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Assembleia recebe projeto de lei que 
institui carreiras na Defensoria Pública

O Projeto de Lei (PL) 4.048/17, 
que institui as carreiras de 
técnico e de analista da De-
fensoria Pública, foi recebido 
ontem, na Reunião Ordinária 
de Plenário. A proposição, 
de autoria da própria insti-
tuição, foi encaminhada, por 
meio de ofício, pela defen-
sora pública-geral do Estado, 
Christiane Neves Procópio 
Malard. Segundo o docu-
mento, o projeto acompanha 
as recentes alterações na or-
ganização da Defensoria Pú-
blica do Estado promovidas 
pela Lei Complementar 141, 
de 2016, com destaque para 
dispositivos sobre a autono-
mia da instituição. 

A proposição cria carrei-
ra de apoio, que atualmente 
inexiste, e também busca so-
lucionar a situação de defasa-
gem e estagnação do quadro 
próprio de pessoal, regido 
pela Lei 15.301, de 2004, que 
estabelece atribuições não 
mais compatíveis com a es-
trutura da instituição.

A defensora pública-geral 
também afirma que foi elabo-
rado inicialmente um antepro-
jeto mais amplo, no qual cons-

tavam estruturas e cargos, co-
mo o de assessor de defensor 
público, mas essas mudanças 
foram deixadas para outro 

momento. Essa adequação foi 
feita tendo-se em vista a atual 
realidade financeira e orça-
mentária do Estado.

Texto é dividido em cinco capítulos
O PL 4.048/17 é organizado 
em cinco capítulos. O primei-
ro deles traz as disposições 
gerais; o segundo aborda a 
carreira (ingresso, desenvol-
vimento e movimentação); o 
terceiro trata dos cargos em 
comissão e funções de con-
fiança da Defensoria Pública; 
o quarto é sobre a remunera-
ção; e o quinto traz as dispo-
sições finais e transitórias.

Também integram o pro-
jeto 13 anexos, com conteú-
dos como o quadro perma-
nente das carreiras dos ór-
gãos de apoio administrativo 
e serviços auxiliares da Defen-
soria Pública, além da tabela 
de atribuições.

O Capítulo 1 determina 

que Regulamento Interno 
vai tratar da identificação da 
especialidade do analista da 
Defensoria Pública nos atos 
que praticar e que resolução 
do defensor público-geral 
promoverá identificação dos 
cargos das respectivas carrei-
ras, além de outros aspectos.

No Capítulo 2, há a previ-
são de que concurso público 
para ingresso nas referidas 
carreiras será de caráter eli-
minatório e classificatório e 
de que as instruções regula-
doras do concurso serão pu-
blicadas em edital. Além dis-
so, prevê-se que o ingresso 
nos cargos das carreiras ins-
tituídas ocorrerá no primeiro 
padrão da classe das tabelas 

constantes no Anexo 3, de-
pendendo de comprovação 
de habilitação mínima em 
nível médio, para ingresso na 
carreira de técnico, e supe-
rior, para ingresso na carreira 
de analista.

No último capítulo, foi es-
tabelecido que os cargos das 
carreiras de assistente admi-
nistrativo e gestor, previstos 
na Lei 15.301, de 2004, ficam 
transformados nos cargos das 
carreiras de técnico e analista 
da Defensoria Pública, respec-
tivamente. Outro artigo prevê 
vedação do exercício da advo-
cacia pelo servidor da institui-
ção, ainda que investido exclu-
sivamente em cargo em comis-
são ou função de confiança.

A proposição será aprecia-
da pelas Comissões de Consti-
tuição e Justiça, de Administra-
ção Pública e de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária, além 
de ir a Plenário em dois turnos.
Relatório – Também foi rece-
bido, na reunião de Plenário 
da tarde desta terça (7), ofí-
cio do presidente do Tribunal 
de Contas do Estado (TCE), 
Cláudio Couto Terrão, no qual 
ele encaminha o Relatório de 
Atividades do 3º trimestre de 
2016 da instituição.

Ainda na Reunião Ordi-
nária de Plenário de ontem, 
o deputado João Leite (PSDB) 
deu início à discussão de ve-
tos do governador que estão 
na pauta do Plenário. 

Flávia Bernardo

Proposição sobre organização do quadro de pessoal da Defensoria foi recebida na Reunião Ordinária
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HISTÓRIA

ALMG homenageia advogado Nelson
Wilians com título de cidadão honorário

O advogado Nelson Wilians 
Fratoni Rodrigues, diretor do 
escritório Nelson Wilians & 
Advogados Associados, re
cebeu, na noite de segunda
feira, em Reunião Especial de 
Plenário, o título de cidadão 
honorário de Minas Gerais. 
A homenagem ocorreu a re
querimento do deputado Ivair 
Nogueira  (PMDB). Segundo 
o parlamentar, a entrega do 
título de cidadão honorário 
a Nelson Wilians é um reco
nhecimento do seu trabalho e 
do seu comprometimento em 
prol de um atendimento jurí
dico de qualidade.

Natural de Cianorte 
(PR), Nelson Wilians formou
se em Direito em 1993 pela 
Instituição Toledo de Ensino. 
O escritório Nelson Wilians 
& Advogados Associados foi 
fundado no final da década 
de 1990. Atualmente, ele 
possui escritórios em todos 
os estados brasileiros, tota
lizando 47 filiais próprias, 
com cerca de 1,6 mil profis
sionais do Direito, respon
sáveis pelo atendimento de 
17 mil clientes. Em Minas 
Gerais, o escritório está ins
talado em Belo Horizonte e 
em Uberlândia.

Arquivos da Assembleia Provincial estão 
disponíveis para consulta pela internet

Cerca de 180 mil documentos 
sobre o início do Poder Legis-
lativo em Minas Gerais foram 

digitalizados e publicados na 
internet. Os registros contam 
a história da Assembleia Le-

gislativa Provincial, instalada 
em 1835, em Ouro Preto, en-
tão Capital do Estado. Os ar-
quivos estão armazenados no 
site do Arquivo Público Minei-
ro (APM) e também podem 
ser acessados pelo Portal da 
Assembleia (almg.gov.br).

O acervo é composto por 
vários tipos de documentos, 
como atas, projetos de lei e 
pareceres. É possível consul-
tar, por exemplo, a ata da reu-
nião preparatória para a insta-
lação da Assembleia Provincial 
e o projeto do primeiro Regi-
mento Interno da Assembleia.

A coleção contém ainda 
correspondências entre a As-
sembleia Legislativa Provin-
cial e órgãos e autoridades 
diversas, termos de posse de 
presidentes e vice-presiden-
tes da Província, orçamen-
tos, balanços e relatórios 
variados. Diversos assuntos 
são tratados nos documen-
tos, tais como obras públi-
cas, instrução pública, ma-
gistratura e eleições, além 
de questões políticas, eco-
nômicas e eclesiásticas.

Em 1889, com a procla-
mação da República, as as-
sembleias provinciais foram 
extintas em todo o País. Em 
Minas Gerais, o Poder Legis-
lativo passou a ser exercido 
pelo Congresso Mineiro. De-
pois de alguns anos, o acervo 
documental relativo à Assem-
bleia Provincial foi recolhido 
pelo APM, que detém sua 
custódia até hoje.
Convênio – A disponibilização 
digital da documentação da As-
sembleia Legislativa Provincial 
foi possível graças a um con-
vênio firmado entre a ALMG 
e o Arquivo Público Mineiro. 
A parceria teve início em 2012 
como uma das ações de resga-
te e valorização da memória do 
Legislativo estadual definidas 
no âmbito do Direcionamento 
Estratégico da ALMG.

O trabalho, que foi con-
cluído em outubro de 2016, 
passou por diversas etapas: a 
documentação foi organizada, 
higienizada, preparada para 
microfilmagem e para digita-
lização, conferida e, por fim, 
disponibilizada na internet.

Flávia Bernardo

Registros contam história da Assembleia Provincial, instalada em 1835

Arquivo Público Mineiro/Reprodução
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COMUNICAÇÃO

Bagagem
O deputado Alencar da Sil-
veira Jr. (PDT) criticou as no-
vas normas da Agência Na-
cional de Aviação Civil, que 
autorizam as companhias 
aéreas a cobrar pelo despa-
cho de bagagem. “Foi uma 
bondade com as empresas e 
uma maldade com a popula-
ção brasileira. Quem acredita 
que o preço da passagem vai 

diminuir?”, questionou. Se-
gundo ele, a projeção é que o 
preço somente será reduzido 
a partir de 2020, se houver 
aumento da demanda. Ele 
conclamou os colegas a se 
unirem em uma campanha 
contra a medida, que terá co-
mo ponto de partida audiên-
cia na Comissão de Defesa do 
Consumidor. Alencar da Silvei-
ra Jr. também criticou o Proje-

to Voe Minas, implantado pe-
la Codemig, que subsidia voos 
regulares ao interior do Esta-
do por meio de uma empresa 
de táxi aéreo, tema que deve-
rá ser discutido em audiência 
da Comissão de Transporte. 
Em aparte, Léo Portela (PRB) 
endossou a crítica ao Execu-
tivo estadual, que, para ele, 
vem menosprezando a comu-
nidade evangélica em Minas.

Finanças
O deputado André Quin-
tão (PT) avaliou a situação 
das finanças do Estado. O 
parlamentar acredita que é 
preciso ter responsabilidade 
para não colocar em risco 
a continuidade de políticas 
públicas. Na mesma linha, 
ele elogiou a atuação do go-
vernador Fernando Pimentel 
na renegociação da dívida do 

Estado com a União, cujas 
contrapartidas classificou co-
mo “chantagem”. Na avalia-
ção do deputado, é preciso 
promover um “encontro de 
contas”, tendo-se em vista 
posicionamento do Supremo 
Tribunal Federal (STF) sobre 
o direito de ressarcimento 
dos estados por perdas im-
postas pela Lei Kandir. “O 
Estado não é devedor, mas 

credor do governo federal. 
São R$ 135 bilhões a receber 
contra uma dívida de R$ 92 
bilhões”, avaliou. Em apar-
te, Bosco (PTdoB) rebateu as 
críticas feitas por Alencar da 
Silveira Jr. (PDT) ao Projeto 
Voe Minas, destacando que 
houve licitação e que o pro-
jeto representa importante 
estímulo ao desenvolvimen-
to econômico do interior.

Mulheres
O deputado Rogério Correia 
(PT) destacou o fato de a 
Assembleia receber gran-
de número de mulheres por 
ocasião do Dia Internacional 
da Mulher, comemorado no 
dia 8 de março. O parlamen-
tar frisou que a programação 
vai reforçar a importância da 
luta pela garantia de direi-
tos neste momento decisivo 

pelo qual passa o País. “As 
mulheres não tinham sequer 
direito a voto, o que nos dias 
de hoje é impensável. Mas é 
estranho pensar que, ainda 
hoje, elas recebam menos 
que os homens. Nesta socie-
dade machista, elas têm que 
enfrentar dificuldades im-
postas por um mundo pen-
sado pelos homens e para os 
homens”, afirmou. Ele lem-

brou as propostas previstas 
na reforma da Previdência, 
que devem penalizar mais as 
mulheres, obrigando-as a se 
aposentar mais tarde, apesar 
da dupla jornada. Em aparte, 
Marília Campos (PT) saudou 
a mobilização das mulheres e 
reforçou as críticas à reforma 
da Previdência por seu im-
pacto negativo no futuro das 
mulheres brasileiras.

Renegociação
Ao avaliar a renegociação 
das dívidas dos estados com 
a União, o deputado João 
Leite (PSDB) comparou a 
postura do PT quando co-
mandava o governo federal 
à do atual governador. “Por 
13 anos, o PT desconheceu 
Minas. Só encontramos a 
porta fechada. Agora eles 
finalmente querem renego-

ciar?”, questionou. O parla-
mentar criticou ainda a pro-
posta de encontro de contas 
aproveitando o passivo da Lei 
Kandir. Segundo ele, os valo-
res a receber não passariam 
de R$ 30 bilhões, conforme 
estudo da UFMG, o que não 
solucionaria, de acordo com 
João Leite, os problemas cria-
dos pelos governos petistas 
em nível federal. “Nós con-

tinuamos apoiando a rene-
gociação e quem sabe agora 
vamos conseguir algo para o 
qual Lula e Dilma disseram 
não”, completou. Em novo 
aparte, Léo Portela (PRB) re-
forçou as críticas ao Executi-
vo, sobretudo a proposta de 
venda da Cidade Administra-
tiva. “É o mesmo que vender 
a casa e depois alugá-la do 
comprador”, ironizou.

Panorama discute a mulher na mídia
Ainda existe preconceito e 
machismo na forma como 
as mulheres são retratadas 
nos meios de comunicação 
brasileiros? E essa imagem 
faz com que elas enfrentem 
problemas em seu dia a dia? 
Essas perguntas conduzem 
às discussões do Panorama 

desta semana, que traz como 
tema “A imagem da mulher 
na mídia”. O programa da TV 
Assembleia vai ao ar hoje às 
8h30. O Panorama celebra o 
Dia Internacional da Mulher, 
também comemorado nesta 
quarta-feira. 

O jornalista e apresenta-

dor Fernando Gomes recebe, 
no estúdio da TV Assembleia, 
a professora do departamen-
to de Comunicação Social da 
Universidade Federal de Mi-
nas Gerais (UFMG), Vanessa 
Brandão, e a jornalista Etiene 
Martins. As convidadas falam 
sobre os estereótipos que são 

veiculados na mídia, a ima-
gem que as mulheres passam 
na TV e em revistas, além da 
presença de negras nos meios 
de comunicação brasileiros. 
Reprises – O Panorama sobre 
a imagem da mulher na mídia 
terá reprises ainda hoje, às 
19h30e à 1 hora da manhã.
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ACONTECE HOJE

8 horas
• Mobilização para o Dia Internacional de Luta das Mulheres em Belo 

Horizonte (Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira) – cessão de 
espaço

10 horas
• Comissão de Indicação do Diretor-Geral da Loteria Mineira (Plenarinho I) 

– eleger presidente e vice

10h10
• Comissão de Indicação do Diretor-Geral do IMA (Plenarinho I) – eleger 

presidente e vice
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
• Assembleia do Sind-UTE (Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira) 

– cessão de espaço

TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (continuação) 
 0h30 Parlamento Brasil
 1h Panorama – Trabalho escravo
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Palestra – Cotas de mulheres na política, com Polianna Pereira 

dos Santos e Maria Edna Fagundes 
 3h50 Comissão de Direitos Humanos (14/9) – Ações propositivas 

para o fortalecimento das políticas em prol das mulheres vítimas 
de violência

 6h TV Escola – História Política de Minas Gerais – Teleaula 3: 
Riquezas de Minas x Lutas pela liberdade no Brasil Colônia

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

	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – A imagem da mulher na mídia
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Geração – Dança afro-brasileira, com Evandro Passos
 10h Comissões (ao vivo)

 12h Memória e Poder – Educadora Magda Soares
 13h  Mundo Político 
 13h30 TV Escola – História Política de Minas Gerais – Teleaula 3: 

Riquezas de Minas x Lutas pela liberdade no Brasil Colônia
 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 – A imagem da mulher na mídia
 20h  Palestra – Política e desenvolvimento institucional do 

Legislativo Mineiro/Organização da obra, com Fátima Anastasia 
e Manoel Leandro

 21h Assembleia Debate – Crise na segurança pública
 22h  Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h  Plenário (reprise)
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ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
Veto Total à Proposição de Lei 23.330

Do governador. Proposição de lei acrescenta o § 4º ao art. 15 da Lei 
14.868, de 2003, que dispõe sobre o Programa Estadual de Parcerias 
Público-Privadas. Prosseguimento da discussão em turno único

Veto Total à Proposição de Lei 23.331
Do governador. Proposição de lei acrescenta parágrafo ao art. 6º da 
Lei 14.130, de 2001, que dispõe sobre a prevenção contra incêndio e 
pânico no Estado. Discussão em turno único

Veto Total à Proposição de Lei 23.394
Do governador. Proposição de lei acrescenta parágrafo único ao art. 64 
da Lei 14.310, de 2002, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina 
dos Militares do Estado. Discussão em turno único

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.402
Do governador. Proposição de lei autoriza o Poder Executivo a permu-
tar o imóvel que especifica. Discussão em turno único

PL 1.628/15
Do deputado Duarte Bechir. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel 
a São Sebastião da Bela Vista. Votação em 2º turno

PL 2.962/15
Do deputado Douglas Melo. Obriga o fornecedor a disponibilizar ao 
consumidor o acesso a informações sobre empreendimentos imobiliá-
rios. Votação em 1º turno

PL 13/15
Do deputado Doutor Wilson Batista. Proíbe os médicos dos hospitais 
da rede pública do Estado ou que recebam recursos públicos de recu-
sar atendimento a pacientes do SUS. Discussão em 2º turno


