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MP pode recorrer à Justiça contra
proposta de teto para os gastos públicos

O promotor Gilmar de Assis, 
coordenador do Centro de 
Apoio Operacional das Pro-
motorias de Defesa da Saúde 
(CAO-Saúde), afirmou ontem, 
em audiência pública promo-
vida pela Comissão de Saúde, 
que a Procuradoria-Geral da 
República já sinaliza com uma 
nota técnica contra a Propos-
ta de Emenda à Constituição 
(PEC) 241/16. Essa medida 
pode abrir caminho para uma 
ação direta de inconstituciona-
lidade contra a proposta, que 

prevê um teto para os gastos 
públicos federais em até 20 
anos, em decorrência das res-
trições que ela pode impor aos 
gastos com saúde e educação.

Durante a reunião, sobra-
ram críticas tanto ao governo do 
Estado quanto ao governo fede-
ral. Se a União foi censurada pela 
possibilidade de congelamento 
dos gastos com saúde por meio 
da PEC 241, o Estado foi critica-
do por descumprir o mínimo 
constitucional de investimento 
no setor e por não pagar valo-

res com os quais ele mesmo se 
comprometeu a arcar em con-
tratos e acordos com prefeitu-
ras, hospitais e santas casas.

No decorrer da audiên-
cia, o deputado Arlen San-
tiago (PTB) leu e distribuiu 
trecho de um parecer pré-
vio do Ministério Público de 
Contas de Minas Gerais que 
recomenda a rejeição das 
contas do governo do Estado 
de 2015. Entre outros mo-
tivos para a recomendação, 
está o descumprimento do 

índice mínimo constitucional 
de aplicação de recursos na 
saúde. Dos 12% exigidos, só 
foram aplicados 9,16%.
Dívida – O promotor Gilmar 
de Assis informou que, em 
reunião realizada há duas se-
manas,  o governador Fernan-
do Pimentel disse a ele que o 
Estado deve ao setor de saú-
de R$ 1,3 bilhão. O deputado 
Arlen Santiago teme que esse 
valor chegue a R$ 4 bilhões ao 
final deste ano. “Contabilmen-
te, destinam-se os 12% à saú-
de, mas eles não são aplicados 
de fato (no SUS)”, salientou.

Segundo a presidente da 
Federação das Santas Casas e 
Hospitais Filantrópicos (Fede-
rassantas-MG), Kátia Rocha, o 
Estado já descumpre há tem-
pos o mínimo constitucional 
de 12%, mas hoje, além disso, 
não cumpre aquilo com que 
ele mesmo se comprometeu 
por meio de seus programas.

O presidente do Conse-
lho de Secretarias Municipais 
de Saúde de Minas Gerais 
(Cosems-MG), José Maurício 
Rezende, disse que houve um 
atraso de mais de oito meses 
no repasse de recursos para o 
custeio dos programas do setor. 

Por meio de mediação do 
Ministério Público, o governo 
acabou repassando, em outu-
bro, R$ 150 milhões, de um to-
tal devido de R$ 540 milhões. 

Deputados temem que a situação se agrave
A deputada Marília Campos 
(PT), que compõe a base de 
governo, disse concordar que 
há problemas e atrasos nos 
repasses do Estado à saúde, 
mas que essa responsabilida-
de precisa ser dividida com 
o governo federal. “Se a PEC 
241 passar, vamos ter um 
problema muito maior, pois 

ela coloca um teto só para os 
gastos sociais”, argumentou.

Para o autor do reque-
rimento para realização do 
debate, deputado Antônio 
Jorge (PPS), o investimento 
em saúde pode ficar abaixo 
de 2% do PIB em 10 anos. “Os 
compromissos estaduais não 
estão sendo cumpridos, mas a 

PEC 241 é muito mais nefasta. 
O descalabro fiscal não pode 
ser corrigido ignorando-se os 
compromissos constitucionais 
com a saúde”, afirmou.

O deputado Antônio Jor-
ge também cobrou mais racio-
nalidade gerencial do governo 
do Estado. Ele criticou o des-
cumprimento dos valores pac-

tuados em programas como o 
Pro-Hosp (para suporte a hos-
pitais regionais) e o Saúde em 
Casa (para atenção primária e 
saúde da família). 

O deputado Geraldo Pi-
menta (PCdoB) também criti-
cou a PEC 241, afirmando que 
ela acarretará o desmonte da 
saúde pública no Brasil.

Comissão de Saúde abordou as dificuldades enfrentadas para o financiamento do setor

Willian Dias
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Transferência de imóveis da Codemig
para o Estado recebe parecer favorável

Dois projetos de lei (PLs) do 
governador Fernando Pimen-
tel que tratam de imóveis da 
Companhia de Desenvolvi-
mento Econômico de Minas 
Gerais (Codemig) receberam 
ontem pareceres de 1º turno 
favoráveis da Comissão de 
Administração Pública. 

O PL 3.482/16 autoriza o 
Poder Executivo a receber os 
imóveis da Cidade Adminis-
trativa construídos pela Co-
demig. A transferência será 
efetivada por meio de com-
pensação pelo abatimento de 
capital efetuado nas ações do 
Estado junto à empresa, no 
valor de R$ 1,1 bilhão. 

O relator explicou, em 
seu parecer, que, em audiên-
cia pública realizada em agos-
to, o presidente da Codemig, 
Marco Antônio Castello Bran-
co, reafirmou que esses imó-
veis tiveram sua construção 
viabilizada pela empresa, 
porém em terreno do Esta-
do. Em decorrência disso, o 
valor de custo da construção 
passou a figurar no ativo de 
sua contabilidade, mas, co-
mo não houve remuneração 
do Estado para a utilização do 
patrimônio, esse investimen-
to não foi recuperado.
Alienação – O PL 3.502/16 au-
toriza o Executivo a alienar à 
Codemig cinco imóveis: um 
terreno no bairro Olhos D’Água, 
dois lotes na Avenida Assis Cha-
teaubriand e dois terrenos no 
bairro Bonsucesso (todos na 

Capital), além de uma área, a 
ser desmembrada do imóvel 
denominado “Fazenda do Esta-
do”, em Lagoa Santa.

O relator opinou pela 
aprovação do projeto na for-
ma do substitutivo nº 1, da 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ), que corrige di-
vergências entre os dados ca-
dastrais dos imóveis informa-
dos no projeto e os registros 
apensados ao processo, inse-
re um memorial descritivo e 
faz adequações necessárias à 
técnica legislativa.

De acordo com o presi-
dente da Codemig, o terreno 

no bairro Olhos D’Água já é 
gerenciado pela empresa, e 
o objetivo da proposição é 
regularizar a situação. No ca-
so dos dois lotes situados na 
Avenida Assis Chateaubriand, 
os imóveis vizinhos perten-
cem à Codemig e a transfe-
rência propiciará melhor utili-
zação da área. Os terrenos no 
bairro Bonsucesso ficam pró-
ximos ao Distrito Industrial 
do Jatobá e contribuirão para 
o desenvolvimento local.

Na área de Lagoa Santa, a 
Codemig pretende implantar 
o projeto Laboratório Fábri-
ca Ímãs de Terras Raras, para 

desenvolvimento dessa tec-
nologia em Minas.
Cadastro – A comissão tam-
bém aprovou parecer fa-
vorável ao PL 1.059/15, do 
deputado Gilberto Abramo 
(PRB), que institui um cadas-
tro de fornecedores impedi-
dos de licitar e contratar com 
a administração pública. O 
relator, deputado Cabo Júlio 
(PMDB), opinou pela aprova-
ção da proposição na forma 
do substitutivo nº 1, da CCJ.

O novo texto sugere que 
o projeto passe a alterar a Lei 
13.994, de 2001, que já insti-
tui tal cadastro. 

A comissão recomendou a aprovação do projeto em sua forma original

Clarissa Barçante 

Reforma do ensino médio será debatida
A Comissão de Participação 
Popular aprovou ontem re-
querimentos da deputada 
Marília Campos (PT) para 
realização de audiências pú-
blicas em Contagem sobre 
a reforma do ensino médio 
e a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 241/16, 
propostas pelo governo.

Algumas das mudanças 
sugeridas na reformulação 

do ensino médio preveem 
aumento da carga horária 
e flexibilização da grade 
curricular.

A PEC 241/16 institui um 
teto para os gastos públicos 
federais nos próximos 20 
anos, o que pode comprome-
ter investimentos em áreas 
como a saúde e a educação. 
Segurança – O deputado 
Cabo Júlio teve requerimen-

to aprovado na Comissão de 
Administração Pública para 
que o subsecretário de Se-
gurança Prisional seja ouvi-
do sobre a falta de estrutura 
dos presídios mineiros.

Na Comissão de Defesa 
dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência será agendada 
reunião, por solicitação do 
deputado Duarte Bechir 
(PSD), para discutir a aplica-

ção da Lei Federal 12.933, 
de 2015, que dispõe sobre a 
meia-entrada para estudan-
tes, idosos, pessoas com 
deficiência e jovens com-
provadamente carentes em 
espetáculos artístico-cultu-
rais e esportivos, e do De-
creto Federal 8.537/15, o 
qual estabelece os procedi-
mentos e critérios para essa 
reserva de vagas.
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Agentes do sistema prisional criticam
falta de diálogo com o governo 

Representantes sindicais criti-
caram a falta de disponibilida-
de do governo do Estado para 
debater a situação de milha-
res de agentes penitenciários 
contratados que podem ser 
substituídos por concursados 
até 2017. O assunto foi discu-
tido ontem pela Comissão de 
Segurança Pública, em reu-
nião acompanhada por agen-
tes do sistema prisional, que 
encheram o Plenário.

Entre os temas que mo-
tivaram a audiência, está a 
possibilidade de o Estado con-
siderar o tempo de serviço de 
agentes penitenciários e socio-
educativos no sistema prisio-
nal para efeitos de pontuação 
em concurso público para pro-
vimento desses cargos, con-
forme proposta do deputado 
Sargento Rodrigues (PDT).

O presidente da Associa-
ção dos Agentes e Servidores 
Prisionais, Diemerson Dias, 
considerou lamentável a po-
sição do governo. “Estamos 
diante de um cenário compli-
cado, com a possibilidade de 
mais de 10 mil pessoas serem 
demitidas. Hoje o que o go-
verno nos oferece são portas 
trancadas ao debate”, disse.
Defasagem – De acordo com 
dados da União Mineira dos 
Agentes de Segurança Pri-
sional, o sistema prisional 
mineiro conta com quase 18 
mil agentes penitenciários, 
entre efetivos e contratados, 
que deveriam custodiar as 
38.478 vagas existentes. En-
tretanto, o sistema comporta 
atualmente cerca de 65,5 mil 
presos, o que representa um 

déficit tanto de vagas quan-
to de servidores para fazer a 
custódia dos detentos.

O presidente do Sindica-
to dos Servidores do Sistema 
Socioeducativo, Alex Gomes, 
também se mostrou preocu-
pado com a indefinição da si-
tuação dos agentes, diante da 
proposta de reestruturação 
do sistema. “Duas reuniões 
do governo já aconteceram e 
não tivemos ata. Ou seja, não 
temos como provar nada do 
que foi discutido”, pontuou.
Experiência – Para o deputa-
do Sargento Rodrigues, que 
solicitou a reunião, os con-
tratados temporários do sis-
tema prisional detêm um co-
nhecimento prático valioso.

“Não se podem substi-
tuir 10 agentes penitenciá-

rios contratados por novatos 
porque vai dar problema, 
pela falta de experiência”, 
afirmou. Ele ainda defendeu 
a contratação dos aprovados 
em concurso sem a demissão 
dos contratados, tendo em 
vista o déficit de servidores 
no sistema prisional.

O parlamentar lembrou 
que a possibilidade de se con-
siderar, para efeitos de pon-
tuação em concurso público 
para os cargos de agentes 
penitenciários e socioeducati-
vos, o cômputo dos anos tra-
balhados nas áreas de segu-
rança pública e defesa social 
do Estado foi tema do Projeto 
de Lei (PL) 840/15, apresenta-
do por ele no ano passado.

No entanto, a proposição 
foi anexada ao PL 1.660/15, 

e esse comando acabou de-
saparecendo ao longo da 
tramitação da matéria. A Lei 
21.711, de 2015, originária 
desse projeto, autorizou a 
prorrogação dos contratos 
temporários de trabalho dos 
servidores da segurança pú-
blica por até três anos. No 
caso dos servidores da defesa 
social, essa prorrogação pode-
rá ser feita por até cinco anos.

O deputado Missionário 
Marcio Santiago (PR), por sua 
vez, disse que vem cobrando 
do Estado mais atenção ao 
sistema e lamentou o enfra-
quecimento dos servidores, 
que vêm, no seu entender, 
perdendo direitos. O deputa-
do Dalmo Ribeiro Silva (PSDB) 
também defendeu a impor-
tância de se discutir o assunto.

Valorização da experiência esbarra na lei
O assessor de Relações Sindi-
cais da Secretaria de Estado 
de Planejamento e Gestão 
(Seplag), Carlos Calazans, 
alegou que a possibilidade 
de se considerar o tempo de 
serviço dos agentes para efei-
tos de pontuação em concur-
so público esbarra em uma 

questão legal, na medida em 
que um concurso público não 
pode definir critérios diferen-
tes para os candidatos.

Em entrevista, Calazans 
disse que a mesma situação 
aconteceu no Ministério do 
Trabalho, quando os con-
tratados foram substituídos 

por concursados. “Na épo-
ca, fui ao Supremo Tribunal 
Federal discutir um critério 
que pudesse ajudar aquelas 
pessoas que já estavam no 
trabalho a ter alguma pontua-
ção diferente no concurso 
público, mas não consegui 
essa brecha”, pontuou.

Calazans informou, no 
entanto, que o governo es-
tará aberto às entidades de 
classe, que serão convocadas 
para buscar uma solução, e 
que discutirá a questão com 
as entidades sindicais, de for-
ma que a transição não seja 
feita de forma abrupta.

Agentes do sistema prisional lotaram o Plenário em reunião da Comissão de Segurança Pública 

 Ricardo Barbosa 
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Dia do Médico
Em comemoração ao Dia do 
Médico, o deputado João Leite 
(PSDB) prestou homenagem 
aos profissionais da saúde de 
Minas Gerais, em especial ao 
colega Hely Tarqüínio (PV). O 
parlamentar chamou atenção 
para alguns momentos da car-
reira de Hely, como a defesa do 
Plano Real e da Lei da Respon-

ORADORES

sabilidade Fiscal, assim como 
o seu trabalho como médico, 
atendendo a população ca-
rente do Estado. Ele ainda pa-
rabenizou os médicos do Sis-
tema Único de Saúde (SUS) e 
das Unidades de Pronto Aten-
dimento (UPA), que contribu-
íram para a universalização 
da saúde, e os médicos de 
urgência de vários hospitais, 

como o João XXIII e o Odilon 
Behrens, de Belo Horizonte. 
“Vocês merecem o nosso re-
conhecimento”, declarou. Em 
aparte, o deputado Bonifácio 
Mourão (PSDB) considerou 
oportuna a abordagem feita 
por João Leite em relação aos 
médicos e teceu elogios ao 
colega e à sua trajetória como 
parlamentar no Estado.

PEC 241
O deputado Rogério Correia 
(PT) criticou a Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC) 
241/16, que tramita em regi-
me de urgência no Congres-
so Nacional. Segundo ele, a 
PEC vai congelar por 20 anos 
os investimentos em saú-
de e educação. Ele também 
censurou o discurso dos que 
dizem prestar homenagem 

aos médicos, mas estão liga-
dos ao PSDB e o DEM, par-
tidos que, segundo Correia, 
vão ajudar a aprovar a PEC 
em Brasília. “Uma homena-
gem sincera aos médicos se-
ria impedir a aprovação da 
emenda. Os direitos básicos 
da população estão sendo re-
tirados, e o Brasil ficará pior 
e mais desigual se a emen-
da for aprovada”, disse. Em 

aparte, o deputado Cristiano 
Silveira (PT) mencionou que 
estudo recente aponta que, 
se a PEC estivesse em vigor 
desde 2003, o salário mínimo 
seria de R$ 400. Silveira tam-
bém parabenizou a atuação 
organizada dos policiais que 
conseguiram a libertação dos 
reféns e o recolhimento de 
armas e dinheiro em assalto 
em São João del-Rei.

PEC 241 II
O deputado Geraldo Pimenta 
(PCdoB) saudou os 50 mil mé-
dicos de Minas, suas entida-
des de classe e seus esforços 
para melhorar as condições 
da saúde no Estado. Ele ma-
nifestou sua apreensão com 
a PEC 241/16, que classificou 
de “PEC da Morte”. “Cortar 
gastos que impactam na saú-
de pública, nas pessoas mais 

pobres, é preocupante”, de-
clarou. O deputado leu uma 
entrevista do ex-ministro da 
saúde José Gomes Temporão, 
na qual ele denuncia a gra-
vidade da emenda. Segundo 
Temporão, a proposta resul-
tará no fechamento de leitos, 
em demissões de profissio-
nais e na redução do acesso 
à saúde. De acordo com o 
ex-ministro, o congelamento 

dos recursos é uma condena-
ção de morte a milhares de 
brasileiros, enquanto o País 
renuncia a seu futuro ao sa-
crificar a saúde e a educação. 
Pimenta ressaltou que Tem-
porão defende uma reforma 
tributária que taxe as gran-
des fortunas como forma de 
resolver o subfinanciamento 
da saúde. “É isso que defen-
demos também”, concluiu.

PEC 241 III
O deputado Antônio Jorge 
(PPS) também manifestou a 
sua discordância com relação 
à PEC 241/16. Para ele, exis-
tem modos de economizar 
sem avançar sobre direitos 
sociais. A emenda é, na sua 
opinião, uma forma pregui-
çosa de corrigir o déficit eco-
nômico e atende aos interes-
ses apenas dos mais ricos. “É 

possível economizar fazendo 
cortes nos subsídios con-
cedidos às empresas, que 
correspondem ao dobro do 
orçamento da saúde, e re-
vendo aposentadorias espe-
ciais, como a de militares, do 
Legislativo e do Judiciário”, 
disse. “A PEC desconsidera a 
inflação da saúde, 30 a 40% 
maior do que a inflação ge-
ral, e o crescimento da po-

pulação”, acrescentou. Ele 
também criticou a partidari-
zação da discussão sobre a 
medida. “A proposta da PEC 
é salvar o País, mas não pre-
cisa ser às custas da saúde e 
da educação”, ressaltou. Em 
aparte, Rogério Correia (PT) 
elogiou o colega e comen-
tou carta do bispo da Capital, 
Dom Walmor, que também 
condena a proposta.

Segurança
O deputado Sargento Rodri-
gues (PDT) criticou o que afir-
mou ser o desmonte da se-
gurança pública no Estado e 
o baixo orçamento destinado 
ao setor, ressaltado que a 
redução de recursos tem im-
pacto negativo entre os ser-
vidores. Ele citou a audiência 
da Comissão de Segurança 
Pública realizada na manhã 

de ontem, no Plenário, com 
cerca de 500 agentes peni-
tenciários. “Segurança é a 
parte mais sensível do Esta-
do; sem ela não se consegue 
avançar”, salientou. O parla-
mentar exibiu números que 
evidenciam a queda dos in-
vestimentos no setor a partir 
de 2015 e protestou contra 
a proposta de realização de 
seminário com o tema “O 

golpe e a desconstrução do 
Estado Democrático de Di-
reito”, promovido pelo PT 
e pela CUT, previsto para o 
próximo dia 20, no Plenário. 
Ameaçando até recorrer ao 
Judiciário, protocolou re-
querimento questionando o 
presidente da Casa sobre o 
evento “de cunho político”, 
que, avalia, seria contra o 
Regimento Interno.
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ORDEM DO DIA

Reunião Ordinária (14 horas)
Veto Parcial à Proposição de Lei 23.125

Do governador. A proposição trata da reforma administrativa do gover-
no, estabelecendo a estrutura orgânica da administração pública do 
Executivo. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.126
Do governador. A proposição trata da quitação de débito referente à 

obrigação de reposição florestal relativa a ano de consumo anterior a 
2013. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.129
Do governador. A proposição dispõe sobre o registro de pessoas físi-
cas e jurídicas que atuam no comércio, na intermediação, na fundi-
ção e na purificação de joias usadas, ouro e metais nobres. Discussão 
em turno único (faixa constitucional)

PLENÁRIO

Projeto que cria o Conselho Estadual
da Juventude é recebido em Plenário

O Plenário recebeu, na tar-
de de ontem, mensagens do 
governador encaminhando 
quatro proposições. Entre 
elas, destaca-se o Projeto de 
Lei (PL) 3.846/16, que cria o 
Conselho Estadual da Juven-
tude (Cejuve). Órgão cole-
giado de caráter deliberativo, 
consultivo e propositivo, inte-
grante da Secretaria de Esta-
do de Direitos Humanos, Par-
ticipação Social e Cidadania 
(Sedpac), o conselho terá por 
finalidade formular e propor 
diretrizes de ações governa-
mentais voltadas à promoção 
de políticas públicas para jo-
vens de 15 a 29 anos.

Entre outras competên-
cias, caberá ao Cejuve a ela-
boração de critérios para a 
implementação de políticas 
que assegurem a cidadania 
e ampliem as oportunidades 
para a juventude, bem como a 
apresentação de sugestões de 
diretrizes orçamentárias e alo-
cação de recursos nos Planos 
Plurianual de Ação Governa-
mental, na Lei de Diretrizes Or-
çamentárias e na Lei Orçamen-
tária Anual, em ações voltadas 
para a população jovem.

O novo órgão substitui 
o antigo Conselho Estadual 
da Juventude, instituído em 
1987. O governo entende 

que o antigo órgão não reúne 
as condições necessárias ao 
atendimento dos jovens nem 
possui as marcas da demo-
cratização que pautam as po-
líticas públicas na atualidade. 
Turismo – Destacando a im-
portância de um marco legal 
que regulamente, fortaleça e 
organize a atuação do setor 
turístico mineiro, o governo 
também propõe, por meio 
do PL 3.844/16, a criação da 
Política Estadual de Turismo 
de Minas Gerais, cuja admi-
nistração caberá à Secretaria 
de Turismo (Setur).

A elaboração do projeto 
contou com a ampla partici-
pação dos agentes envolvi-
dos, em especial, por meio 
de audiências públicas e pela 
validação do Conselho Esta-
dual de Turismo. 
Efetivo – Outra proposição 
encaminhada pelo governa-
dor foi o PL 3.845/16, que fixa 
os efetivos da Polícia Militar 
(PM) e do Corpo de Bombei-
ros (CBM) do Estado no pe-
ríodo de 2017 a 2019. Para 
isso, altera a Lei 21.976, de 
2016, considerando que essa 
norma fixou o efetivo apenas 
para o ano de 2016. 

O número total do efetivo 
não será alterado, mantendo-
-se o quantitativo de 51.669 

militares na PM e 7.999 no 
CBM, distribuídos nos cargos 
de oficiais e praças. 

O efetivo dos postos e 
graduações previstos na lei é 
que poderá ser aumentado 
ou diminuído em até 20%, por 
regulamento, para atender às 
necessidades de segurança 
pública ou de defesa social, 
respeitados os limites fixados. 
Medalha – Ainda no âmbito 
da PM, o PL 3.843/16, tam-
bém enviado pelo governa-
dor, altera a Lei 13.406, de 
1999, que autorizou a cria-
ção da Medalha Coronel José 
Vargas da Silva. A mudança 

transfere a administração da 
entrega da medalha, atual-
mente prevista para o Gabi-
nete Militar do Governador, 
para a Polícia Militar. 

O governo esclarece que, 
tendo em vista que a soleni-
dade visa a homenagear os 
oficiais formados pela Acade-
mia da PMMG no cinquente-
nário de sua formatura, a al-
teração proposta tornará essa 
administração mais efetiva, 
tendo em vista que a institui-
ção tem o total controle dos 
dados pessoais dos possíveis 
agraciados e dispõe de local 
apropriado para a solenidade.

TJ propõe reajuste para servidores
Em ofício enviado à Assem-
bleia, o presidente do Tribu-
nal de Justiça de Minas Gerais 
(TJMG), desembargador Her-
bert José Almeida Carneiro, 
encaminhou o PL 3.840/16, 
que traz a revisão anual dos 
vencimentos e proventos 
dos servidores do Poder Ju-

diciário do Estado, referente 
à data-base de 2016. 

O percentual de reajuste 
proposto, retroativo ao mês 
de maio, é de 3,5%. O aumen-
to não se aplica ao servidor 
inativo sem direito a paridade.

As despesas resultantes da 
aplicação do percentual con-

cedido correrão à conta das 
dotações orçamentárias consig-
nadas ao Poder Judiciário, res-
peitados os limites previstos na 
Lei de Responsabilidade Fiscal.

O pagamento poderá ser 
iniciado já neste mês. As par-
celas relativas ao período de 
maio a setembro poderão ser 

pagas, de acordo com o fluxo 
financeiro de repasse ao tri-
bunal, no exercício de 2017.

O desembolso líquido, no 
corrente exercício, está esti-
mado em R$ 39,8 milhões, 
enquanto o desembolso pre-
visto do exercício de 2017 é 
de R$ 81,5 milhões.

Foram recebidos quatro mensagens do governador na reunião

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

da comissão
9h30

• Reunião preparatória para fórum técnico Startups em Minas (Sala de Reu-
niões nº 1 da GPI)

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

discutir e votar pareceres sobre sete proposições, entre as quais o PL 
3.482/16 (1º turno), do governador, que autoriza o Executivo a receber 
os imóveis da Cidade Administrativa construídos pela Codemig

• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho III) – discutir e votar proposi-
ções da comissão

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

que dispensam Plenário
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar pa-

receres sobre 64 proposições, entre as quais o PL 2.705/15 (1º turno), 
do deputado Noraldino Júnior, que orbiga as concessionárias de energia 
elétrica a destacarem a bandeira tarifária nas faturas

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Educação (Plenarinho IV) – discutir e votar proposições que 

dispensam Plenário
14h30

• 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

14h45
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho III) – discutir e votar parece-

res sobre o PL 3.676/16 (1º turno), da Comissão Extraordinária das Barra-
gens, que dispõe sobre o licenciamento ambiental e a fiscalização desses 
empreendimentos, e sobre o PL 3.677/16 (1º turno), da Comissão Extra-
ordinária das Barragens, que altera a Lei 19.976, de 2011, a qual instituiu 
a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pes-
quisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários e o Ca-
dastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades 
de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários 

15 horas
• Comissão de Saúde (Plenarinho IV) – ouvir o diretor-presidente da Copanor sobre 

a situação dos recursos hídricos nos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e o impac-
to nas condições de saúde na região. Requerimento: deputado Arlen Santiago

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório) – discutir e votar 
proposições da comissão

15h30
• Comissão de Segurança Pública (Auditório) – debater, com a presença de 

convidados, a equiparação salarial dos policiais e bombeiros militares 
e dos agentes de segurança penitenciários e socioeducativos. Requeri-
mento: deputado Sargento Rodrigues

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres sobre 11 

proposições, entre as quais o PL 806/15 (1º turno), do deputado Fred 
Costa, que declara a Feira Hippie, da Capital, como patrimônio artístico 
e cultural do Estado 

16h30
• Comissão Extraordinária do Idoso (Plenarinho II) – discutir e votar propo-

sições da comissão

ORDEM DO DIA (cont.)
Veto Parcial à Proposição de Lei 23.130

Do governador. A proposição acrescenta artigo à Lei 14.130, de 2001, 
que trata da prevenção contra incêndio e pânico, para tornar obrigató-
rio o atendimento de saúde em locais onde ocorram eventos públicos. 
Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.177
Do governador. A proposição modifica o Código de Ética dos Milita-
res do Estado, para alterar dispositivo relacionado às transgressões 
disciplinares de natureza grave e inserir menção a cancelamento de 
registros disciplinares. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.179
Do governador. A proposição dispõe sobre plano de evacuação em 

caso de acidentes nas obras públicas do Estado. Discussão em turno 
único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.188
Do governador. A proposição estabelece a concessão de desconto no paga-
mento de crédito tributário inscrito em dívida ativa para apoio a hospitais 
filantrópicos, hospitais de ensino e entidades beneficentes sem fins lucrati-
vos de assistência à saúde. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.189
Do governador. A proposição determina que o poder público man-
tenha um banco de dados com informações relativas às armas de 
fogo e munições apreendidas no Estado. Discussão em turno úni-
co (faixa constitucional)

 0h Palestra (continuação) – Jurisprudência da Justiça Eleitoral, 
com Adriano Soares da Costa e Adriano Denardi Jr. 

 1h Panorama – Cultura do estupro
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Meio Ambiente (8/6) – Copasa apresenta plano 

de ação de universalização do abastecimento público de água em 
Esmeraldas

 3h50 Palestra – Poder Legislativo municipal e políticas públicas, com 
Antônio Calhau

 6h TV Escola – Orçamento público e cidadania: qual a sua 
participação? – Teleaula 3: Conheça os princípios orçamentários

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 
Zás/Parlamento Brasil

	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama – Organização pessoal
 9h Assembleia Notícia – Comissões (ao vivo)  
 12h Memória e Poder – Linguista Ângela Vaz Leão

 13h Horário Político
13h10 Mundo Político 
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: 

Zás/Parlamento Brasil
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
19h30 Panorama – Organização pessoal
	 20h	 #Confirma	
20h30 Horário Político
20h40 Compactos de Comissões
 21h Assembleia Debate – Reforma do ensino médio
 22h Assembleia Notícia 
22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

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

• programação sujeita a alterações 


