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Parlamentares comentam situação do setor
meira vez que Minas cumpre o 
investimento mínimo previsto 
na saúde e criticou uma supos-
ta competição entre os gover-
nos sobre quem pagou mais.

O deputado Durval Ânge-
lo (PT) enalteceu a participa-
ção do secretário de Estado 
na audiência, pela disposição 
do governo para dialogar, 
e ressaltou que a atual ad-
ministração pagou cerca de   
R$ 2,3 bilhões de dívidas da 
gestão anterior.

definiu como sério o subfi-
nanciamento do SUS.

Já o deputado Doutor  Jean 
Freire (PT) cobrou mais cele-
ridade no atendimento dos 
pacientes na rede pública de 
saúde. O deputado Antônio 
Carlos Arantes (PSDB), por 
sua vez, disse que, ao con-
trário do que era esperado, 
o governo federal não está 
apoiando o Estado no setor.

O deputado Antônio Jorge 
(PPS) lembrou que não é a pri-

ve um corte, em 2016, de R$ 21 
bilhões na área pelo governo 
federal e de R$ 198 milhões no 
âmbito da Secretaria de Estado.
Concursados – O deputado 
Carlos Pimenta (PDT), além 
de classificar como deplorá-
vel a situação da saúde públi-
ca, cobrou a nomeação dos 
concursados da SES e mais 
suporte aos hospitais regio-
nais. O deputado Geraldo 
Pimenta (PCdoB) também 
defendeu as nomeações e 

Para o deputado Arlen San-
tiago (PTB), autor do requeri-
mento para a reunião, o que 
se vê é um desabastecimento 
generalizado do SUS. Outros 
problemas abordados pelo 
parlamentar foram a dificul-
dade e a demora para o for-
necimento de medicamentos 
especiais e o sucateamento 
de hospitais estaduais.

Os recursos para a saúde 
também foram lembrados por 
Arlen. Ele mencionou que hou-

Minas cumpriu gasto mínimo de 12% 
na saúde previsto constitucionalmente

Flávia Bernardo 

O secretário Fausto Pereira dos Santos apresentou um relatório sobre a saúde no Estado

melhor desempenho no ano 
passado, o incentivo à  saúde 
da família, tendo em vista 
que foi triplicado o valor re-
passado para custeio das 
equipes da atenção básica, a 
retomada das obras de hos-
pitais regionais e o monito-
ramento criado para que elas 
sejam finalizadas até o fim do 
atual governo.

tadores de serviço e os muni-
cípios. “Em 2015, o governo 
investiu mais na área do que 
em 2014. E a nossa expectati-
va é de que, em 2016, a gente 
consiga ampliar os recursos 
gastos no setor”, explicou.

Na mesma linha, a as-
sessora de planejamento da 
SES, Poliana Cardoso Lopes, 
destacou, entre as ações com 

tos também lembrou que, no 
ano passado, o Estado fez um 
esforço para honrar compro-
missos firmados nas gestões 
anteriores. Apesar da queda 
de arrecadação, ele informou 
que a Secretaria de Estado de 
Saúde (SES) tem reorientado 
alguns recursos, fazendo com 
que o Executivo esteja prati-
camente em dia com os pres-

Com um orçamento de R$ 4,8 
bilhões para a saúde, o go-
verno do Estado executou, 
em 2015, 98% desse valor. 
No mesmo período, destinou 
12,3% da receita de impostos 
e transferências considera-
das para esse cálculo, cum-
prindo o percentual mínimo 
de 12%, previsto constitucio-
nalmente. Os dados foram 
apresentados ontem, por 
representantes do governo, 
durante reunião da Comissão 
de Saúde.

O secretário de Estado de 
Saúde, Fausto Pereira dos San-
tos, ponderou que, ao se ana-
lisar a gestão do setor no Esta-
do, é importante se considerar 
a crise econômica que afeta o 
País. “Não podemos achar que 
a área está imune ao processo 
de queda de arrecadação e de 
ajuste fiscal”, disse.

No âmbito estadual, o se-
cretário apontou que a saúde 
passa por dificuldades causa-
das por um problema de fluxo 
financeiro, com a queda de 
receita em 2015, e pelo fato 
de o Executivo ter atingido, 
em setembro do ano passado, 
o limite prudencial com gasto 
de pessoal previsto na Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

Fausto Pereira dos San-
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Assembleia lança edição de 2016 
do Parlamento Jovem de Minas

CULTURA

Cultura sofre com escassez de recursos

Montes Claros recebeu o sexto encontro do fórum sobre a cultura no Estado

Projeto de formação política e educação legislativa está em sua 13ª edição 

Guilherme Bergamini

Clarissa Barçante

inscritos foram contemplados 
com cotas de R$ 5 mil cada.
Propostas – À tarde, os par-
ticipantes do fórum se dividi-
ram em grupos de trabalho 
para apresentar sugestões 
ao plano estadual. Entre as 
medidas propostas, estão a 
promoção e a preservação de 
manifestações culturais po-
pulares, assim como a inclu-
são, na grade curricular das 
escolas, de uma disciplina 
sobre educação patrimonial.

do Bosco (PTdoB), por meio 
das quais eles também sa-
lientaram a participação po-
pular na discussão do plano.
IPTU – O secretário de Espor-
te, Juventude e Cultura de 
Montes Claros, Carlos Roberto 
Borges Muniz, ressaltou, em 
sua fala, o Sistema Municipal 
de Incentivo à Cultura, que 
destina 1,5% do Imposto Terri-
torial e Predial Urbano  (IPTU) 
do ano anterior a projetos na 
área. Em 2015, os projetos 

também reconheceu que os 
recursos públicos para a área 
estão mais escassos e que 
precisam ser capilarizados. 
“O percentual do orçamento 
do Estado destinado à cultura 
tem ficado em torno de 0,2%, 
semelhante ao que era repas-
sado há 30 anos”, pontuou. 

Ainda de acordo com An-
gelo Oswaldo, 80% dos recur-
sos provenientes da Lei Esta-
dual de Incentivo à Cultura 
são encaminhados a projetos 
na RMBH. “O Plano Estadual 
de Cultura deve contemplar 
todos os territórios de Mi-
nas”, explicou.
Participação popular – O 
de putado Wander Borges 
(PSB) destacou a importân-
cia do aprimoramento do PL 
2.805/15, a partir dos encon-
tros regionais. Para o parla-
mentar, ouvir a sociedade é 
essencial para atender aos 
seus anseios. 

O deputado ainda leu 
mensagens do presidente da 
ALMG, deputado Adalclever 
Lopes (PMDB), e do deputa-

Cada vez menos dinheiro, 
e o pouco que se tem, cada 
vez mais concentrado. Esse 
é o panorama da cultura em 
Minas Gerais, segundo espe-
cialistas presentes ontem ao 
encontro regional de Montes 
Claros do fórum técnico Plano 
Estadual de Cultura, promovi-
do pela Assembleia. O evento 
tem como objetivo envolver a 
população na discussão sobre 
as propostas do Executivo pa-
ra o setor, contidas no Projeto 
de Lei (PL) 2.805/15.

Na abertura do encontro, 
o chefe da Representação 
Regional de Minas Gerais do 
Ministério da Cultura, Gui-
lardo Veloso, admitiu que o 
orçamento do governo fe-
deral para a área tem sido 
insuficiente para atender a 
todo o País. Ele lembrou que, 
há cerca de seis anos, R$ 2,3 
bilhões eram repassados ao 
ano para a cultura. A partir 
do ano passado, esse valor 
caiu para R$ 600 milhões. 

O secretário de Estado 
de Cultura, Angelo Oswaldo, 

nador do Parlamento Jovem 
pela PUC Minas, Alexandre 
Eustáquio Teixeira, ressaltou 
que a longevidade do projeto 
vem do engajamento de di-
versos atores e da criação de 
uma rica rede de formação 
para a cidadania.
Trabalho em rede – A gerente- 
-geral da Escola do Legislativo, 
Ruth Schmitz, apresentou aos 
presentes cada etapa do pro-
jeto e explicou de que forma 
os jovens são formados para 
participar. Ela também salien-
tou a importância das câmaras 
municipais e dos coordenado-
res para o trabalho desenvolvi-
do pelo Parlamento Jovem. “O 
objetivo é o empoderamento 
da juventude para a ação so-
cial e política”, completou.

ria com câmaras municipais.
“Nosso desejo é que o 

resultado das deliberações de 
nossos jovens indique cami-
nhos para a mobilidade urba-
na, elevando a qualidade de 
vida dos cidadãos”, afirmou 
Cristiano Silveira, em alusão 
ao tema escolhido para a edi-
ção deste ano. 

Além de despertar nos 
jovens o interesse pela agen-
da sociopolítica de seu mu-
nicípio e pelo exercício da 
participação democrática, o 
Parlamento Jovem de Minas 
estimula uma formação ci-
dadã, por meio de atividades 
que possibilitam a compreen-
são da organização dos Pode-
res, sobretudo do Legislativo. 

Nesse sentido, o coorde-

em evento no Salão Nobre. O 
parlamentar, representando o 
presidente da Casa, deputado 
Adalclever Lopes  (PMDB), re-
forçou a importância do pro-
jeto, desenvolvido pela ALMG 
e pela PUC Minas, em parce-

Um dos projetos mais impor-
tantes do Estado na formação 
política dos jovens mineiros. 
Dessa forma, o deputado 
Cristiano Silveira (PT) descre-
veu o Parlamento Jovem de 
Minas 2016, lançado ontem, 
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ORDEM DO DIA
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) 

População de Divinópolis quer suspensão 
da tarifa de tratamento de esgoto 

COMISSÕES

A taxa é cobrada, apesar de estação de tratamento não estar concluída

Raíla Melo

Divinópolis, Rodrigo Resen-
de Costa, ponderou que a 
medida não pode ser toma-
da antes do final do ano, já 
que o prazo para a empresa 
entregar as obras, previsto 
no contrato, só expira em de-
zembro de 2016. “Com o que 
a empresa já recebeu do mu-
nicípio, deveria estar com as 
obras avançadas”, concluiu.

trução da ETE da bacia do Rio 
Pará, da qual o Itapecerica é 
um dos afluentes. 
Rompimento – Vários par-
ticipantes da audiência, in-
satisfeitos com os serviços 
prestados, reivindicaram o 
rompimento do contrato com 
a Copasa. Embora também 
tenha se declarado favorável 
à ruptura, o vice-prefeito de 

pagando taxa de esgoto, o que 
se configuraria como uma co-
brança ilegal, uma vez que o 
efetivo tratamento de esgoto 
ainda não foi iniciado. 

O diretor de Operação 
Sul da Copasa, Frederico Del-
fino, informou que a cobran-
ça da tarifa de 50% referente 
a esgotamento sanitário, em-
butida na conta de água, foi 
aprovada pela Agência Regu-
ladora de Abastecimento de 
Água e de Esgotamento Sani-
tário de Minas Gerais (Arsae-
-MG). De acordo com Delfino, 
as obras de instalação da ETE, 
dos interceptores e elevató-
rias da bacia do Itapecerica 
deverão se iniciar ainda este 
mês, com prazo de conclusão 
para dezembro deste ano.

Ela ainda afirmou que a 
empresa está investindo mais 
de R$ 52 milhões para a cons-

Revoltados com o descumpri-
mento do contrato de presta-
ção de serviço de esgotamen-
to sanitário e com o atraso no 
cronograma de construção 
da Estação de Tratamento de 
Esgoto (ETE) da cidade, mora-
dores de Divinópolis exigiram 
a suspensão, por parte da 
Companhia de Saneamento 
de Minas Gerais (Copasa), 
da cobrança da taxa de trata-
mento de esgoto e a devolu-
ção do dinheiro já pago. Eles 
participaram de audiência 
pública da Comissão de As-
suntos Municipais e Regiona-
lização na Câmara Municipal.

Segundo o deputado Fa-
biano Tolentino (PPS), que soli-
citou a reunião, a ETE local, no 
Rio Itapecerica, deveria ficar 
pronta este ano, mas as obras 
nem sequer foram iniciadas. 
Apesar disso, a população vem 

não tem oferecido o mínimo 
apoio à instituição. Já o depu-
tado Doutor Jean Freire (PT) 
disse que esteve no Hospital 
Alberto Cavalcanti há cerca 
de um mês para se reunir com 
os funcionários e que é preci-
so agilidade para resolver as 
questões apresentadas.
Reposição – Marcelino Jonas 
dos Santos, técnico de enfer-
magem do hospital, ressaltou 
que a principal queixa é a fal-
ta de reposição de funcioná-
rios diante da saída de alguns 
servidores. 

O diretor assistencial da 
instituição, Adriano Pivoto, por 
sua vez, disse que tem feito le-
vantamentos sobre os setores 
que precisam de mais funcio-
nários e os encaminhado às 
autoridades competentes.

realizou procedimentos que 
nenhum outro da rede públi-
ca do País fez, necessita de 
suporte. “Podemos nos tor-
nar referência. Mas, para isso, 
precisamos de auxílio”, disse.

A maior reclamação dos 
gestores da unidade é em 
relação à ineficiência da Fun-
dação Hospitalar do Estado 
de Minas Gerais (Fhemig) e 
à falta de diálogo da cúpula 
da entidade com a direção 
do hospital. “Não se trata de 
enviar uma grande monta em 
dinheiro para o hospital, e 
sim de garantir sua aplicação 
onde é necessário. Falta au-
tonomia para nós decidirmos 
onde e como investir”, afir-
mou Wainstein.

Segundo o deputado Ar-
len Santiago (PTB), a Fhemig 

os deputados da Comissão de 
Saúde, em visita realizada on-
tem ao Hospital Alberto Caval-
canti, em Belo Horizonte.

A principal especialidade 
da instituição é a oncologia. 
De acordo com o chefe des-
se setor, o cirurgião Alberto 
Wainstein, o hospital, que já 

O tomógrafo novo está há dois 
anos sem funcionamento por-
que ainda não foi feita a exten-
são da rede elétrica. Os fun-
cionários reclamam da falta 
de reposição de mão de obra, 
o que tem sobrecarregado os 
servidores. Essas e outras si-
tuações foram relatadas para 

Hospital credita problemas à Fhemig

Corpo diretivo da instituição cobra mais suporte da fundação hospitalar

Willian Dias 
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE
9 horas

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

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos da faculdade Pitágoras, de Belo  Horizonte
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos da Escola Estadual Getúlio Vargas, de 

Belo Horizonte
10 horas

• Comissão de Assuntos Municipais (Auditório) – discutir e votar proposi-
ções que dispensam Plenário

11 horas
• Comissão de Esporte (Plenarinho II) – discutir e votar proposições da co-

missão
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho II) – debater, com a presença 

de convidados, o aumento da violência no município de Itamarandiba e na 
região. Requerimento: deputado Wander Borges

14h30
• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar proposições que dis-

pensam Plenário
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar pro-

posições da comissão
14h45

• Comissões de Administração Pública e de Meio Ambiente (Plenarinho IV) 
– discutir e votar parecer sobre o PL 3.174/16 (1º turno), do governador, 
que ajusta as estruturas orgânicas básicas das entidades do Sisema ao mo-
delo de organização administrativa do Estado 

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e vo-

tar proposições que dispensam Plenário
• Comissão de Transporte (Auditório) – discutir e votar parecer sobre o PL 

1.853/15 (1º turno), da deputada Ione Pinheiro, que autoriza o Executivo 
a doar imóvel ao município de Itaguara

15h30
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)  

– discutir e votar proposições da comissão
16 horas

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar pa-
recer sobre o PLC 50/16 (2º turno), do governador, o qual garante aos 
servidores efetivados pela Lei Complementar 100, de 2007, que se encon-
travam afastados para tratamento de saúde à época em que foram desli-
gados do Estado, a continuidade da licença médica

• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-
narinho II) – debater, com a presença de convidados, a atual política sobre 
drogas e as diversas abordagens no tratamento do usuário de álcool e dro-
gas. Requerimento: deputado Antônio Jorge

• Comissão de Participação Popular (Plenarinho IV) – discutir e votar propo-
sições da comissão

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Auditório) – discutir e 
votar parecer sobre o PL 3.396/16 (2º turno), do governador, que concede rea-
juste aos servidores da educação, de forma retroativa a 1º de janeiro de 2016 

18 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)

19 horas
• Advogados a favor da democracia (Teatro) – cessão de espaço

Veto Parcial à Proposição de Lei 22.898
Do governador. Proposição de lei atualiza o Plano Mineiro de Desen-
volvimento Integrado (PMDI). Discussão em turno único (faixa consti-
tucional)

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)

Veto Parcial à Proposição de Lei 22.932
Do governador. Proposição de lei fixa os efetivos da Polícia Militar e 
do Corpo de Bombeiros do Estado para o ano de 2016. Discussão em 
turno único (faixa constitucional)

PL 3.174/16
Do governador. Altera a Lei 21.972, de 2016, a fim de ajustar as estru-
turas orgânicas básicas das entidades do Sisema ao modelo de organi-

zação administrativa do Estado. 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

PL 3.396/16
Do governador. Concede reajuste aos servidores da educação, de for-
ma retroativa a 1º de janeiro de 2016. Discussão em 1º turno 

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

Reunião Extraordinária (18 horas)
Mesma pauta da Reunião Ordinária

 0h Memória e Poder – Crítico literário Fábio Lucas
 1h Segunda Musical – Quarteto de Saxofones Catavento 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Saúde (24/2) – Criação de regiões de saúde 

interestaduais em áreas próximas às divisas de MG com outros estados
 3h50 Palestra – A função judicial no direito internacional 

contemporâneo, com Antônio Augusto Cançado Trindade
 6h TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 2 (Participe 

e influencie a destinação de recursos no orçamento público)
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Assembleia Debate – Violência contra as mulheres
 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Lixo e reciclagem
 9h Assembleia Notícia/Comissões (ao vivo) 
 12h30 Via Justiça – Publicidade infantil 
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 2 (Participe 
e influencie a destinação de recursos no orçamento público)

 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: 

Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária  
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Lixo e reciclagem
 20h Palestra – O controle do orçamento pelo Poder Legislativo, com 

Antônio Gameiro
 21h Memória e Poder – Crítico literário Fábio Lucas
 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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