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Deputados visitam mina para conhecer
tecnologia que pode substituir barragens

Guilherme Dardanhan

A nova tecnologia poderia ter evitado acidentes como o ocorrido em Bento Rodrigues

representantes do governo. 
A reunião será no Auditório.

A Comissão de Preven-
ção e Combate ao Uso de 
Crack e Outras Drogas, por 
sua vez, se reúne às 16 horas, 
no Plenarinho II. Em pauta, 
estará o atendimento à saú-
de prestado aos usuários de 
drogas que se encontram no 
sistema prisional no Estado.

Em mais uma audiên-
cia pública agendada para 
amanhã, a Comissão de Se-
gurança Pública vai abordar 
o aumento da criminalidade 
no hipercentro de Belo Hori-
zonte, bem como as possíveis 
medidas para o enfrenta-
mento do problema.

Em virtude do feriado de 
Tiradentes, não haverá ativi-
dades na Assembleia na quin-
ta (21) e na sexta-feira (22).  

das maiores da Coca-Cola no 
mundo.

Mais quatro audiências 
estão agendadas para a parte 
da tarde. No Espaço Demo-
crático José Aparecido de Oli-
veira, às 14h30, a Comissão 
de Administração Pública vai 
debater a redução da jornada 
de trabalho para 30 horas se-
manais e a revisão do plano 
de carreira dos servidores do 
Hospital Governador Israel 
Pinheiro, de Belo Horizonte. 

Às 15h30, a situação das 
Associações de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (Apaes) do 
Triângulo Mineiro será discu-
tida pela Comissão de Defesa 
dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência. O intuito é facili-
tar o diálogo entre as entida-
des, que estariam enfrentan-
do muitos problemas, e os 

ter praticado irregularidades, 
como o uso de viaturas para 
fins particulares e abuso de 
autoridade. 

No Plenarinho IV, às 9h30, 
a Comissão Extraordinária das 
Mulheres vai discutir a atu-
ação feminina na cadeia de 
produção da agricultura fami-
liar no Estado, bem como os 
problemas e as perspectivas 
para o setor.   

Ainda pela manhã, às 10 
horas, estarão em pauta, na 
Comissão de Assuntos Mu-
nicipais e Regionalização, os 
impactos ambientais provo-
cados pela instalação da fá-
brica da Coca-Cola em Itabiri-
to (Região Central do Estado) 
e as medidas compensatórias 
adotadas pela empresa. A 
unidade, inaugurada em ju-
nho do ano passado, é uma 

A Comissão Extraordinária 
das Barragens visita hoje, às 
10 horas, a mina Ferro Mais, 
em Ouro Preto (Região Cen-
tral do Estado). Os deputa-
dos pretendem conhecer o 
processo e os equipamentos 
utilizados para o reaproveita-
mento de resíduos decorren-
tes da atividade minerária, 
em substituição às barragens 
de rejeitos. 

A visita será uma opor-
tunidade para os parlamen-
tares verificarem, in loco, a 
tecnologia implementada na 
mina, a mesma utilizada na 
China desde 2006, a qual per-
mite que os rejeitos e a água 
sejam eliminados por saídas 
diferentes. Esse tipo de tec-
nologia pode evitar acidentes 
como o ocorrido em Bento 
Rodrigues, distrito de Ma-
riana, em novembro do ano 
passado. 
Cultura – Mais cedo, a par-
tir das 9 horas, Alfenas (Sul 
de Minas) recebe mais um 
encontro regional do fórum 
técnico Plano Estadual de 
Cultura. Grupos de trabalhão 
vão debater as propostas do 
plano, contidas no Projeto de 
Lei (PL) 2.805/15, de autoria 
do governador. As sugestões 
colhidas no encontro pode-
rão auxiliar os deputados na 
análise e no aprimoramento 
da proposição, que está em 
tramitação na ALMG.  
Homenagem – Ainda hoje, às 
20 horas, a Rádio Inconfidên-
cia recebe homenagem, em 
Reunião Especial de Plenário, 
pelos 80 anos de sua fundação. 
Amanhã (19) – O diretor res-
ponsável e o diretor finan-
ceiro do presídio de Nova 
Serrana são esperados na Co-
missão de Segurança Pública, 
às 9 horas, no Plenarinho I, 
para prestar esclarecimen-
tos. Ambos são acusados de 
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Acesso a medicamentos e insumos é o
grande desafio na luta contra o diabetes

CICLO DE DEBATES

Análogos de insulina geram controvérsia
análogo, apesar de ser muito 
mais caro, não seria melhor 
do que o da insulina nativa. 

Para ele, o problema não 
é o medicamento, mas a for-
ma de tratamento. “Proponho 
que o Estado aplique recursos 
em ações eficazes de cuidado 
aos pacientes, na perspectiva 
de tratar pessoas diabéticas, e 
não o diabetes”, concluiu.

moderno e será revertido em 
economia para o poder públi-
co, com a redução das com-
plicações agudas e crônicas”, 
ponderou.
Contraponto – Por outro lado, 
o endocrinologista e profes-
sor da Faculdade de Medicina 
da UFMG, Leonardo Maurício 
Diniz, apresentou pesquisas 
que apontam que o uso do 

dos em pacientes prioritários, 
como crianças e hipoglicêmi-
cos mais graves”, ressaltou. 

De acordo com a presi-
dente da Sociedade Brasileira 
de Diabéticos (Regional Mi-
nas Gerais), Maria José Sieiro, 
os análogos são bastante efi-
cazes em casos de hipoglice-
mia e há custo-benefício em 
seu uso. “O medicamento é 

Outro assunto abordado no 
debate foi o uso de medica-
mentos análogos de insulina. 
Membro da Divisão de En-
docrinologia da Criança e do 
Adolescente pela Faculdade de 
Medicina da UFMG, Rafael Ma-
chado Mantovani defendeu os 
análogos, mas ponderou que 
eles são mal utilizados. “Por 
serem caros, devem ser usa-

Ricardo Barbosa

Participantes do ciclo de debates apresentaram relatos sobre os problemas causados pela falta de medicamentos

comprarem os insumos ne-
cessários por um preço mais 
baixo. Além disso, a compra 
direta evitaria os problemas 
de fornecimento.

Antônio Jorge também 
anunciou que irá disponibilizar 
um site para receber queixas e 
denúncias de pessoas que não 
foram atendidas ou não rece-
beram tratamento adequado 
relacionado ao diabetes. A 
terceira iniciativa sugerida é 
de uma audiência com o go-
vernador Fernando Pimentel, 
para criação de um comitê, 
que discutirá reivindicações 
dos diabéticos. O deputado 
Geraldo Pimenta  (PCdoB) as-
sumiu o compromisso de par-
ticipar desse esforço. 

cimento de tiras reagentes, 
hoje normalizado para 40% 
dos diabéticos do Estado, até 
meados de maio vai atender 
100% dessas pessoas. 
Propostas – Em seu pronun-
ciamento, o deputado Antô-
nio Jorge (PPS) propôs três 
iniciativas para mudar o qua-
dro de danos causados pela 
irregularidade no forneci-
mento de insumos para o tra-
tamento. A principal propos-
ta é a criação de um cartão 
que desburocratize o forneci-
mento da insulina e de outros 
materiais. Por meio de um 
acordo entre o Estado e as 
empresas fornecedoras, ele 
acredita que seria possível 
aos pacientes já registrados 

da atenção básica e o estilo 
de vida das pessoas.

Segundo ele, a política 
de atenção aos diabéticos 
aponta um cenário razoável 
de acesso ao tratamento, ao 
revelar que 77% dos porta-
dores da doença que procu-
raram assistência médica não 
pagaram pelo serviço. Home-
ro ainda apresentou números 
que indicam a existência de 
uma alta taxa de não adesão 
ao tratamento medicamen-
toso na atenção básica, o que 
evidencia a importância de se 
conscientizar a população so-
bre a sua importância.

Sobre a falta de insu-
mos, o superintendente da 
SES informou que o forne-

A presidente da Associação 
de Diabetes Infantil de Minas 
Gerais (ADI), Cidinha Cam-
pos, fez um desabafo sobre 
as dificuldades de acesso à 
medicação e ao tratamento 
enfrentadas pelos portado-
res da doença, na abertura 
do debate público Diabetes 
– A Amarga Realidade da Po-
lítica Pública, promovido pela 
Comissão de Saúde na última 
sexta-feira (15). 

Cidinha Campos afirmou 
que hoje há crianças no Es-
tado que precisam andar 
um quilômetro apenas para 
medir o nível de glicose no 
sangue. Não apenas a insu-
lina, mas tiras reagentes pa-
ra medir a glicose, seringas 
adequadas e lancetadores 
estão entre os materiais in-
dispensáveis que não são 
fornecidos com regularidade, 
conforme relatou. 

Várias vítimas da escas-
sez e da irregularidade do 
fornecimento de insulina e 
de materiais para o controle 
de diabetes também partici-
param do debate, como Carla 
Bomsanto, que teve hipogli-
cemia e entrou em coma, em 
consequência da falta, desde 
novembro do ano passado, 
de um medicamento especí-
fico, a insulina glargina. 
Acesso ao tratamento – O 
superintendente da Secreta-
ria de Estado de Saúde (SES), 
Homero Rocha Filho, defen-
deu, no entanto, que a dis-
cussão também seja focada 
em desafios que precisam ser 
enfrentados, como o papel 
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Assembleia quer viabilizar implantação 
de centro administrativo da PBH

Viçosa solicita superintendência de ensino

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Encontro reuniu o presidente Adalclever Lopes e o prefeito da Capital 

A viabilidade de implantação da superintendência foi discutida em Viçosa

Clarissa Barçante 

Guilherme Bergamini 

nharemos para a melhoria da 
educação”, concluiu.
Deslocamentos – A presi-
dente da Câmara Municipal, 
vereadora Marilange Santana 
Ferreira, lembrou que os des-
locamentos constantes dos 
inspetores não são cobertos 
pela Secretaria de Estado de 
Educação (SEE). “Usamos nos-
sas inspetoras como verda-
deiros pombos-correio, que 
são obrigadas a carregar um 
grande volume de documen-
tos”, reclamou. 

Em resposta à demanda 
trazida pelos convidados, o 
chefe de gabinete da SEE, Hér-
cules Macedo, admitiu que, 
com o crescimento do número 
de escolas nos últimos anos, 
criou-se a necessidade de se 
discutir a readequação espa-
cial das superintendências. 
Por outro lado, ponderou que 
a crise econômica que afeta 
o País impacta diretamente o 
orçamento do Estado.

ta dúvida da necessidade de 
criação dessa superintendên-
cia. O que temos que discutir 
é a sua viabilidade”, destacou.

Para Paulo Lamac, apesar 
de a lei que criava a SRE de Vi-
çosa não ter sido aprovada na 
gestão de Fernando Pimentel, 
esse é um compromisso de 
Estado, e não de um governo. 
“O que precisamos hoje é ter 
clareza sobre o que os gesto-
res do governo têm em men-
te, para pensarmos no que 
poderá ser feito”, disse.

Idelmino da Silva, verea-
dor de Viçosa, salientou que 
a demanda pela superinten-
dência é de toda a região. 
“Sabemos que as duas SREs 
vizinhas trabalham muito: 
são 29 municípios atendidos 
pela de Ponte Nova, e 22, 
pela de Ubá”, afirmou. “Se ti-
vermos a redução do arrocho 
dos companheiros das duas 
superintendências e melhor 
acesso aos municípios, cami-

a requerimento do deputado 
Paulo Lamac (Rede).

O parlamentar lembrou 
que a implantação de uma 
SRE em Viçosa já esteve pre-
vista legalmente – a superin-
tendência foi criada por meio 
da Lei Delegada 122, de 2007, 
revogada pela Lei Delegada 
180, de 2011, genérica, que 
não cita a cidade. “Não res-

Profissionais da educação e 
lideranças de Viçosa (Zona da 
Mata) e região reivindicam a 
instalação de uma Superin-
tendência Regional de Ensino 
(SRE) no município. Eles parti-
ciparam, na última sexta-feira 
(15), de audiência pública da 
Comissão de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia, que discutiu 
o assunto. A reunião atendeu 

O deputado João Leite 
(PSDB) sugeriu que as dis-
cussões na ALMG sejam ini-
ciadas o mais rapidamente 
possível, no que foi apoiado 
pelos deputados Anselmo Jo-
sé Domingos (PTC) e Roberto 
Andrade (PSB). O deputado 
Alencar da Silveira Jr. (PDT) 
também esteve no encontro.

feitura presentes à reunião 
explicaram que, para a cons-
trução do centro adminis-
trativo no local, será preciso 
refazer o projeto do metrô. 
A deputada Marília Campos 
(PT) manifestou preocupação 
com o eventual atraso de im-
plantação do metrô que essa 
medida poderia acarretar.

blicas. “A Assembleia quer ser 
um órgão facilitador na busca 
dessa solução”, afirmou Adal-
clever Lopes. 

Marcio Lacerda explicou 
que o projeto prevê a concen-
tração dos serviços da PBH 
em um só local, integrado 
com os eixos do transporte 
público e localizado no Cen-
tro, o que é uma tendência no 
mundo inteiro. 

O terreno da rodoviária, 
porém, pertence ao Estado e 
teria que ser doado à PBH, por 
meio de um projeto de lei que 
tramitaria na ALMG. Mas a in-
terferência no projeto do metrô 
poderia, inicialmente, inviabili-
zar a doação. O deputado Dur-
val Ângelo (PT), líder do Gover-
no na ALMG, argumentou que 
a área seria estratégica para o 
Estado, apesar de ter sinalizado 
que há abertura para o diálogo. 
Atraso – Os técnicos da pre-

A Assembleia vai intermediar 
as negociações entre o gover-
no do Estado e a prefeitura da 
Capital para viabilizar a im-
plantação do Centro Adminis-
trativo de Belo Horizonte no 
estacionamento da rodoviária, 
na região central da cidade. O 
projeto encontra resistência 
porque interfere na constru-
ção da linha 3 do metrô, que 
prevê um acesso à plataforma 
de embarque, também no 
 estacionamento.

Em reunião realizada na 
ALMG na última sexta-feira 
(15), com a presença do pre-
sidente da Casa, deputado 
Adalclever Lopes (PMDB), e 
do prefeito de BH, Marcio La-
cerda, ficou decidida a forma-
ção de um grupo técnico para 
tentar compatibilizar os dois 
projetos, ao mesmo tempo 
que o Legislativo discutirá a 
proposta, em audiências pú-

COMISSÕES



4 • segunda-feira – Assembleia Informa 18 de abril de 2016

TV ASSEMBLEIA

 0h Zás – Espetáculo Rio da lua, com Magdalena Rodrigues 
 0h30 Plenário (reprise) – Reunião Extraordinária (manhã de 14/4)
 3h Comissão de Segurança Pública (23/2) – Demora para 

formalização de REDs
 6h TV Escola – Mobilidade Urbana – Teleaula 1 (Planejamento 

Urbano)
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Sala de Imprensa – Vazamento ou apuração?
 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Direito de família no novo CPC 
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissão de Educação (22/3) – Cronograma de nomeações  

dos aprovados para a área de educação nos concursos de 2011 
e 2014

 12h20 Minas é Muitas – Sem Peixe
 13h Geração – Banda Cartoon 

 13h30 TV Escola – Mobilidade Urbana – Teleaula 1 (Planejamento 
Urbano)

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h15 Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack (5/4) – A 

atual política sobre álcool e drogas
 17h Comissão de Administração Pública (ao vivo) 
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Sala de Imprensa – Vazamento ou apuração?
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Segunda Musical – Pianista Eduardo Hazan
 20h Reunião Especial em homenagem aos 80 anos de prestação 

de serviços da Rádio Inconfidência (ao vivo)
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Plano Estadual de Educação

• programação sujeita a alterações
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ACONTECE NA SEMANA
Segunda-feira (18/4)

9 horas
• Fórum técnico Plano Estadual de Cultura (Alfenas)
• Mesa-redonda Limites Legais das Câmaras em Ano Eleitoral (Teatro)

9h30
• Reunião de representação para fórum técnico 103 Anos do Ipsemg: Re-

organização e Valorização (Sala de Reuniões 1 da GPI)
10 horas

• Comissão Extraordinária das Barragens (Ouro Preto) – visita à mina Ferro 
Minas para conhecer o processo e os equipamentos utilizados por ela 
para o reaproveitamento de resíduos decorrentes da atividade minerá-
ria, em substituição às barragens de rejeitos. Requerimento: deputado 
Gil Pereira e outros

17 horas
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar pa-

recer sobre o PLC 49/16 (2º turno), do Tribunal de Justiça, que transfor-
ma cargos de juiz em de juiz substituto de segundo grau

20 horas
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem aos 80 anos da Rádio Inconfi-

dência
• Segunda Musical (Teatro) – concerto de violino e piano, com Rommel 

Fernandes e Ayumi Shigeta

Terça-feira (19/4)
9 horas

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I) – obter esclarecimentos 
sobre denúncias de irregularidades que estariam sendo praticadas pelo 
diretor do presídio de Nova Serrana, assim como pelo diretor de segu-
rança. Requerimento: deputado Sargento Rodrigues

9h30
• Comissão Extraordinária das Mulheres (Plenarinho IV) – debater, com a 

presença de convidados, a situação das mulheres que atuam na cadeia 
de produção da agricultura familiar no Estado. Requerimento: deputa-
das Rosângela Reis e Geisa Teixeira e deputado Carlos Pimenta

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais (Auditório) – debater, com a presença 

de convidados, as medidas compensatórias aplicadas à Coca-Cola pela 
instalação de uma fábrica em Itabirito. Requerimento: deputado Fred 
Costa

11 horas
• Comissão de Esporte (Plenarinho II)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão da PEC 40/15 (Plenarinho II)
• Comissão de Administração Pública (Espaço Democrático José Apare-

cido de Oliveira) – debater, com a presença de convidados, a redução 
da jornada de trabalho para 30 horas semanais e a revisão do plano de 
carreiras dos servidores do hospital Governador Israel Pinheiro. Reque-
rimento: deputado Rogério Correia

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) 
• Comissão de Transporte (Auditório)

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

– debater, com a presença de convidados, a situação das Apaes no Triân-
gulo Mineiro. Requerimento: deputados Arnaldo Silva e Elismar Prado

16 horas
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas 

(Plenarinho II) – debater, com a presença de convidados, o atendimento 
de saúde prestado aos usuários de drogas no sistema prisional do Esta-
do. Requerimento: deputado Antônio Jorge

• Comissão de Participação Popular (Plenarinho IV)
19 horas

• Comissão de Segurança Pública (Auditório) – debater, com a presença de 
convidados, as condições de segurança no hipercentro de Belo Horizon-
te. Requerimento: deputado Sargento Rodrigues

Quarta-feira (20/4)
9 horas

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório)
•  Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do colégio Nossa Senhora das Do-

res, de Belo Horizonte
10 horas

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho III)

10h30
• Comissão de Meio Ambiente (Plenarinho I) 
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos da faculdade Pitágoras, de Divinópolis

14h30
• Comissão de Trabalho (Teatro) 
• Comissão de Redação (Plenarinho II)

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório) 
• Comissão de Saúde (Plenarinho IV) 

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III)

16h30
• Comissão Extraordinária do Idoso (Plenarinho II)


