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Governo deve nomear este ano cerca de
30 mil novos servidores para a educação

Pelo menos 30 mil novos 
servidores da educação de-
verão ser nomeados este 
ano pelo governo do Estado. 
A afirmação foi feita ontem 
pelo assessor da Subsecre-
taria de Gestão de Recursos 
Humanos da Secretaria de 
Estado de Educação (SEE), 
Paulo Renato Barbi Brescia, 
durante audiência pública da 
Comissão de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia.

Solicitada pelos depu-
tados Paulo Lamac (Rede), 
Professor Neivaldo e Rogé-
rio Correia, ambos do PT, a 
reunião teve como objetivo 
debater a programação das 
nomeações dos candidatos 
aprovados em concursos pú-
blicos de 2011 e de 2014 da 
educação, ambos em vigor. 
Além de membros do gover-
no e parlamentares, parti-
ciparam representantes do 
Sindicato Único dos Traba-
lhadores do Ensino de Minas 
Gerais (Sind-UTE/MG).

Em seu pronunciamen-
to, o assessor Paulo Bres-
cia anunciou que a meta 
do governo para 2016 é 
nomear, no mínimo, o do-
bro dos 15 mil servidores 
nomeados em 2015. Ele 

explicou que o concurso de 
2011 será o foco principal 
das nomeações deste ano. 
“O que não quer dizer que 
não vamos nomear os de 
2014 também”, completou.

Até o momento, segundo 
Brescia, já foram nomeados 
2,5 mil profissionais de diver-
sas áreas da educação este 
ano. Um segundo lote de no-
meações está sendo definido. 

“Não temos ainda uma data 
certa, mas, provavelmente, se-
rá na primeira semana de abril. 
Pretendemos chamar mais 2,5 
mil concursados”, informou.

Servidores da educação, 
principalmente professores, 
também estiveram presentes 
e reclamaram especialmente 
das perícias realizadas pelo 
governo. Alguns deles, que 
atualmente atuam como de-

signados, criticaram o que clas-
sificaram como uma atuação 
autoritária de diversos peritos, 
os quais estariam desres-
peitando atestados médicos 
apresentados. Houve vários 
relatos de pessoas aprovadas 
em um dos concursos da edu-
cação que, apesar de já tra-
balharem como designadas 
no Estado, foram reprovadas 
no exame médico.

Representantes dos servidores também apresentaram aos deputados queixas sobre perícias médicas

 Sarah Torres 

Sindicato exige suspensão de perícias
Em nome dos servidores es-
taduais da educação, pronun-
ciou-se a presidente da Cen-
tral Única dos Trabalhadores 
(CUT/MG) e coordenadora- 
-geral do Sind-UTE/MG, Be-
atriz Cerqueira. Ela afirmou 
ter vergonha de falar de pe-
rícias médicas, pois há um 
ano e meio vem negociando 
o assunto com o governo e 
nada melhorou. Diante desse 
quadro, ela reivindicou a sus-
pensão das perícias, até que 

sejam negociados os critérios 
e as condições para a realiza-
ção desses exames.

Beatriz Cerqueira tam-
bém reclamou que os exone-
rados após a inconstituciona-
lidade da Lei Complementar 
100, de 2007, que se encon-
tram adoecidos não estão re-
cebendo seus salários. 

Em relação às perícias mé-
dicas, a superintende central 
de Administração da Secretaria 
de Estado de Planejamento e 

Gestão (Seplag), Gabriela Cam-
pos Siqueira, ponderou que já 
foram feitas várias reuniões 
com a equipe médica respon-
sável, nas quais foi solicitado 
o empenho de todos. “Se ne-
cessário, vamos contratar mais 
profissionais”, ressaltou. 
Mobilização – O deputado 
Rogério Correia (PT) desta-
cou que, apesar dos esforços 
governamentais, apenas um 
terço dos servidores da edu-
cação é efetivo. Ele também 

esclareceu que há projetos 
do governador de interesse 
do setor a serem votados no 
Plenário, como o PL 3.396/15, 
que reajusta em 11,36% o sa-
lário dos servidores da edu-
cação, de forma retroativa 
a 1º de janeiro de 2016. No 
entanto, segundo Correia, as 
votações estariam sendo fre-
quentemente obstruídas pela 
oposição. Ele sugeriu à cate-
goria, então, que faça pressão  
sobre os parlamentares. 
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População de Betim repudia iminente
fechamento de maternidade pública

Servidores e usuários da rede 
de saúde pública de Betim 
(RMBH) lotaram o Teatro da 
Assembleia na tarde de on-
tem, durante audiência públi-
ca da Comissão de Participa-
ção Popular. Os participantes, 
contrários à possibilidade de 
fechamento da Maternidade 
Pública Haydée Espejo Conroy, 
repudiaram a proposta da pre-
feitura de transferir os serviços 
da instituição para o Hospital 
Regional Público de Betim Pro-
fessor Osvaldo Franco.

Premiada nacional e inter-
nacionalmente, a maternidade 
existe há 22 anos e tem capa-
cidade para realizar 300 partos 
por mês. A unidade atende não 

só a população de Betim, mas 
também um grande número 
de municípios vizinhos. Ultima-
mente, porém, conforme denún-
cias apresentadas na reunião, a 
instituição está sucateada, com 
carência de medicamentos, ali-
mentos, equipamentos e leitos. 

Segundo funcionários 
da instituição, o prefeito de 
Betim, Carlaile Pedrosa, e o 
secretário de Saúde, Rasível 
dos Reis Santos Junior, esta-
riam irredutíveis em relação à 
disposição de encerrar as ati-
vidades da instituição, em vez 
de pensarem em alternativas 
para sanear as suas finanças.

Eles também denuncia-
ram que outras unidades de 

saúde, como o hospital regio-
nal e as unidades de atendi-
mento imediato (UAIs) esta-
riam funcionando de forma 
precária, algumas também 
ameaçadas de fechamento. A 
denúncia resultou na aprova-
ção, por parte dos parlamen-
tares da comissão, de um re-
querimento propondo a visita 
dos deputados às UAIs dos 
bairros Guanabara e Alterosa.
Providências – Ao abrir a reu-
nião, a deputada Marília Cam-
pos (PT) lembrou que, no dia 
15 de março, parlamentares 
da comissão visitaram a ma-
ternidade e o hospital regio-
nal. Dessa visita, resultou um 
relatório a ser encaminhado 

ao Ministério Público, à Se-
cretaria de Estado de Saúde 
(SES) e à Prefeitura de Betim 
pedindo providências capazes 
de evitar o fechamento da ins-
tituição. Marília defendeu a 
união entre o Estado e o mu-
nicípio na busca por soluções 
para o problema.

O deputado Geraldo Pi-
menta (PCdoB), que é médico, 
criticou a “má gestão, a con-
dução irregular e a ameaça 
concreta de fechamento da 
maternidade, referência na Re-
gião Meropolitana de Belo Ho-
rizonte”. Segundo o deputado, 
o sistema público de saúde de 
Betim está ameaçado.

Ex-prefeito de Betim, 
o deputado Ivair Nogueira 
(PMDB) enalteceu o reco-
nhecimento internacional 
da maternidade pública e, 
assim como os colegas, cen-
surou a ameaça de fecha-
mento de unidades de saúde 
no município. “Há uma crise 
nacional, falta dinheiro, mas 
a questão da saúde é funda-
mental, não podemos abrir 
mão dela”, afirmou.

O deputado Doutor Jean 
Freire (PT) relatou que, em 
visita ao Hospital Regional 
de Betim, em julho do ano 
passado, verificou que a ins-
tituição está sobrecarregada, 
com pacientes sendo atendi-
dos nos corredores. “Como 
poderia, agora, absorver os 
pacientes que são atendidos 
na maternidade?”, indagou.

Estado ofereceu ajuda à instituição
A subsecretária de Políticas 
e Ações de Saúde da SES, 
Maria do Carmo, informou 
que o governo do Estado já 
se mostrou disposto a ajudar 
a prefeitura, oferecendo re-
cursos da ordem de R$ 5 mi-
lhões, a serem pagos em duas 
parcelas (março e abril). De 
acordo com a subsecretária, 
o prefeito teria afirmado, po-
rém, que não seria possível 
manter a unidade em fun-
cionamento sem um aporte 

inicial de pelo menos R$ 15 
milhões.

Maria do Carmo contou 
ainda que, em reunião com 
gestores municipais e o Mi-
nistério Público, a SES teria 
recomendado um estudo 
mais aprofundado da situa-
ção, antes de se decidir por 
um desfecho radical como 
o fechamento. Dessa forma, 
ela pediu uma “trégua” de 
pelo menos um mês, para 
que seja possível estudar 

melhor o problema e encon-
trar soluções. 
Ausências – Ainda durante 
a audiência, deputados e 
vereadores criticaram a au-
sência de representantes da 
administração municipal na 
reunião. Servidores e usuá-
rios da rede de saúde pública 
de Betim sugeriram algumas 
medidas para a adequação 
do orçamento destinado ao 
setor, como a diminuição do 
número de cargos comissio-

nados na administração e a 
revisão de convênios e de 
contratos com ONGs.

Representantes do Sin-
dicato dos Médicos local e 
profissionais da maternidade 
ponderaram, em depoimen-
tos, que servidores e usuários 
não podem responder pela 
crise e que é possível reverter 
o quadro de precariedade em 
que se encontra hoje a insti-
tuição e outras unidades de 
saúde do município. 

Servidores e usuários do sistema público de saúde de Betim lotaram o Teatro da Assembleia 

Willian Dias 
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Entidades defendem inserção laboral de
dependentes químicos em recuperação

Representantes de entida-
des civis e do Executivo estão 
preocupados com o ambien-
te encontrado nas empresas 
pelos dependentes químicos 
que concluíram seu processo 
de reabilitação e estão aptos a 
ingressar no mercado de traba-
lho. O debate sobre o assunto 
surgiu ontem, em audiência pú-
blica da Comissão de Prevenção 
e Combate ao Crack e Outras 
Drogas. A reunião teve como 
objetivo a discussão do Projeto 
de Lei (PL) 2.277/15, de autoria 
do deputado Cabo Júlio (PMDB), 
que autoriza o governo do Esta-
do a criar um programa de in-
serção laboral para os usuários 
de drogas em recuperação.

Superintendente de Pre-
venção da Subsecretaria de 
Políticas Sobre Drogas, Fabia-
ne Rodrigues Oliveira ressal-
tou que a proposição é muito 
importante, tendo em vista 
que não existem políticas 
nesses moldes. No entanto, 
ela ponderou que a simples 
contratação dessas pessoas 
não é suficiente. “Um am-
biente que favoreça a perma-
nência desses funcionários é 
essencial”, avaliou.

A presidente do Conselho 
Municipal de Políticas sobre 
Drogas de Belo Horizonte, So-
raya Romina Santos, reforçou 
a urgência da política pública 
proposta. Na sua avaliação, di-
versas empresas privadas, veri-
ficando o sucesso da iniciativa, 
seguirão o exemplo. “Nós sa-
bemos que o preconceito nas 
seleções das instituições exis-
te. Imagine então em relação 
ao usuário de drogas? Por isso, 

se faz necessário algum tipo de 
diálogo com as áreas de recur-
sos humanos”, salientou.

O coordenador estadual 
do programa Maçonaria a Fa-
vor da Vida – Contra as Drogas, 
Danilo Emanuel de Oliveira 
Santos de Treminio Salas, pe-
diu que fossem incluídos no 
público-alvo do projeto meno-
res aprendizes e adolescentes, 
que formam um contingente 
diretamente impactado pelo 
consumo das drogas. 

Autor do requerimento 
para a realização da reunião, 
o deputado Cabo Júlio expli-
cou que isso não seria possí-
vel, uma vez que a legislação 
não permite a contratação de 
menores. Ele ratificou que os 
contratados seriam egressos 

de tratamentos, que passa-
riam por sérias avaliações mé-
dicas e psicológicas. “O reco-
meço dessas pessoas é muito 
difícil, elas precisam de uma 
oportunidade”, destacou.
Projeto – Além da criação 
do programa, o PL 2.277/15 
obriga o governo a reservar 
aos usuários reabilitados 2% 
do total de vagas de traba-
lho geradas em cada contra-
to de obras públicas ou de 
serviços contratados. Para o 
advogado da Federação das 
Indústrias do Estado de Mi-
nas Gerais (Fiemg), Gustavo 
Lemos Ferreira da Silva, essa 
proposta é inconstitucional. 
Segundo ele, cabe apenas à 
União legislar sobre os direi-
tos de trabalho.

“Essa é mais uma cota que 
só vai penalizar ainda mais as 
empresas. As instituições já são 
multadas por não cumprirem 
as obrigações que já existem, 
porque não há pessoas capaci-
tadas disponíveis no mercado 
nos segmentos definidos pelas 
cotas”, justificou. Ele ponderou, 
ainda, que a inserção de usuá-
rios reabilitados não deveria 
ser regida por legislação, e sim 
ocorrer de maneira voluntária.

A deputada Ione Pinhei-
ro (DEM) defendeu que a 
matéria estabeleça, sim, um 
percentual mínimo de usu-
ários beneficiados, por en-
tender que somente com a 
previsão de vagas na lei as 
propostas do projeto po-
dem sair do papel. 

Empresas podem ter poder de veto
O relator do PL 2.277/15, de-
putado Antônio Jorge (PPS), 
lembrou que, como a pro-
posição prevê a reserva de 
vagas em empresas que par-
ticipam de licitações com o 
Executivo, a cota para os ex-
dependentes não pegaria 
nenhum empresário de sur-

presa, pois constaria como 
um pré-requisito do contra-
to. O parlamentar ponde-
rou, ainda, que as empresas 
deverão ter algum tipo de 
capacidade de veto, caso 
constatem a incapacidade 
dos contratados para cum-
prir as funções necessárias.

Já o presidente do Con-
selho Estadual de Políticas 
Sobre Drogas (Conead), 
Aloísio Antônio Andrade de 
Freitas, defendeu que o tra-
balho ideal para o perfil do 
ex-dependente químico seja 
o auxílio na recuperação de 
outros dependentes. “É nis-

so que deveríamos pensar, 
pois o vício é algo que de-
manda cuidados especiais 
para sempre. Como proteger 
essas pessoas de recaídas, 
sabendo que o álcool, por 
exemplo, é algo presente no 
cotidiano de muitas empre-
sas?”, questionou.

A comissão debateu as consequências do projeto que prevê estímulos à contratação de ex-dependentes 

 Raíla Melo 
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Assembleia recebe emenda à proposta
de reajuste para servidores da educação

Uma emenda do governa-
dor ao Projeto de Lei (PL) 
3.396/16 foi recebida pelo 
Plenário na Reunião Ordiná-
ria de ontem. A proposição, 
de sua própria autoria, re-
ajusta em 11,36% o salário 
dos servidores da educação, 
de forma retroativa a 1º de 
janeiro de 2016. A alteração 
proposta tem o objetivo de 
corrigir os valores corres-
pondentes ao último grau 
da tabela de vencimentos 
da carreira de Analista de 
Educação Básica, tendo em 
vista que eles se encontra-
vam desatualizados.

De acordo com Fernando 
Pimental, o governo preten-
de, com a aprovação do pro-
jeto, honrar o compromisso 
assumido com os trabalha-
dores da educação, por meio 
da concessão de reajuste 
conforme o índice de corre-
ção do valor do piso salarial 
nacional do magistério, divul-
gado anualmente pelo Minis-
tério da Educação.
Indicação – O Plenário tam-
bém recebeu, por meio de ou-
tra mensagem encaminhada 
pelo governador, a indicação 
da ex-deputada Maria Tereza 
Lara para o cargo de presiden-
te da Fundação Educacional 
Caio Martins (Fucam). 

A fundação tem por fina-
lidade promover o desenvol-
vimento sustentável e inte-
grado de crianças, adolescen-
tes e jovens em situação de 
vulnerabilidade social, priori-
tariamente da zona rural.

Maria Tereza Lara foi ve-
readora por oito anos em Be-
tim (RMBH) e deputada esta-
dual por quatro mandatos. 
Segundo Fernando Pimentel, 
a qualificação acadêmica e 
a atuação profissional da in-
dicada preenchem todos os 
requisitos para o cargo.

Defensoria Pública – Outra 
proposição encaminhada 
pelo governador à Assem-
bleia foi o PL 3.402/16, 
que autoriza a abertura 
de crédito suplementar de 
até R$ 2.827.691,30 em 
favor da Defensoria Públi-
ca de Minas Gerais. 

Os recursos disponibi-
lizados irão cobrir investi-
mentos e outras despesas 
correntes do órgão. 
Tributação – Ainda na Reu-
nião Ordinária de ontem, 
foi recebida mensagem do 

governador, por meio da 
qual ele encaminha expo-
sição de motivos da Secre-
taria de Estado de Fazenda 
para a concessão de regime 
especial de tributação em 
matéria de ICMS ao setor 
de fabricação de alimentos 
para animais.

A medida fiscal adotada 
tem por finalidade fomentar 
e proteger o segmento dos 
impactos negativos gerados 
por políticas econômicas ins-
tituídas por outros estados, 
em especial o Rio de Janeiro.

Deputados discutem projetos do governador
Durante a Reunião Ordinária, 
acompanhada nas galerias 
por dezenas de servidores, 
diversos deputados fizeram 
considerações sobre pro-
posições que beneficiam os 
trabalhadores da educação, 
todas de autoria do gover-
nador, que estavam na pau-
ta do Plenário. Além do PL 
3.396/16, foram citados o PL 
3.230/16, que garante assis-
tência médica e odontológi-
ca aos servidores demitidos 
em função da inconstitucio-
nalidade da Lei Complemen-

tar 100, de 2007, pelo Insti-
tuto de Previdência dos Ser-
vidores do Estado de Minas 
Gerais (Ipsemg); e o Projeto 
de Lei Complementar (PLC) 
50/16, que dispõe sobre a 
licença para tratamento de 
saúde dos trabalhadores que 
também foram atingidos por 
essa decisão.

O deputado Rogério Cor-
reia (PT) abordou a impor-
tância dessas três matérias a 
serem apreciadas na ALMG. 
Já os deputados Isauro Calais 
(PMDB), Cristiano Silveira (PT), 

Bosco (PTdoB) e Elismar Pra-
do (sem partido) ressaltaram 
a disposição dos deputados 
de votar logo os projetos.

O deputado Dalmo Ri-
beiro Silva (PSDB), por sua 
vez, lamentou que só agora 
essas proposições, que be-
neficiam aqueles efetivados 
pela Lei 100, serão analisa-
das na ALMG. “Já tínhamos 
essa demanda há muito 
tempo”, destacou.

O deputado João Vítor 
Xavier (PSDB) questionou a 
ausência de deputados go-

vernistas no Plenário. “Onde 
estão os deputados para que 
a gente vote os projetos?”, 
indagou. Gustavo Valadares 
(PSDB) salientou que não era 
possível analisar a proposição 
que garante reajuste aos ser-
vidores da educação, tendo 
em vista que foi apresentada 
emenda do governador à ma-
téria, o que faz com que seu 
conteúdo seja apreciado an-
tes em comissão. O deputado 
Bonifácio Mourão (PSDB) re-
forçou a cobrança de quórum 
para votação das matérias.

Clarissa Barçante 

Governador também encaminhou mensagem com a indicação de Maria Tereza Lara para a Fucam



23 de março de 2016 quarta-feira – Assembleia Informa • 5COMISSÕES

Comissão quer debater o uso de drones
Os parlamentares da Comis-
são de Segurança Pública 
aprovaram requerimento para 
que seja debatida a utilização 
de drones (veículos aéreos 
não tripulados) no Estado. O 
autor da solicitação, deputa-
do Sargento Rodrigues (PDT), 
explicou que as discussões 
serão centradas no uso desses 
equipamentos nas proximida-
des de presídios, delegacias, 
departamentos de polícia, ca-
deias e prédios públicos. 

O deputado teve outro 
requerimento de sua auto-
ria rejeitado durante a reu-
nião de ontem. Ele sugeriu 

que fosse encaminhado ao 
governador pedido de pro-
vidências para a concessão 
do título de Cidadão Honorá-
rio do Estado ao juiz federal 
Sérgio Moro, da 13ª Vara de 
Curitiba (PR), responsável 
pelo julgamento dos crimes 
relacionados à operação La-
va Jato, da Polícia Federal.
Agricultura – Na Comissão 
Extraordinária das Mulheres, 
foram aprovados dois reque-
rimentos. A pedido da depu-
tada Rosângela Reis (Pros), 
será organizada uma audiên-
cia pública sobre a situação 
das mulheres que fazem par-

te da cadeia de produção da 
agricultura familiar. 

Atendendo a solicitação 
da deputada Geisa Teixeira 
(PT), os membros da comis-
são irão visitar o presidente 
do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais (TJMG), Pedro 
Carlos Bitencourt Marcon-
des, para tratar de formas de 
enfrentamento da violência 
contra a mulher. 
Hospital – A subutilização 
do Hospital do Barreiro, em 
Belo Horizonte, será tema de 
uma reunião da Comissão de 
Assuntos Municipais e Re-
gionalização. O requerimen-

to é do deputado Fred Costa 
(PEN). A comissão também 
aprovou a organização de 
mais 14 audiências públicas 
e de uma visita técnica.

Outro requerimento do 
deputado Fred Costa foi aprova-
do na Comissão de Transporte, 
Comunicação e Obras Públicas. 
Os parlamentares pretendem 
realizar uma visita ao Tribunal 
de Contas do Estado (TCE-MG), 
com o objetivo de discutir ques-
tões relativas aos radares de fis-
calização de velocidade na rodo-
via MG-030, que liga a Capital a 
Itabirito (Região Central), pas-
sando por Nova Lima (RMBH). 

ORADORES

Cultura
O deputado Bosco (PTdoB) 
afirmou que o Estado passa 
por um momento difícil na 
cultura. Para o parlamentar, 
apesar de um grande acer-
vo cultural, não há um plano 
para nortear as ações do go-
verno no setor. O deputado 
ressaltou que esse contexto 
irá mudar, tendo em vista que 
encontros regionais do Fó-

rum Técnico Plano Estadual 
de Cultura estão sendo reali-
zados em todo o Estado para 
que a população possa parti-
cipar da construção do pro-
jeto. Em relação à educação, 
Bosco disse ser favorável a 
proposições que beneficiam 
os servidores da educação, 
as quais estavam na pauta do 
Plenário ontem. Em aparte, 
Rogério Correia (PT) explicou 

que esses projetos só pode-
rão ser apreciados depois de 
vetos que estão na faixa cons-
titucional. Em outro aparte, 
Gustavo Valadares (PSDB) 
informou que, com a emenda 
apresentada pelo governador 
ao projeto que reajusta em 
11,36% o salário desses ser-
vidores, o conteúdo precisa 
ser apreciado antes em uma 
comissão temática.

Educação
O deputado Fabiano Tolen-
tino (PPS) abordou, em seu 
pronunciamento, o pregão 
eletrônico para compra de 
móveis escolares no Estado. 
Ele destacou que foi aberto 
processo para que fosse ad-
quirido 1,5 milhão de cartei-
ras escolares, a um custo de 
R$ 276 milhões. Segundo o 
deputado, como o processo 

não foi claro, inúmeros pro-
blemas foram constatados. 
Por causa disso, ele contou 
que parlamentares recorre-
ram ao Ministério Público e ao 
Tribunal de Contas do Estado. 
“A denúncia foi importante, 
porque fez com que o valor 
da licitação fosse baixado em 
R$ 40 milhões. Se não pudésse-
mos fiscalizar as ações do go-
verno, isso não ocorreria”, en-

fatizou. Tolentino acrescentou 
também que, recentemente, 
o pregão foi suspenso pelo 
TCE por causa de indícios de 
superfaturamento. De acor-
do com o parlamentar, antes 
o governo comprava esses 
materiais por meio dos cai-
xas escolares, o que era mais 
eficaz. Em aparte, Wander 
Borges (PSB) parabenizou o 
colega pela iniciativa. 

Lava Jato
O deputado Sargento Ro-
drigues (PDT) enfatizou que 
será apresentado na ALMG 
requerimento para home-
nagear a força-tarefa da 
operação Lava Jato. “Vamos 
homenagear a Polícia Fede-
ral, o Ministério Público Fe-
deral e o juiz Sérgio Moro”, 
disse. Rodrigues também 
destacou a decisão da minis-

tra Rosa Weber, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), de 
negar o pedido da defesa 
do ex-presidente Lula para 
que as investigações sobre 
ele se mantivessem sob a 
responsabilidade do STF. O 
parlamentar ainda fez críti-
cas ao governo federal, que, 
na sua opinião, é o grande 
responsável pela crise no 
País. “Quando há crise eco-

nômica, os trabalhadores 
são os mais afetados”, acres-
centou. Por fim, o deputado 
salientou que é favorável 
ao projeto, em tramitação 
na Assembleia, que fixa em 
11,36 % o reajuste para os 
servidores da educação. Ele 
ressaltou que sempre de-
fendeu a revisão salarial so-
bre o vencimento, em vez da 
concessão de abono.
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Reunião Ordinária (14 horas)
Veto Total à Proposição de Lei 22.827

Do governador. Proposição de lei proíbe a inauguração e a entrega de 
obra pública estadual incompleta ou que não esteja em condições de 
atender à população. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 22.893
Do governador. Proposição de lei autoriza a Companhia de Desenvolvi-
mento Econômico de Minas Gerais (Codemig) a doar imóvel ao municí-
pio de Arcos. Discussão em turno único (faixa constitucional) 

Veto Parcial à Proposição de Lei 22.898
Do governador. Proposição de lei atualiza o Plano Mineiro de Desenvolvi-
mento Integrado (PMDI). Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 22.901
Do governador. Proposição de lei dispõe sobre o Sistema Estadual de 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema). Discussão em turno úni-
co (faixa constitucional)

PEC 16/15
Da deputada Arlete Magalhães e outros. Dá nova redação ao parágrafo 
1º do artigo 60 da Constituição do Estado, a fim de garantir a presença 
de ao menos uma mulher na Mesa da ALMG. Discussão em 1º turno

PL 3.230/16
Do governador. Garante aos servidores atingidos pela inconstitucio-
nalidade da Lei Complementar 100, de 2007, acesso temporário aos 
serviços do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas 
Gerais (Ipsemg). Discussão em 1º turno (faixa constitucional)

PL 3.396/16
Do governador. Concede reajuste aos servidores da educação, de forma re-
troativa a 1º de janeiro de 2016. Discussão em 1º turno (faixa constitucional)

PLC 50/16
Do governador. Dispõe sobre a licença para tratamento de saúde dos 
servidores atingidos pela inconstitucionalidade da Lei Complementar 
100, de 2007. Discussão em 1º turno

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

que dispensam Plenário
9h30

• Comissão de Segurança Pública (Teatro) – debater, com a presença de 
convidados, a adoção de medidas de segurança no distrito Córrego do 
Ouro, pertencente ao município de Campos Gerais. Requerimento: de-
putado Dalmo Ribeiro Silva

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

cutir e votar pareceres sobre 10 proposições, entre as quais o PL 838/15 
(1º turno), do deputado Inácio Franco, que prevê o ressarcimento ao 
Estado das despesas decorrentes do acionamento indevido dos serviços 
telefônicos de atendimento a emergências

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

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos da Escola Estadual Dom Otton Mota
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 sete proposições, entre as quais o PL 1.237/15 (1º turno), 
do deputado Fábio Cherem, que isenta do pagamento de pedágio no 
Estado os veículos de propriedade de pessoas com deficiência física e 
comprovada carência econômica

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário) 
• Comissão de Saúde (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

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório) – discutir e votar 

proposições da comissão
• Comissão de Saúde (Plenarinho IV) – discutir e votar proposições que 

dispensam Plenário
• Reunião preparatória do ciclo de debates Desafios da Comunicação Públi-

ca em Rede: Políticas Públicas, Participação Popular e Direito à Comuni-
cação (Sala de Reuniões 1 da GPI)

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

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

sições da comissão
19 horas

• Posse da diretoria do Conselho Estadual do Juizado Arbitral de Minas Ge-
rais (Teatro) – cessão de espaço

 0h Plenário (continuação)  
 0h30 Geração – O samba de Gustavo Maguá
 1h Panorama – Prós e contras dos jogos
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissões do Trabalho e de Participação Popular 30/11 – 

Debate sobre as implicações do documento ”Por um Brasil Justo 
e democrático”, sobre o mundo do trabalho

 4h10 Pensando em Minas – A modernidade no discurso político: o 
governo JK em Minas 

 6h TV Escola: É você que faz política – Teleaula 3 (O que é 
democracia, parte 2)

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

 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Violência contra prostitutas 
 9h Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo)  
 12h Memória e Poder – Frei Cláudio van Balen

 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola: É você que faz política – Teleaula 3 (O que é 

democracia, parte 2)
 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo) 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com os 

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 – Violência contra prostitutas 
 20h Comissão de Defesa do Consumidor 25/2 – Relatório de 

atividades de 2015 do Procon Assembleia 
 21h Assembleia Debate – Tragédia em Mariana 
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

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

* programação sujeita a alterações 


