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Projeto que transforma cargos do TJMG 
é aprovado em 2º turno no Plenário

Proposição beneficia filhos de hansenianos
creches e preventórios, e os 
que permaneceram nas colô-
nias separados dos pais e do 
convívio social.

Já a emenda nº 2 estabe-
lece que a indenização será 
concedida somente aos filhos 
de pessoas com hanseníase 
que recebam até quatro sa-
lários mínimos e àqueles que 
não recebam pensão especial 
concedida pela Lei Federal 
11.520, de 2007.

e Justiça, com as emendas nos 
1 e 2, da Comissão de Saúde.

O substitutivo nº 1 trans-
forma a pensão vitalícia em 
indenização, que será paga 
pelo Estado após processo 
administrativo ou judicial 
transitado em julgado.

A emenda nº 1 prevê que 
farão jus à indenização os fi-
lhos segregados de pais com 
hanseníase que foram enca-
minhados a educandários, 

O projeto visa à reparação 
material de danos causados 
aos que foram separados de 
seus pais compulsoriamen-
te, décadas atrás, quando os 
atingidos pela doença eram 
internados em hospitais- 
-colônia.

O relator, deputado Cás-
sio Soares (PSD), opinou pe-
la aprovação da proposta na 
forma do substitutivo nº 1, 
da Comissão de Constituição 

Na tarde de ontem, a Comis-
são de Fiscalização Financeira 
e Orçamentária (FFO) emitiu 
parecer de 1º turno favo-
rável ao Projeto de Lei (PL) 
4.828/17, do deputado An-
tônio Jorge (PPS), que, origi-
nalmente, estabelece pensão 
especial, mensal, vitalícia e 
intransferível para os filhos 
de hansenianos. Agora, o 
projeto já pode ser apreciado 
pelo Plenário.

Ricardo Barbosa

Três projetos de lei foram aprovados, de forma definitiva, na Reunião Extraordinária de Plenário de ontem

ram aprovados, em turno 
único, mais dois projetos. O 
PL 5.301/18 permite ao Po-
der Executivo abrir crédito 
suplementar de até R$ 20,5 
milhões em favor do Ministé-
rio Público (MP) e de até R$ 11  
milhões para o Fundo Especial 
do Ministério Público de Minas 
Gerais (Funemp).

Já o PL 5.329/18 estabe-
lece a mesma autorização até 
o limite de R$ 212 milhões 
para o TJMG e de até R$ 63 
milhões para o Fundo Espe-
cial do Poder Judiciário de 
Minas Gerais (FEPJ).

mar cargos, altera nomencla-
turas e formas de ingresso 
no tribunal e cria gratificação 
para procurador do Estado 
colocado à disposição do Po-
der Judiciário e lotado na Pre-
sidência do TJMG. 

Alguns dos cargos deixam 
de ser de recrutamento limita-
do (ocupados apenas por ser-
vidores concursados) para se 
tornarem de recrutamento am-
plo, ou seja, de livre nomeação. 
Também há cargos que passam 
pela modificação inversa. 
Crédito suplementar – Na 
mesma reunião, também fo-

para o exercício de apoio jurí-
dico aos desembargadores e 
de suporte jurídico a juízes de 
primeira instância.

Outra modificação intro-
duz dispositivo para tornar 
mais clara a garantia de que 
o servidor efetivo de outro 
órgão dos Poderes do Esta-
do que se encontre cedido 
para o exercício de cargo de 
provimento em comissão no 
TJMG terá direito a receber 
adicional de desempenho já 
adquirido no órgão cedente.
Formas de recrutamento – A 
proposição, além de transfor-

Foi aprovado ontem, em 2º 
turno, na Reunião Extraordi-
nária de Plenário realizada 
pela manhã, o Projeto de 
Lei (PL) 4.909/18, que trans-
forma cargos do quadro de 
provimento em comissão da 
secretaria do Tribunal de Jus-
tiça de Minas Gerais (TJMG). 
A proposição passou na for-
ma do substitutivo nº 1 ao 
vencido (texto aprovado em 
1º turno, com alterações), 
apresentado pela Comissão 
de Administração Pública.

O substitutivo incorpora 
modificações sugeridas pe-
lo próprio tribunal, que é o 
autor do projeto, após a vo-
tação em 1º turno. Assim, a 
matéria passou a tratar tam-
bém da extinção e da criação 
de cargos específicos.

A proposta é que sejam 
extintos 266 cargos efetivos 
de oficial de apoio judicial, 
criados pela Lei 20.964, de 
2013, mas que ainda não fo-
ram providos por concursa-
dos, e que sejam criados 108 
cargos de provimento em co-
missão, que podem ser preen-
chidos sem concurso público.

Os novos cargos a serem 
criados são de assessoramen-
to superior e intermediário 
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ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Mostra de artes plásticas de Vander Lúcio Maciel Carvalho (Galeria de 
Arte)

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório SE) – dis-

cutir e votar proposições da comissão
• Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras (Plenarinho II) – discutir 

e votar proposições da comissão
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do 2º ano do ensino médio da 

Escola Estadual Professor João Menezes, de Piumhi
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Auditório SE) – discu-
tir e votar proposições da comissão

19 horas
• Zás (Teatro) – show comemorativo dos 15 anos do CD Em cada canto, do 

cantor Foka Senna

ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)

Pauta regimental, sem proposições para serem analisadas.

TV ASSEMBLEIA
 0h Palestra – Suicídio: estigma e prevenção, com Humberto Correa 

da Silva Filho 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Segurança Pública (18/6) – Discussão sobre a 

implantação do Sistema Único de Segurança Pública
 4h45 Palestra – Mulheres e políticas públicas, com Clarisse Goulart 
 6h05 Compactos de Comissões
 6h30 Memória e Poder – Jornalista J. D. Vital 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Conexão Eleitoral
 9h Minas é Muitas – Manga 
 9h45 Compactos de Comissões
 10h Assembleia ao Vivo/Comissões
 12h Tribuna Livre – Saúde: desafios do novo governo 

 13h Mundo Político 
 13h30 Compactos de Comissões
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Memória e Poder – Jornalista J. D. Vital 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama (inédito) – Eleições nas redes sociais 
 20h Palestra – Violência contra a mulher, com Ermelinda Irene de 

Mello 
 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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COMISSÕES

Perícias do INSS serão tema de reunião

Comissão do Trabalho vai abordar a situação do INSS em Timóteo

Guilherme Bergamini

(BNDES), Dalmo dos Santos 
Marchetti. Os deputados 
João Leite, André Quintão e 
Sargento Rodrigues querem 
conhecer os projetos do ban-
co para o setor ferroviário.

BNDES – A comissão tam-
bém aprovou solicitação  para 
que seja ouvido o gerente de 
Transportes e Logística do 
Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social 

audiências públicas da Agência 
Nacional de Transportes Ter-
restres (ANTT) sobre a prorro-
gação de concessões ferroviá-
rias no Estado, especialmente 
a da concessão da Estrada de 
Ferro Vitória-Minas. 

A primeira audiência da 
ANTT está prevista para o dia 
10 de setembro, em Belo Ho-
rizonte. No mesmo mês, serão 
realizados debates em Ipatinga 
(Rio Doce), Vitória (Espírito San-
to) e Brasília (Distrito Federal).

Assinam o pedido para 
a realização da audiência, no 
Legislativo estadual, os depu-
tados João Leite (PSDB), An-
dré Quintão (PT) e Sargento 
Rodrigues (PTB), e a deputada 
Marília Campos (PT).

A Comissão do Trabalho, da 
Previdência e da Assistência 
Social aprovou ontem reque-
rimento para a realização de 
audiência pública que terá co-
mo tema a atual situação das 
perícias médicas do INSS em 
Timóteo (Vale do Rio Doce).

Assina essa solicita-
ção o deputado Celinho do 
 Sinttrocel (PCdoB), que pre-
tende debater as altas médi-
cas e a possibilidade de can-
celamento de benefícios pre-
videnciários prestados pelo 
instituto naquela cidade.
Ferrovias – A Comissão Extra-
ordinária Pró-Ferrovias Minei-
ras, por sua vez, vai discutir as 
propostas e as reivindicações 
que a comissão defenderá nas 


