
28 DE JUNHO DE 2016 – TERÇA-FEIRA – ANO 25 – Nº 4.889

Ricardo Barbosa

O presidente da Comissão 
de Saúde, deputado Arlen 
Santiago (PTB), recebeu, 
ontem, relatório sobre a si-
tuação dos recursos repas-
sados pela União à saúde 
no Estado. O documento foi 
entregue pelo coordenador 
do Centro de Apoio Opera-
cional das Promotorias de 
Justiça de Defesa da Saúde 
(CaoSaúde), o promotor Gil-
mar de Assis.

De acordo com o pro-
motor, Minas Gerais é o 15º 
Estado no ranking do volume 
de verba recebida para trata-

mentos de média e alta com-
plexidade do Sistema Único 
de Saúde (SUS), com R$ 203 
por pessoa.

Para Arlen Santiago, es-
sa posição não é justa pois, 
conforme destacou, o Estado 
tem uma das melhores infra-
estruturas hospitalares do 
País. Ao informar que o Minas 
possui um déficit atual de R$ 
1,2 bilhão na área, o deputa-
do afirmou que vai propor a 
formação de uma força-tare-
fa para solicitar ao presidente 
interino, Michel Temer, mais 
recursos para o setor.

Comissão cobra mais recursos para a saúde

Servidores questionam proposta
de extinção da Imprensa Oficial

tado Antônio Carlos Arantes 
(PSDB) questionou o fato de 
o governo querer acabar com 
um órgão superavitário. Ao 
reforçar o papel social da au-
tarquia, o deputado Wander 
Borges (PSB) informou que a 
Imprensa Oficial conta, atual- 
mente, com mais de 200 ter-
ceirizados, além de adoles-
centes trabalhadores e nove 
detentas da Penitenciária Es-
têvão Pinto.

O deputado Duarte Bechir 
(PSD) destacou, ainda, que a 
autarquia oferece trabalho a 
várias pessoas com deficiências 
físicas ou mentais. 

a compra dos equipamentos.
Sobre a possibilidade de 

perda de direitos pelos servido-
res, outra grande preocupação 
da categoria, ele afirmou que 
todos manterão suas gratifica-
ções caso sejam transferidos. 
Apoio – Autor de um projeto 
na ALMG que declara como 
patrimônio cultural e imaterial 
de Minas a Imprensa Oficial, o 
deputado Dalmo Ribeiro Silva  
(PSDB) entregou aos colegas um 
documento com manifestações 
de várias partes do Brasil em 
defesa da Imprensa Oficial, “um 
patrimônio de Minas Gerais”.

Na mesma linha, o depu-

ria superavitário. A informação 
foi ratificada pelo secretário 
executivo da Associação Brasi-
leira de Imprensas Oficiais do 
Brasil (Abio), Samir Maalouf. 
Segungo ele, a instituição gera 
aos cofres públicos, por ano, 
cerca de R$ 20 milhões. 

Em relação à melhoria da 
gestão, também apregoada 
pelo Estado, Andrade defen-
deu que seja mantido o atual 
regime de autarquia, por 
permitir maior nível de espe-
cialização nas atribuições do 
órgão e nas funções exercidas 
pelos servidores. 

O presidente do Sindicato 
dos Servidores da Imprensa 
Oficial, Denilson Marins, 
reforçou que os servidores 
não aceitam a transferência 
da gráfica para a Prodemge, 
empresa de tecnologia da in-
formação do governo, como 
previsto no projeto. 
Prodemge – O subsecretário 
da Assessoria Técnico-legisla-
tiva da Seccri, Caio Vaz Cordei-
ro, explicou que essa medida 
foi uma solução encontrada 
para a demanda pela moder-
nização do parque gráfico, 
apresentada pelos próprios 
servidores. A Prodemge teria 
os recursos necessários para 

Parlamentares e servidores da 
Imprensa Oficial protestaram 
ontem contra a proposta de 
extinção do órgão, prevista no 
Projeto de Lei (PL) 3.511/16, 
do governador, que integra o 
conjunto de proposições da 
reforma administrativa enca-
minhada pelo Executivo à As-
sembleia. Munidos de faixas e 
cartazes, os servidores apre-
sentaram vários argumentos 
contra a extinção da autarquia, 
como a suposta lucratividade 
e o papel desempenhado pelo 
órgão como divulgador dos 
atos do governo do Estado.

O assunto foi discutido em 
audiência pública da Comis-
são de Cultura. O PL 3.511/16 
prevê a transferência das ati-
vidades da Imprensa Oficial, 
que tem por finalidade editar, 
imprimir e distribuir publica-
ções para divulgação dos atos 
dos Poderes do Estado, para 
a Secretaria da Casa Civil e de 
Relações Institucionais (Seccri). 
Gastos – Alencar Linhares de 
Andrade, jornalista da Impren-
sa Oficial, contrapôs vários ar-
gumentos utilizados para justi-
ficar a extinção. O principal de-
les – a redução de gastos –, de 
acordo com Alencar, não pro-
cede, uma vez que o órgão se-

Argumentos contra a extinção do órgão foram apresentados à comissão

Guilherme Dardanhan



2 • terça-feira – Assembleia Informa 28 de junho de 2016

TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE
9 horas

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater, com a presença 
de convidados, a criminalidade no município de Além Paraíba. Requeri-
mento: deputado Sargento Rodrigues

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Itaúna) – debater, com a pre-
sença de convidados, os avanços e os desafios da agropecuária no Esta-
do. Requerimento: deputados Inácio Franco, Fabiano Tolentino, Rogério 
Correia, Nozinho, Emidinho Madeira e Antônio Carlos Arantes

9h30
• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de  

redação final
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 que 

dispensam Plenário
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h15

• Comissão da PEC 42/15 (Plenarinho I) – eleger presidente e vice
14h30

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho III) – discutir e votar pro-
posições que dispensam Plenário 

• Comissão de Redação (Plenarinho II) – discutir e votar pareceres de  
redação final

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho IV) – debater, com 

a presença de convidados, a proposta de extinção do Departamento  
Estadual de Obras Públicas (Deop). Requerimento: deputados João Leite, 
Gustavo Valdares, Carlos Pimenta, Antônio Jorge, Felipe Attiê e Wander 
Borges  

• Comissão de Transporte (Auditório) – discutir e votar parecer sobre o 
PL 1.994/15 (1º turno), do deputado Elismar Prado, que isenta o con-
tribuinte do pagamento dos custos de remoção, reboque e estada do 
veículo nas hipóteses em que ele for roubado, furtado ou extorquido

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

– discutir e votar proposições da comissão
16 horas

• Comissão de Administração Pública (Salão Nobre) – proceder à entrega 
de diploma de voto de congratulações referente ao centenário de nasci-
mento do ex-deputado estadual Euclides Pereira Cintra. Requerimento: 
deputado Dalmo Ribeiro Silva

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

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

17h20
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV) – discutir e votar pare-

ceres sobre 11 proposições, entre as quais nove projetos que integram a 
reforma administrativa encaminhada pelo Executivo

18h20
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV) – discutir e votar pare-

cer sobre o PL 3.515/16 (1º turno), do governador, o qual, entre outros 
pontos, modifica as funções da Codemig

ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas) 
PL 3.503/16

Do governador. Dispõe sobre a estrutura orgânica da administração 
pública do Poder Executivo do Estado. Votação em turno único (faixa 
constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 22.997
Do governador. Proposição de lei garante assistência médica e odon-
tológica a ser prestada pelo Instituto de Previdência dos Servidores do 
Estado de Minas Gerais (Ipsemg) aos servidores demitidos em função 
da inconstitucionalidade da Lei Complementar 100, de 2007. Prosse-
guimento da discussão em turno único (faixa constitucional)

 0h Memória e Poder – Escritor Bartolomeu Campos de Queirós
 1h Segunda Musical – Pianista Johnson Gouvêa e violonista Artur Azzi
 1h30 Assembleia Notícia  
 2h Comissão de Educação 2/5 – Educação indígena 
 3h25 Palestra – O Parlamento entre a representação e a participação, 

com Patrus Ananias
 6h TV Escola – Mobilidade Urbana – Teleaula 2: Acesso à cidade
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Assembleia Debate – Desafios para o desenvolvimento dos 
Territórios Sul e Sudoeste

 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Doação de medula óssea 
 9h Assembleia Notícia/Comissões (ao vivo) 
 12h30 Via Justiça – Mediação de conflitos escolares 
 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola – Mobilidade Urbana – Teleaula 2: Acesso à cidade

 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: 

Assembleia Debate – Desafios para o desenvolvimento dos 
Territórios Sul e Sudoeste

 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Doação de medula óssea 
 20h Geração Especial – Diga não às drogas
 20h30 Horário Político
 20h35 Geração Especial (continuação) – Diga não às drogas
 21h Memória e Poder – Escritor Bartolomeu Campos de Queirós
 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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Você sabia que, com apenas 10 minutos por semana, é possível fazer a checagem rápida dos locais onde o 
mosquito costuma colocar seus ovos? Eliminando esses focos, você protege a saúde da sua família e a dos seus 
vizinhos. Faça a sua parte. É um tempo muito pequeno para um ganho tão grande. 

COMBATER O MOSQUITO. ESSA É A NOSSA LEI.


