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atender a despesas de pessoal 
inativo, e de R$ 166,4 milhões 
para o Fundo do Judiciário.

A matéria foi aprova-
da com a emenda nº 1, do 
governador, que altera a 
distribuição do crédito ao 
Fundo do Judiciário. Pa-
ra o atendimento de ou-
tras despesas correntes, 
serão destinados R$ 139,6  
milhões (e não R$ 150,5 
milhões, como previsto origi-
nalmente). Para o item investi-
mentos, serão alocados R$ 26,8 
milhões (contra R$ 15,9 mi-
lhões projetados inicialmente).

que, com a aprovação do 
projeto, o MP terá de “rever 
imediatamente” a cobrança 
que vem fazendo para que o 
Executivo demita os agentes 
penitenciários contratados.
Crédito suplementar – Outra 
proposição aprovada, em tur-
no único, foi o PL 4.339/17, 
do governador, que autoriza 
a abertura de crédito suple-
mentar em favor do Tribunal 
de Justiça e do Fundo Espe-
cial do Poder Judiciário. 

O valor total dos créditos 
suplementares é de R$ 160 
milhões para o tribunal, para 

ra negros e pessoas com de-
ficiência, que deixariam de 
ser observadas com a não 
realização dos concursos. Ele 
afirmou, porém, que, após 
entendimento com o MP, 
uma comissão de parlamen-
tares participará da regula-
mentação da norma, a fim 
de garantir as cotas na livre 
nomeação. O procurador- 
-geral adjunto, Rômulo Fer-
raz, acompanhou a votação 
no Plenário, assim como ser-
vidores contrários à proposta.

O deputado Sargento  
Rodrigues (PDT) enfatizou 

O Plenário também votou on-
tem a favor do Projeto de Lei 
(PL) 4.361/17, do procurador-
-geral de Justiça, que altera o 
quadro de pessoal do Minis-
tério Público (MP). A propo-
sição foi aprovada em 2º tur-
no, na forma do vencido. Ela 
extingue 825 cargos efetivos 
e cria 800 cargos comissio-
nados, isto é, de livre nomea- 
ção, sem concurso público.

O deputado Durval Ân-
gelo (PT), líder do Governo, 
afirmou ter sido procurado 
por deputados preocupados 
com a questão das cotas pa-

PEC que garante pagamento de adicional
para a educação é aprovada em 2º turno

Plenário aprova cargos sem concurso no MP

Disposições Constitucionais 
Transitórias, de modo a abrir 
uma exceção que permita o 
pagamento do adicional aos 
servidores da educação.

Depois que for aprovada 
em redação final, a emenda à 
Constituição será promulga-
da pela Mesa da Assembleia 
no prazo de cinco dias úteis.

estaduais exclusivamente em 
razão do tempo de serviço. 

Essa regra, na prática, ex-
tinguiu gratificações como o 
antigo quinquênio para todos 
os servidores que ingressa-
ram no funcionalismo esta-
dual depois de 15 de julho 
de 2003. A PEC dá nova reda-
ção ao artigo 116 do Ato das 

Lei 21.710, de 2015, que extin-
guiu a política remuneratória 
da educação por regime de 
subsídio, retornando ao siste-
ma de vencimento. De acordo 
com os autores da PEC, ele 
não vem sendo pago em fun-
ção de dispositivo constitucio-
nal que impedia o pagamento 
de acréscimos aos servidores 

A Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 45/17, 
que assegura o recebimento 
do Adicional de Valorização 
da Educação Básica (Adveb) 
aos servidores da categoria, 
foi aprovada por unanimida-
de ontem, em 2º turno, em 
Reunião Extraordinária de 
Plenário. A proposição, que 
tem o deputado Rogério Cor-
reia (PT) como primeiro sig-
natário, passou na forma do 
substitutivo nº 2, apresen-
tado pela comissão especial 
criada para analisá-la. Esse 
novo texto faz adequações 
à técnica legislativa, para 
maior clareza do conteúdo, 
uma vez que a matéria havia 
sido modificada em Plenário 
na votação de 1º turno.

A PEC 45/17 garante aos 
servidores da educação o pa-
gamento de adicional de 5% 
a cada cinco anos de efetivo 
exercício, contados a partir de 
1º de janeiro de 2012. Dessa 
forma, o adicional, a ser pa-
go mensalmente, já é devido 
desde janeiro deste ano.

O Adveb foi criado pela 

Sarah Torres

Plenário da Assembleia votou três proposições ontem, em Reunião Extraordinária
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Projeto Container com Letras estimula
desapego e circulação gratuita de livros

PL altera Lei de Conservação da Água

Mudança em fundo pode voltar a Plenário

PLC 64/17 recebeu ontem parecer favorável de comissão

Guilherme Bergamini

Desses recursos, segun-
do a norma, no mínimo 1/3 
deve ser destinado à recons-
tituição da vegetação ciliar ao 
longo dos cursos de água. O 
PL 1.947/15 pretende vincu-
lar à proteção de nascentes 
outro 1/3 do montante des-
ses recursos. 

viços de abastecimento de 
água e de geração de energia 
elétrica a investir, no mínimo, 
0,5% do valor total da receita 
operacional apurada no exer-
cício anterior na proteção e 
na preservação ambiental 
da bacia hidrográfica em que 
ocorrer a exploração.

do Dilzon Melo (PTB), opinou 
pela aprovação na forma do 
substitutivo nº 1 ao vencido, 
apresentado por ele. A maté-
ria está pronta para aprecia-
ção em 2º turno, em Plenário. 

A Lei 12.503, de 1997, 
que cria o programa, obriga 
as concessionárias de ser-

O Projeto de Lei (PL) 1.947/15, 
do deputado Luiz Humberto 
Carneiro (PSDB), que altera 
o Programa Estadual de Con-
servação da Água, recebeu 
ontem parecer favorável de 
2º turno na Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável. O relator, deputa-

fornecedor de impedir ou di-
ficultar a escolha, pelo consu-
midor, de postos de assistência 
técnica autorizada.

Costa (PEN). O relator, deputa-
do João Leite (PSDB), opinou 
pela aprovação da matéria sem 
alterações. O projeto proíbe o 

tuais previstas no projeto, está 
a proibição de seus recursos 
serem utilizados para despe-
sas com pessoal e encargos. A 
proposição também estabelece 
que o BDMG passará à Procu-
radoria-Geral de Justiça Adjun-
to Administrativa a função de 
agente financeiro do fundo.

A emenda nº 1 tem o pro-
pósito de assegurar que o re-
presentante da ALMG no con-
selho gestor do fundo seja es-
colhido entre os membros da 
Comissão de Defesa do Consu-
midor e do Contribuinte.
Assistência – Outra proposição 
que recebeu parecer de 2º tur-
no favorável da comissão e já 
pode retornar ao Plenário é o 
PL 212/15, do deputado Fred 

O Projeto de Lei Complemen-
tar (PLC) 64/17, que promove 
modificações no Fundo Esta-
dual de Proteção e Defesa do 
Consumidor (FEPDC), recebeu 
ontem parecer de 2º turno 
favorável da Comissão de De-
fesa do Consumidor e do Con-
tribuinte. O relator, deputado 
Felipe Attiê (PTB), opinou pela 
aprovação da matéria com a 
emenda nº 1, que apresentou. 
Com o aval da comissão, a pro-
posição, de autoria do procu-
rador-geral de Justiça, Antônio 
Sérgio Tonet, já pode ir a Ple-
nário para análise definitiva.

O fundo financia ações pa-
ra o cumprimento da política 
estadual de relações de con-
sumo. Entre as alterações pon-

COMISSÕES

Container no Hall das Bandeiras tem cerca de 15 mil livros

Ricardo Barbosa

CULTURA

lado próximo ao espaço, com 
show do violoncelista Cid Or-
nellas e sarau com a poetisa 
mineira Fátima Soares. 

“Nós nos baseamos em 
valores da sustentabilidade 
e na ideia do desapego para 
propor, por meio do projeto, 
a desconstrução do conceito 
de propriedade. Acredita-
mos que o que fica acumu-
lado deve circular, inclusive 
na literatura”, afirma uma 
das diretoras do Biblioteca 
de Compartilhamento, Giane 
Drumond. A equipe que orga-
niza o projeto é formada por 
ela, pelo mentor Fagner Diniz 
e pelo diretor Wiler Guerra.

uma visita ao Container com 
Letras, no Hall das Bandeiras. 
A ação itinerante, aberta on-
tem, vai até o dia 23 de julho, 
das 10 às 19 horas, e é uma 
iniciativa da organização não 
governamental Biblioteca de 
Compartilhamento. A ALMG 
apoia a iniciativa.

Cerca de 15 mil obras estão 
disponíveis aos visitantes nas 
estantes do container de 6 me-
tros de comprimento, estru-
turado com ar-condicionado, 
computador, internet e uma 
tenda anexa com espaço para 
leitura. Hoje, a partir das 16 
horas, haverá programação 
especial em um palco insta-

exemplar para levar para 
casa sem custo podem fazer 

Os interessados em compar-
tilhar livros ou escolher um 
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da parlamentar poderia ser 
facilmente anulada na Justi-
ça, por inconstitucionalidade 
ou por vício de iniciativa. 
Outros projetos – Na mes-
ma reunião, a Comissão de 
Administração Pública deu 
pareceres favoráveis a sete 
proposições. Uma delas, o 
Projeto de Lei Complementar 
(PLC) 42/15, do deputado Ca-
bo Júlio (PMDB), está pronta 
para ir a Plenário em 2º tur-
no. O texto trata da cessão de 
integrantes da Polícia Militar 
e do Corpo de Bombeiros pa-
ra entidades associativas de 
militares.

Outras seis proposições 
analisadas ontem também 
estão prontas para ir a Ple-
nário, mas em 1º turno. O 
PL 3.862/16, do governador 
Fernando Pimentel, dispõe 
sobre a prática de atividades 
de competência do Corpo de 
Bombeiros por voluntários, 
profissionais e instituições 
civis. O PL 3.844/16, também 
do governador, institui a Po-
lítica Estadual de Turismo. As 
quatro matérias restantes tra-
tam de doações de imóveis.

comenda sua aprovação na 
forma da subemenda nº 1, 
que amplia o alcance do tex-
to. A subemenda mantém a 
prorrogação e a estende para 
os agentes que tiveram seu 
contrato extinto em 2017.

Além de Sargento Rodri-
gues, também defenderam a 
aprovação da emenda os de-
putados João Leite (PSDB) e 
Missionário Márcio Santiago 
(PR). Eles compararam a situa- 
ção com a criação de cargos 
sem concurso pelo Ministério 
Público, aprovada ontem em 
2º turno, em Plenário.

O líder do Governo na  
ALMG, deputado Durval Ânge-
lo (PT), disse que o Ministério 
Público é o primeiro a cobrar 
do Executivo o cumprimento 
de compromisso de substituir 
os agentes contratados por 
concursados. “A prioridade do 
governo é o respeito à Cons-
tituição e ao termo assina-
do com o Ministério Público. 
Qualquer outra solução é esca-
motear a realidade”, afirmou.

De acordo com o líder do 
Governo, a simples prorroga-
ção dos contratos por emen-

físicos por eletrônicos, simplifi-
car processos administrativos, 
melhorar o fluxo e otimizar 
a segurança de informações 
na administração estadual. A 
emenda nº 1 tem como pri-
meiro signatário o deputado 
Sargento Rodrigues (PDT) e 
é subscrita, segundo ele, por 
mais de 50 parlamentares. Ela 
prorroga os contratos por tem-
po determinado que visam 
atender a necessidade tem-
porária de pessoal na área de 
segurança pública, sem neces-
sidade de termo aditivo.

O parecer à emenda re-

Agentes penitenciários e socio-
educativos lotaram o Auditório, 
ontem, para acompanhar a vo-
tação do parecer sobre a emen-
da nº 1 ao Projeto de Lei (PL) 
4.148/17, do governador Fer-
nando Pimentel, a qual prorro-
ga até 31/3/19 os contratos por 
tempo determinado de milha-
res de integrantes da categoria. 
O parecer acabou sendo distri-
buído em avulso na Comissão 
de Administração Pública, o 
que adiou sua votação para a 
próxima reunião da comissão.

O PL 4.148/17 tem o obje-
tivo de substituir documentos 

Medidas de proteção a servidores da
educação vão a Plenário em 2º turno

Parecer recomenda prorrogação de contratos

morar a redação do projeto 
e aperfeiçoar seu conteúdo 
normativo.

até três horas após a agressão 
e até 36 horas depois. 

O substitutivo busca apri-

aprovação na forma do subs-
titutivo nº 1, que apresentou.

De acordo com a proposi-
ção, configura violência contra 
os servidores qualquer ação ou 
omissão decorrente da relação 
de sua profissão que lhe cause 
morte, lesão corporal, dano 
patrimonial, psicológico ou 
psiquiátrico praticada direta 
ou indiretamente no exercício 
do seu trabalho, assim como a 
ameaça à integridade física ou 
patrimonial do servidor.

O PL 3.874/16 determina 
medidas preventivas, criação 
de equipes de mediação e 
acompanhamento e sistema 
de registro eletrônico de ocor-
rências. São relacionadas pro-
vidências a serem tomadas 

Sob aplausos de servidores 
da educação e da segurança, 
nas galerias do Plenarinho II, 
foi aprovado parecer de 2º 
turno favorável ao Projeto de 
Lei (PL) 3.874/16. De autoria 
do deputado André Quin-
tão (PT) e outros, a matéria 
prevê medidas protetivas e 
procedimentos para casos de 
violência contra servidores 
da Secretaria de Estado de 
Educação.

O projeto foi apreciado na 
tarde de ontem pela Comissão 
de Segurança Pública e está 
pronto para discussão e vota-
ção em 2º turno no Plenário. 
O deputado Sargento Rodri-
gues (PDT), presidente da co-
missão e relator, opinou pela 

Agentes de segurança acompanharam a discussão do parecer

Willian Dias

Comissão de Segurança opinou pela aprovação do PL 3.874/16

Luiz Santana
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE
8h30

• Assembleia Solidária – Dia C – Dia de Cooperar (Hall Administrativo) – 
campanha de arrecadação de agasalhos, fraldas geriátricas, livros e lixo 
eletrônico

9 horas
• Projeto itinerante Container de Letras – Biblioteca de Compartilhamento 

(Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira) – cessão de espaço
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do 8º ano da Escola Estadual Pandiá 

Calógeras, de Belo Horizonte
9h30

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar  
pareceres sobre nove proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o  
PL 1.068/15 (1º turno), do deputado Sargento Rodrigues, que assegura 
direitos às vítimas da prática de infrações penais

10 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)

10h15
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho I) – dis-

cutir e votar pareceres sobre quatro proposições sujeitas ao Plenário, 
entre as quais o PL 4.048/17 (1º turno), da Defensoria Pública, que insti-
tui as carreiras de técnico e de analista do órgão

11 horas
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II) – 

discutir e votar pareceres sobre cinco proposições sujeitas ao Plenário, 
entre as quais o PL 617/15 (1º turno), da deputada Rosângela Reis, que 
altera a Lei 12.219, de 1996, a qual autoriza o Poder Executivo a delegar, 
por meio de concessão ou de permissão, os serviços públicos que men-
ciona, visando a isentar de pagamento de pedágio veículos automotores 
que transportam pessoas em tratamento de saúde

• Comissão de Administração Pública (Auditório) – discutir e votar pare-
ceres sobre sete proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
4.148/17 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, que altera a Lei 
14.184, de 2002, a qual dispõe sobre o processo administrativo na admi-
nistração pública estadual

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Teatro) – debater, com a pre-

sença de convidados, o Fundo de Apoio ao Trabalhador Rural. Requeri-
mento: deputado Antonio Carlos Arantes

14h15
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho I) – mesma 

pauta da reunião das 10h15
• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de  

redação final

14h30
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – discutir e 

votar proposições da comissão
• Comissão de Participação Popular (Auditório) – discutir e votar proposi-

ções da comissão
15 horas

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e  
votar proposições que dispensam Plenário

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – mesma pauta da 
reunião das 11 horas

15h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I) – mesma pauta da reunião 

das 9h30
16 horas

• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório) – discutir e votar pro-
posições da comissão

• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plena- 
rinho I) – discutir e votar parecer sobre o PL 1.121/15 (1º turno), do 
deputado Dalmo Ribeiro Silva, que acrescenta o inciso IX ao art. 21 da 
Lei 15.775, de 2005, a qual regulamenta o serviço de transporte de pas-
sageiros por táxi em região metropolitana

• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II) – discutir e votar proposições 
da comissão

17h45
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar pa-

receres sobre dez proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
4.355/17 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, que altera a Lei 
18.974, de 2010, a qual estabelece a estrutura da carreira estratégica 
de especialista em políticas públicas e gestão governamental e altera as 
tabelas de vencimento das carreiras de policiais civis

18 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – mesma pauta da 

reunião das 11 horas
18h15

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho I) – mesma 
pauta da reunião das 10h15

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pa-
recer sobre o PL 4.135/17 (2º turno), do governador Fernando Pimentel, 
que cria os fundos estaduais de incentivo e de financiamento de inves-
timento

19h30
• Lançamento do Manifesto Projeto Brasil Nação (Teatro) – cessão de  

espaço

ORDEM DO DIA
Reunião Extraordinária (10 horas)

Mesma pauta da Reunião Ordinária
Reunião Ordinária (14 horas)
PL 4.135/17 

Do governador Fernando Pimentel. Cria os fundos estaduais de incen-
tivo e de financiamento de investimento. Discussão em 1º turno

Reunião Extraordinária (18 horas)
Mesma pauta da Reunião Ordinária

 0h Memória e Poder – Jornalista J. D. Vital 
 1h Segunda Musical – Pianista Alessandra Feris
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Desenvolvimento Econômico 23/5 – Debate 

sobre a retomada das atividades da Samarco 
 4h15 Palestra – Jurisprudência da Justiça Eleitoral, com Adriano 

Soares da Costa e Adriano Denardi Jr. 
 6h TV Escola: História Política de MG – Teleaula 22 (Os bastidores 

do Golpe Militar: conivência da imprensa e do Legislativo)
 6h30 Assembleia Debate – Órfãos do crack 
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – O dia do queijo minas 
 9h Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo) 
 10h Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária 
 12h30 Via Justiça – Internação compulsória 
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola: História Política de MG – Teleaula 22 (Os bastidores 
do Golpe Militar: conivência da Imprensa e do Legislativo)

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

discussão e votação de proposições 
 18h Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – O dia do queijo minas 
 20h Documentário – Diálogos possíveis 
 20h30 Propaganda política
 20h35 Compactos de Comissões 
 21h Memória e Poder – Jornalista J. D. Vital 
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

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

•	programação	sujeita	a	alterações
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