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Suplementações orçamentárias para
o TJ e o MP já podem ir a Plenário

Pareceres em turno único de 
dois projetos de lei (PLs) do 
governador que autorizam 
suplementação orçamentá-
ria foram aprovados ontem, 
em reunião da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Or-
çamentária (FFO) ampliada 
com membros das demais 
comissões permanentes. O 
PL 3.661/16 prevê crédito 
em favor do Ministério Pú-
blico (MP) e do Fundo Es-
pecial do MP, até o limite 
de R$ 4,54 milhões. Já o PL 
3.662/16 autoriza crédito de 
até R$ 164,2 milhões para o 
Tribunal de Justiça (TJ) e o 
Fundo Especial do Poder Ju-
diciário, além do remaneja-
mento de recursos do Tribu-
nal para o Fundo Financeiro 
de Previdência (Funfip).

Os dois projetos foram 
relatados pelo deputado Tia-
go Ulisses (PV) e agora estão 
prontos para ser analisados 
pelo Plenário.

No caso do PL 3.661/16, o 
parecer aprovado recomenda 
a aprovação da proposição na 
sua forma original. Em rela-
ção ao PL 3.662/16, o relator 
opina pela aprovação da ma-
téria com as emendas de nºs 
2 e 3, que foram apresenta-
das pelo próprio governador. 
Em seu parecer, Tiago Ulisses 
também sugeriu a rejeição 
da emenda nº 1, de autoria 

do deputado Sargento Rodri-
gues (PDT).

A emenda nº 1 proíbe a 
utilização dos créditos suple-
mentares para o pagamento 
de adicionais salariais dos 
membros do Poder Judiciá-
rio. Essas despesas, no enten-
dimento do relator, podem 
ser enquadradas como des-
pesas de pessoal e encargos 
sociais ou outras despesas 
correntes. Por esse motivo, 
Tiago Ulisses argumentou 
que a emenda não é compatí-
vel com o objetivo do projeto 
e, por isso, deve ser rejeitada. 

Já as emendas nºs 2 e 3, 
do governador, redistribuem 
os valores do crédito suple-
mentar do Fundo Especial do 
Poder Judiciário, passando 
o valor das outras despesas 
correntes para R$ 42,01 mi-
lhões e o do grupo de investi-
mentos para R$ 36,2 milhões. 
O relator considerou que as 
emendas cumprem os requi-
sitos constitucionais. 
Projetos originais – O PL 
3.661/16 autoriza a suple-
mentação em favor do Mi-
nistério Público até o valor 
de R$ 540 mil para despesas 

de investimentos e até R$ 4 
milhões para outras despe-
sas correntes (até o limite de 
R$ 1 milhão) e investimentos 
(até R$ 3 milhões).

Já o PL 3.662/16 autoriza 
um crédito para o Poder Judi-
ciário de até R$ 45 milhões, 
para atender a despesas de 
pessoal e encargos sociais do 
Tribunal de Justiça. Outros R$ 
45 milhões, no máximo, são 
para o Fundo Financeiro de 
Previdência (Funfip). Por fim, 
até R$ 74,22 milhões são pa-
ra outras despesas correntes 
e investimentos.

Gratificação de diretores pauta reunião 
A Comissão de Educação, 
Ciência e Tecnologia aprovou 
ontem requerimento para 
que seja realizada audiência 
sobre a situação dos profes-
sores da rede pública, em 
especial dos que ocupam car-
gos de diretores desde 2004.

De acordo com o autor 
do pedido, deputado Dirceu 

Ribeiro (PHS), o objetivo da 
reunião é tratar da incor-
poração de gratificação por 
opção remuneratória, levan-
do-se em consideração a Lei 
21.710, de 2015.

A comissão também 
aprovou solicitação do de-
putado Rogério Correia (PT) 
para que seja discutida a Pro-

posta de Emenda à Consti-
tuição Federal (PEC) 4/15, 
em tramitação na Câmara 
dos Deputados, que prorro-
ga a vigência da Desvincula-
ção das Receitas da União 
(DRU) até 31 de dezembro 
de 2019.

Foram aprovados, ain-
da, requerimentos dos de-

putados Dalmo Ribeiro Sil-
va (PSDB) e Fabiano Tolen-
tino (PPS) que, em linhas 
gerais, sugerem homena-
gens a instituições de ensi-
no e uma visita ao Tribunal 
de Contas do Estado (TCE), 
para tratar do processo de 
aquisição de carteiras esco-
lares em Minas. 

Projetos autorizam créditos de R$ 4,5 milhões para o MP e R$ 164,2 milhões para o Poder Judiciário

Guilherme Dardanhan 
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PANORAMA
A prática de atividades físicas contribui para que as crianças desenvolvam coordenação motora, 
equilíbrio, força, autonomia, agilidade e até inteligência. Mas em que momento o esporte deve 
ser incorporado ao cotidiano? E qual é a atividade certa para cada faixa etária? Para falar desse 
assunto, o Panorama recebe dois especialistas: Rodolfo Novellino Benda, professor do Depar-
tamento de Educação Física da UFMG, e Sérgio Veloso, técnico principal das categorias de base 
do vôlei masculino do Minas Tênis Clube. Sexta, às 8h30 e às 19h30.

ASSEMBLEIA DEBATE
O programa abre espaço para discutir a terceirização no Brasil.  O projeto de lei que muda 
as regras desse tipo de contratação para empresas e empregados já foi aprovado na Câmara 
dos Deputados e aguarda a votação no Senado. Os convidados para esse debate são Geraldo 
Emediato de Souza, procurador do Ministério Público do Trabalho; Osmani Teixeira de Abreu, 
presidente do Conselho de Relações do Trabalho da Fiemg; Marcos Abreu e Silva, assessor 
especial da Faemg; e Frederico Melo, técnico do Dieese na CUT/Minas. Sexta e sábado, às 21 
horas, e domingo, às 13 horas.

MEMÓRIA E PODER
Um tradicional negócio de família que inspirou um ofício apaixonante. É a trajetória de Miguel 
Aun, entrevistado do Memória e Poder desta semana. Esse fotógrafo mineiro conta histórias 
da carreira, entre elas, como teve contato com a profissão graças ao pioneirismo do pai, que 
abriu, na década de 1930, uma loja de fotografia em Belo Horizonte. Sábado, às 20 horas, e 
domingo, às 15h30.

Confira os destaques do final de semana

9h30
• Reunião de representação para fórum técnico do Plano Estadual de Cul-

tura (Sala de Reuniões 1 da GPI)
12 horas

• Zás (Teatro) – espetáculo Brasil Poranga, do Grupo Folclórico Aruanda

14h30
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Belo 

Horizonte) – visita ao Centro Jurídico Universitário Newton Paiva, para 
envolver alunos e professores em um projeto-piloto de implantação da 
justiça terapêutica em Contagem e Ribeirão das Neves. Requerimento: 
deputado Antônio Jorge

Hoje
 0h Mesa-redonda (continuação) – Limites legais das câmaras em 

ano eleitoral
 1h Panorama – Especial Eleições: Mobilidade urbana 
 1h30 Assembleia Notícia 
	 2h	 Comissão	de	Defesa	dos	Direitos	da	Pessoa	com	Deficiência	

(17/5) – O fornecimento de órteses, próteses e meios auxiliares 
de locomoção para pessoas com deficiência

 4h10 Palestra – Gestão de processos, de competências e de 
desempenho na administração pública, com Cláudio Medeiros

 6h TV Escola – Orçamento Público e Cidadania – Teleaula 5: 
Acompanhe as etapas do ciclo orçamentário

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior – 
Mundo Político/Parlamento Brasil

 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Esporte na infância 
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissões de Direitos Humanos e de Participação Popular 

(14/7) – Situação das ocupações Maria Vitória, Maria Guerreira 
e Filadélfia, que foram reintegradas em 20/6/16

 12h Memória e Poder – Cirurgião plástico Ivo Pitanguy 
 13h Mundo Politico 

13h30 TV Escola – Orçamento Público e Cidadania – Teleaula 5: 
Acompanhe as etapas do ciclo orçamentário

13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
14h15 Comissão do Meio Ambiente (29/6) – Situação da Bacia do Rio 

Doce
17h20 Nossos Olímpicos – Série completa 
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior – 

Mundo Político/Brasil Eleitor
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h25 Trabalho de Base (inédito)
19h30 Panorama – Esporte na infância 
 20h Segunda Musical – Edson Queiroz (violino) e Valéria Gazire 

(piano)
20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Terceirização 
 22h Assembleia Notícia
22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Saúde prisional 
 23h30 Zás (inédito) – Espetáculo Francisco de Assis: do rio ao riso, 

com Carlos Nunes

• programação sujeita a alterações


