa-
ço Democrático José Aparecido de Oliveira) – cessão de espaço

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – 

discutir e votar pareceres sobre quatro proposições, entre as quais PL 
2.781/15 (1º turno), do deputado Carlos Pimenta, o qual altera a Lei 
11.335, de 1993, que dispõe sobre a assistência integral, pelo Estado, à 
saúde reprodutiva do homem e da mulher 

• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho III) – discutir e votar proposi-
ções que dispensam Plenário

• Manifestação do Sind-Saúde (Espaço Democrático José Aparecido de Oli-
veira) – cessão de espaço

• Comissão de Redação (Plenarinho I) – discutir e votar pareceres de re-
dação final

10h30
• Comissão de Meio Ambiente (Plenarinho I) – discutir e votar parecer 

sobre o PL 2.856/15 (1º turno), dos deputados Fred Costa e Noraldino 
Júnior, que dispõe sobre penalidades pela prática de maus-tratos con-
tra animais no Estado 

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar pare-
ceres sobre 83 proposições, entre as quais o PL 3.312/16, do governa-
dor, que institui a Política Estadual dos Atingidos por Barragens

11h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar 

parecer sobre o PLC 49/16 (2º turno), do Tribunal de Justiça, que trans-
forma cargos de juiz em de juiz substituto de segundo grau

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho III) – 

discutir e votar parecer sobre a Mensagem 14/15 (turno único), do go-
vernador, que contém o balanço geral do Estado relativo ao exercício 
financeiro encerrado em dezembro de 2014

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pare-
cer sobre o PLC 49/16 (2º turno), do Tribunal de Justiça, que transforma 
cargos de juiz em de juiz substituto de segundo grau

• Comissão de Trabalho (Plenarinho I) – discutir e votar proposições que 
dispensam Plenário 

• Comissão de Redação (Plenarinho II) – discutir e votar pareceres de re-
dação final

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho IV) – discutir e 

votar proposições da comissão 
• Comissão de Saúde (Plenarinho IV)  – debater, com a presença de convi-

dados, o possível fechamento de maternidade e de unidades do SUS em 
Betim. Requerimento: deputado Geraldo Pimenta

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar proposições que 

dispensam Plenário
• Reunião preparatória do ciclo de debates Construção Civil (Sala de Reu-

niões 1 da GPI)
16h30

• Comissão Extraordinária do Idoso (Plenarinho II) – ouvir a delegada titu-
lar da Delegacia Especializada em Atendimento ao Idoso e ao Deficiente 
sobre os crimes cometidos contra idosos no Estado. Requerimento: de-
putados Isauro Calais e Glaycon Franco e deputada Geisa Teixeira

18 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)

 0h Plenário (continuação) 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissões de Desenvolvimento Econômico e de 

Agropecuária (25/2) – Cadeia Produtiva do Leite
 5h45 Compactos de Comissões
 6h TV Escola: Orçamento Público e Cidadania – Teleaula 8 

(Descreva as ações por programas no PPA)
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Zás/Parlamento Brasil
 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Aumento do desemprego
 9h Assembleia Notícia – Reunião Extraordinária de Plenário (ao vivo) 
 12h Memória e Poder – Político e Jornalista Sebastião Nery
 13h Mundo Político 
13h30 TV Escola: Orçamento Público e Cidadania – Teleaula 8 

(Descreva as ações por programas no PPA)

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo) 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
19h30 Panorama – Aumento do desemprego
 20h Comissão de Cultura (30/3 –  inédito) – Voto de 

congratulações ao artista plástico Fernando Pacheco pelo painel 
Voar, no Aeroporto de Confins 

 21h Assembleia Debate – Plano Estadual de Educação
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Plenário (reprise)

* programação sujeita a alterações 

PL 1.371/15
Do deputado Durval Ângelo. Dá nova redação e acrescenta dispositivos 
à Lei 13.955, de 2001, que dispõe sobre o livre acesso de autoridades 
aos estabelecimentos carcerários. Discussão em 1º turno

PL 2.223/15
Do deputado Cristiano Silveira. Dispõe sobre a política de atendimento 
à mulher vítima de violência no Estado. Discussão em 1º turno

PL 2.745/15
Do deputado Adalclever Lopes. Autoriza o Poder Executivo a doar tre-
cho de rodovia ao município de Lavras. Discussão em 1º turno

PL 2.789/15
Do deputado Cássio Soares. Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem 
de Minas Gerais (DER-MG) a doar imóvel que especifica. Discussão em 1º turno

Reunião Extraordinária (18 horas)
Mesma pauta da Reunião Ordinária


