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Proposição autoriza crédito para o tribunal 
A outra proposição que foi  
analisada ontem e está hoje na 
pauta do Plenário tramita em 
turno único. Por meio do Pro-
jeto de Lei 5.329/18, o gover-
nador autoriza a abertura de 
crédito suplementar de até R$ 
212 milhões para o Tribunal 
de Justiça e de até R$ 63,09 
milhões para o Fundo Especial 

do Poder Judiciário. 
A análise da matéria foi 

feita pela FFO, em reunião 
realizada com membros de 
outras comissões permanen-
tes. O relator, deputado Ivair 
Nogueira (MDB), recomendou 
a aprovação do PL 5.329/18 
na forma original. 

Os recursos a serem desti-

nados ao TJMG buscam aten-
der a despesas com pessoal ina-
tivo e encargos sociais. Já os va-
lores do fundo especial serão 
utilizados para atender a despe-
sas de custeio e investimentos.
Fórum – A Comissão de Defe-
sa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência também se reuniu 
ontem e aprovou requerimento 

de audiência. Um dos objetivos 
da reunião, segundo seu propo-
nente, o presidente da comis-
são, deputado Duarte Bechir 
(PSD), é debater a implantação 
de um fórum permanente dos 
direitos da pessoa com defi-
ciência, com participação da 
ALMG, do Ministério Público e 
da Defensoria Pública.

Projeto que transforma cargos no TJMG 
está pronto para o 2º turno em Plenário

Dois projetos relativos ao Po-
der Judiciário receberam pare-
ceres favoráveis de comissões 
da Assembleia Legislativa, em 
reuniões realizadas ontem, e 
já estão nas pautas das três 
reuniões de Plenário convoca-
das para hoje (Ordinária, às 14 
horas, e Extraordinárias, às 10 
e às 18 horas). 

Na Comissão de Adminis-
tração Pública, foi analisado o 
Projeto de Lei (PL) 4.909/18, 
do Tribunal de Justiça de Mi-
nas Gerais (TJMG), que trans-
forma cargos do quadro de 
provimento em comissão do 
órgão. A Comissão de Fis-
calização Financeira e Orça-
mentária (FFO) apreciou o 
PL 5.329/18, do governador 
Fernando Pimentel, que auto-
riza abertura de crédito suple-
mentar em favor do Tribunal 
de Justiça e do Fundo Especial 
do Poder Judiciário (FEPJ).
Substitutivo – O PL 4.909/18 
será discutido em Plenário, 
em 2º turno. Ontem, a Comis-
são de Administração Pública 
opinou por sua aprovação na 
forma do substitutivo nº 1 ao 
vencido (texto aprovado no 1º 
turno, com alterações). O no-
vo texto, proposto pelo relator 
da matéria e presidente da 
comissão, deputado João Ma-
galhães (MDB), incorpora mo-
dificações encaminhadas após 
a votação em 1º turno pelo 
próprio Tribunal de Justiça.

Com as alterações acata-
das no substitutivo, além da 
transformação de cargos em 
comissão, o texto passa a tra-
tar também da extinção e da 
criação de cargos específicos. 
A proposta é que sejam extin-
tos 266 cargos efetivos de ofi-
cial de apoio judicial, criados 
pela Lei 20.964, de 2013, mas 
que ainda não foram provi-
dos por concursados, e sejam 
criados 108 cargos de provi-
mento em comissão, que po-
dem ser preenchidos sem 
concurso público.

Os novos cargos a serem 
criados são de assessoramen-
to superior e intermediário 
para o exercício de apoio ju-
rídico aos desembargadores 
e de suporte jurídico a juízes 
de primeira instância.

Outra modificação intro-
duz no texto do vencido dis-
positivo para tornar mais cla-
ra a garantia de que o servi-
dor efetivo de outro órgão 
dos Poderes do Estado, que 
se encontre cedido para o 
exercício de cargo de provi-
mento em comissão no tri-

bunal, tenha direito ao rece-
bimento do adicional de de-
sempenho já adquirido no ór-
gão cedente.

Segundo justificativa do 
tribunal encaminhada à  ALMG, 
a extinção dos cargos mencio-
nados visa equilibrar os gastos 
com a folha de pessoal.

Servidores do Poder Ju-
diciário acompanharam a re-
união da Comissão de Admi-
nistração Pública para reivin-
dicar que seja apreciado, na 
ALMG, projeto que trata da 
data-base da categoria. 

Comissão de Administração deu parecer favorável às mudanças em cargos de comissão no tribunal 

Guilherme Dardanhan
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COMISSÕES

Situação de instituto prejudica inquéritos

Deputados da Comissão de 
Segurança Pública visitaram 
ontem o Instituto de Crimi-
nalística (IC) da Polícia Civil, 
em Belo Horizonte, e ficaram 
preocupados com a situação 
que encontraram. Subordi-
nado à Superintendência de 
Polícia Técnico-Científica, o IC 
fornece laudos técnicos para 
a instrução de processos cri-
minais. A comissão constatou, 
no entanto, que esse trabalho 
está sendo comprometido pe-
la defasagem de pessoal e pela 
estrutura de trabalho precária.

Uma das situações mais 
urgentes envolve a ferramen-
ta eletrônica israelense Celle-
brite, que quebra senhas e ex-

trai dados de telefones celula-
res. A licença dos nove apare-
lhos de posse do Estado ven-
ceu no mês de julho. A nova li-
cença teria um custo de R$ 1,4 
milhão e foi solicitada há um 
ano pelo órgão. Sem essa 
atualização, os peritos não te-
rão acesso ao desbloqueio dos 
celulares mais modernos.

A Comissão de Segurança 
foi representada, na visita, por 
seu presidente, deputado Sar-
gento Rodrigues (PTB), e pelo 
deputado João Leite (PSDB). Eles 
ouviram servidores, que relata-
ram a falta de equipamentos e 
de insumos básicos, como invó-
lucros e máquinas para papilos-
copia (comparação de impres-

sões digitais). O melhor micros-
cópio de comparação, por exem-
plo, usado na análise de docu-
mentos, tem 20 anos de uso.

Outro dificultador para a 
atividade pericial são as con-
dições estruturais do institu-
to. Há vazamentos e infiltra-
ções, os banheiros se encon-
tram em estado precário e o 
espaço no qual os arquivos 
(laudos e fotos) estão arma-
zenados é insuficiente.

A análise de áudios e ví-
deos, atividade que exige si-
lêncio e concentração, é reali-
zada ao lado do ambiente des-
tinado aos laudos de balística.

Se a infraestrutura do Ins-
tituto de Criminalística não é a 
ideal, também não há peritos 
em número suficiente para dar 
conta da demanda. Está previs-
to em lei um quadro de 903 pe-
ritos criminais em Minas Gerais, 
que conta, no entanto, com 660 
profissionais (73% do número 
ideal). Belo Horizonte tem ape-
nas um perito de plantão pa-
ra ocorrências de trânsito, en-
quanto dois plantonistas ficam 
incumbidos das situações rela-
cionadas a crimes contra a vida.

Três peritos de informáti-
ca são responsáveis por ana-
lisar todos os computadores 

apreendidos no Estado. Há 
máquinas que chegaram ao 
órgão em 2007 e ainda não 
foram manuseadas.

Essa situação leva à so-
brecarga do efetivo. É alto o 
índice de doenças ocupacio-
nais, que resultam no afasta-
mento de profissionais. O di-
retor do Instituto de Crimina-
lística, Dário Luiz Lopes, para-
benizou os peritos do Estado, 
que, segundo ele, continuam 
se dedicando para contribuir 
com as investigações.

No fim da visita, o deputa-
do Sargento Rodrigues se dis-
se estarrecido com o panora-
ma do Instituto de Criminalísti-
ca. “A área técnico -científica é 
extremamente valiosa. Um in-
quérito não chega robusto pa-
ra denúncia sem ela”, afirmou.

Segundo o parlamentar, fo-
ram cortados R$ 70 milhões em 
investimentos na Polícia Civil 
nos dois primeiros anos de ges-
tão do governador Fernando Pi-
mentel. Dos quase R$ 3 milhões 
previstos para custeio e investi-
mento na área de perícias em 
2018, somente R$ 350 mil fo-
ram executados, ainda de acor-
do com Sargento Rodrigues, 
que criticou o que considera “o 
sucateamento do setor”.

Guilherme Bergamini

Comissão constatou diversos problemas em visita ao IC

ALMG homenageia Igreja Universal do
Reino de Deus por seu trabalho social

A Assembleia Legislativa ho-
menageou, em Reunião Espe-
cial de Plenário realizada na 
noite de segunda-feira (20), 
a Igreja Universal do Reino de 
Deus. O requerimento que ori-
ginou a solenidade tem como 
primeiro signatário o deputa-
do Gilberto Abramo (PRB). A 
reunião foi comandada pelo 
presidente da ALMG, deputa-
do Adalclever Lopes (MDB).

Segundo Gilberto Abramo, 
o objetivo da homenagem foi 
reconhecer a importância da 
Igreja Universal por seu traba-
lho social, sobretudo no atendi-

mento aos doentes, aos usuá-
rios de drogas e às pessoas ca-
rentes. Segundo informações 
divulgadas pela própria igre-
ja, em 2017 foram atendidas 
aproximadamente 3,4 milhões 
de pessoas nos programas so-
ciais da instituição.

Também participaram da 
Reunião Especial o 1º -vice-
-presidente da Assembleia, 
deputado Lafayette de Andra-
da (PRB), e o deputado Carlos 
Henrique (PRB). O pastor An-
dré Monteiro representou a 
igreja e recebeu placa alusiva 
à ocasião.

Clarissa Barçante

REUNIÃO ESPECIAL
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Queijeiros da Serra Geral, no Norte 
de Minas, reivindicam reconhecimento

Representantes de produtores 
de queijo da região da Serra 
Geral, no Norte de Minas, rei-
vindicaram ontem, em audiên-
cia pública da Comissão de 
Assuntos Municipais e Regio-
nalização, mudanças no Proje-
to de Lei (PL) 4.631/17, do go-
vernador Fernando Pimentel, 
que dispõe sobre a produção 
e a comercialização de queijos 
artesanais no Estado.

A Serra Geral inclui muni-
cípios como Janaúba, Portei-
rinha e Jaíba. De acordo com 
o prefeito de Porteirinha, Sil-
vanei Santos, há 450 produto-
res de queijo na região. Apesar 
disso, os queijeiros têm dificul-
dade em ter seu produto reco-
nhecido como artesanal, em ra-
zão de detalhes técnicos. “Que-
remos ter condições de comer-
cializar nosso produto de forma 
tranquila e agregar valor, como 
aconteceu na Serra da Canas-
tra”, declarou Silvanei Santos. 

Autor do requerimen-
to de audiência e presiden-
te da Comissão de Assuntos 

Municipais, o deputado Pau-
lo Guedes (PT) disse que a 
Assembleia acatará as suges-
tões dos produtores rurais. 

Presidente da Comissão 
de Agropecuária e Agroindús-
tria, o deputado Antonio Car-
los Arantes (PSDB) disse que 
o projeto será alterado pa-
ra atender as necessidades 
de produtores de queijo arte-
sanal de todo o Estado. Mes-
ma garantia veio do deputado 
Carlos Pimenta (PDT). 

Uma das mudanças nor-
mativas necessárias para aten-
der os produtores da Serra Ge-
ral é a autorização para que as 
queijarias usem leite proce-
dente de mais de um estabe-
lecimento produtor. Hoje, se-
gundo a legislação estadual, 
essa situação não é permitida 
na produção de queijo artesa-
nal regulamentado.

Um desafio levantado na 
reunião, no entanto, é a ade-
quação da legislação estadual 
à federal. Representante do 
Instituto Mineiro de Agrope-

cuária (IMA), o fiscal André 
Duch alertou para um proble-
ma jurídico que ameaça com-
prometer todo o debate rea-
lizado na  ALMG sobre o te-
ma. “O IMA está se sentin-
do acuado, após a aprovação 
da Lei Federal 13.680, que ti-
ra os produtos artesanais da 
área da agricultura e passa 
para a área da saúde”, disse. 

Isso, segundo ele, ameaça in-
validar a legislação estadual 
que trata do queijo artesanal. 

A Assembleia tem uma 
longa trajetória na defesa do 
queijo artesanal mineiro, que 
culminou com a aprovação da 
Lei 20.549, em 2012, conhe-
cida como a Lei do Queijo. Se 
aprovado, o PL 4.631/17 de-
verá substituir essa norma.

Secretaria justifica compra de câmeras

O novo projeto pedagógico 
adotado pelas escolas públi-
cas do Estado, que congrega 
as disciplinas da base comum 
curricular com outras áreas 
de conhecimento, motivou in-
vestimentos em equipamen-
tos fotográficos e em capa-

citação de professores. Essa 
foi a justificativa apresentada 
por técnicos da Secretaria de 
Estado de Educação que par-
ticiparam, ontem, de audiên-
cia da Comissão de Educação, 
Ciência e Tecnologia.

Solicitada pela deputa-

da Ione Pinheiro (DEM) e pelo 
deputado Sargento Rodrigues 
(PTB), a audiência buscava es-
clarecer, entre outros pontos, a 
aquisição de câmeras fotográ-
ficas digitais pelo dobro do va-
lor de mercado e a contratação 
do Instituto Inhotim para capa-
citação de educadores, em ple-
na crise financeira do Estado.

A deputada argumentou 
que o equipamento tem custo 
de R$ 1,8 mil, no varejo, mas foi 
adquirido por cerca de R$ 3,8 
mil. A Secretaria de Educa 
ção confirmou o valor total do 
pregão, de aproximadamente 
R$ 15 milhões para compra de 
3.888 unidades, o que valida a 
conta da deputada.

O superintendente de 
Tecno logias Educacionais da 
secretaria, Robson Parreiras, 
explicou, porém, que o pre-
gão englobou não apenas 
a compra do equipamento, 

mas também sua manuten-
ção e a entrega em cada esco-
la, inclusive nas zonas rurais.

Cecília Cristina Alves, coor-
denadora de Educação Integral 
e Integrada da secretaria, de-
fendeu o novo modelo peda-
gógico e afirmou que ele passa 
pelo acesso à tecnologia. “Os 
professores também precisam 
de treinamento, de um espaço 
onde possam dialogar com as 
várias áreas de conhecimento”, 
afirmou ela, ao abordar a capa-
citação no Inhotim.

Ione Pinheiro reconheceu 
o valor da iniciativa, mas pon-
derou que o momento é ina-
propriado, em função da crise. 
Para ela, o Estado poderia se 
valer de instituições públicas. 

A deputada Celise  Laviola 
(MDB), presidenta da comis-
são, falou sobre avanços na 
educação alcançados pela 
atual gestão.

Parlamentares apoiaram demanda de produtores da região

Audiência teve debate sobre despesas da Secretaria de Educação

Sarah Torres

Willian Dias

COMISSÕES
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ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Mostra de Artesanato da Associação de Mulheres Empreendedoras e Fi-
lhos (Galeria de Arte)

9 horas
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do 2º ano do ensino médio do Colé-

gio São Judas Tadeu, de Belo Horizonte
9h30

• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho I) – discutir e votar proposi-
ções da comissão

10 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Auditó-

rio SE) – debater a atividade de mineradoras no entorno dos Parques da 
Serra do Rola-Moça e da Baleia. Requerimento: deputada Marília Campos

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – 
discutir e votar parecer sobre o PL 4.029/17 (1º turno), do deputado 
Rogério Correia, que institui a Zona da Mata como Polo Agroecológico e 
de Produção Orgânica

• Comissão de Saúde (Plenarinho III) – discutir e votar parecer sobre o PL 
2.648/15 (turno único), da deputada Arlete Magalhães, que institui o 
Junho Vermelho, mês de campanha pela doação de sangue

10h15
• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de re-

dação final
10h30

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar pa-
receres sobre nove proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o 
PL 5.000/18 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, que institui 
as carreiras de pesquisa e ensino em políticas públicas

• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Auditó-
rio SE) – discutir e votar proposições da comissão

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pa-
recer sobre o PL 5.302/18 (2º turno), do governador Fernando Pimentel, 
que dispõe sobre a autorização para não ajuizar, não contestar ou desis-

tir de ação em curso
13h30

• Visitas Orientadas (ALMG) – participantes do Parlamento Jovem da Escola 
Estadual Santo Antônio, de Chiador, e da Câmara Municipal de Andradas

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pa-

receres sobre seis proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
5.302/18 (2º turno), do governador Fernando Pimentel, que dispõe sobre 
a autorização para não ajuizar, não contestar ou desistir de ação em curso

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

• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenari-
nho I) – discutir e votar proposições da comissão

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

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório SE) – discutir e vo-

tar proposições da comissão
15h30

• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-
narinho IV) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário

• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II) – 
discutir e votar proposições da comissão

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

dispensam Plenário
18 horas

• Reunião Extraordinária (Plenário)
18h15

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

TV ASSEMBLEIA

 0h Palestra (continuação) – História política de Minas, com Luiz 
Fernandes de Assis 

 1h Panorama – Saneamento básico
 1h30 Assembleia Notícia 
	 2h	 Comissão	de	Defesa	dos	Direitos	da	Pessoa	com	Deficiência	

(19/6) – Discussão sobre protocolo de cateterismo intermitente 
limpo

 3h55 Pensando em Minas – Cultura do silêncio e democracia, com 
Venício Artur de Lima 

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Via Justiça – População em situação de rua
 7h Zás – Jennifer Alexander e Duo Fortissimo 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama – Saneamento básico
 9h Conexão Eleitoral
 9h30 Assembleia ao Vivo/Comissões 

 10h Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária
 12h Memória e Poder – Cozinheira dona Lucinha 
 13h Mundo Político 
 13h30 Compactos de Comissões
 13h45 Assembleia 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 II Congresso de Direito Político Eleitoral – Painel 6, com Ana 

Cláudia Santana e Lara Ferreira
 21h Tribuna Livre – Endividamento do Estado
 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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ORDEM DO DIA
Reunião Extraordinária (10 horas)

Mesma pauta da Reunião Ordinária
Reunião Ordinária (14 horas)
PL 5.301/18

Do governador Fernando Pimentel. Autoriza abertura de crédito suple-
mentar em favor do Ministério Público e do Fundo Especial do Ministé-
rio Público. Discussão em turno único

PL 5.329/18
Do governador Fernando Pimentel. Autoriza a abertura de crédito 
suplementar em favor do Tribunal de Justiça e do Fundo Especial do 

Poder Judiciário. Discussão em turno único
PL 4.909/18

Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Transforma cargos de provi-
mento em comissão da Secretaria do Tribunal. Discussão em 2º turno

PL 5.302/18
Do governador Fernando Pimentel. Dispõe sobre a autorização para não 
ajuizar, não contestar ou desistir da ação em curso e cria a Câmara de Pre-
venção e Resolução Administrativa de Conflitos. Discussão em 1º turno

Reunião Extraordinária (18 horas)
Mesma pauta da Reunião Ordinária


