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Comissão discute o impacto do 
 subfinanciamento dos serviços de saúde

TV Assembleia recorda tragédia de Mariana
saudades a casa da família; do 
fotógrafo que cede aos sobrevi-
ventes imagens de seu acervo à 
mãe que chora a perda da filha. 

O objetivo é mostrar o 
lado humano da tragédia de 
Mariana, cujas vítimas per-
deram não somente bens 
materiais, mas também sua 
própria história de vida.

tos, será exibido na íntegra.
Em cada episódio, de seis 

a oito minutos, um persona-
gem da tragédia é abordado. 
Do bombeiro que participa das 
operações de busca ao fotojor-
nalista que registra o resgate de 
uma criança; do promotor que 
cuida da indenização das víti-
mas ao homem que olha com 

Esse é o foco do docu-
mentário Memórias rompi-
das, que a TV Assembleia 
passou a exibir desde ontem, 
em seis episódios, nos inter-
valos da programação. No dia 
5 de novembro, quando se 
completa um ano do desastre 
que devastou os distritos de 
Mariana, o filme, de 45 minu-

A foto de um filho que se foi, 
de um casamento, de uma 
casa. Para muitos moradores 
de Bento Rodrigues, Barra 
Longa e Paracatu, distritos de 
Mariana atingidos pela lama 
da mineradora Samarco, es-
ses retalhos de papel e ce-
lulose guardam lembranças 
inestimáveis. 

vernador, que deu origem à Lei 
21.711, de 2015. A norma au-
torizou a prorrogação dos con-
tratos temporários de trabalho 
no serviço público estadual. 

O parlamentar sugeriu, 
em um dispositivo no seu 
projeto, o reconhecimento 
dos anos trabalhados nas 
referidas áreas, por meio de 
pontuação em concurso pú-
blico. “Tendo em vista o não 
acolhimento do dispositivo à 
época, propus que se fizesse 
essa audiência pública”, ex-
plicou Sargento Rodrigues.

horas, no Plenarinho IV, estará 
em pauta a possibilidade de se 
considerar, para efeitos de pon-
tuação em concurso para car-
gos de agentes penitenciário e 
socioeducativo, o cômputo dos 
anos anteriormente trabalha-
dos nas áreas de segurança pú-
blica e defesa social do Estado. 

O deputado Sargento Ro-
drigues (PDT), autor do reque-
rimento para a reunião, des-
taca que o tema foi abordado 
no Projeto de Lei (PL) 840/15, 
de sua autoria. A proposição foi 
anexada ao PL 1.660/15, do go-

tos em saúde e educação não 
nos parece adequado como 
garantia de uma sociedade 
mais justa”, critica o deputado.

Outra dimensão da crise, 
na opinião do parlamentar, 
é a dependência financeira 
dos municípios em relação 
aos governos estadual e fe-
deral. O último aspecto esta-
ria relacionado aos recursos 
humanos. Para o deputado, 
é urgente a criação de uma 
carreira profissional do SUS.
Concurso – Na Comissão de Se-
gurança Pública, a partir das 9 

A Comissão de Saúde se reú- 
ne hoje para debater os desa-
fios enfrentados pelos muni-
cípios no setor e para a defe-
sa do Sistema Único de Saúde 
(SUS). A reunião, solicitada 
pelo deputado Antônio Jorge 
(PPS), está marcada para as 
15 horas, no Auditório.

O parlamentar aponta o 
que considera as maiores di-
mensões da instabilidade na 
área. A principal, segundo ele, 
é o subfinanciamento, que 
coloca o País em patamares 
vergonhosos, qualquer que 
seja o mecanismo de compa-
ração com outras nações.

Antônio Jorge também se 
preocupa com a Proposta de 
Emenda à Constituição Fede-
ral 241/16, que cria um teto 
para gastos públicos e pode 
limitar o aumento das despe-
sas com saúde e educação.

Na prática, a proposta 
prevê que, durante um pe-
ríodo de 20 anos, os gastos  
federais seja corrigida anual-
mente somente pela inflação 
acumulada no ano anterior. A 
proposição foi aprovada em 
1° turno pela Câmara dos De-
putados, no último dia 10.

“Essa PEC sinaliza que, em 
10 anos, o percentual de in-
vestimento em saúde no Brasil 
poderá ficar abaixo de 2% do 
PIB. Mudar a fórmula de gas-

Pollyanna Maliniak – 17/3/16

Também será discutida a dependência financeira dos municípios com os estados e a União 
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ACONTECE HOJE
9 horas

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater, com a presença 
de convidados, a possibilidade de considerar, como título em concurso 
público para agente penitenciário e socioeducativo, os anos anterior-
mente trabalhados nas áreas de segurança pública e defesa social. Re-
querimento: deputado Sargento Rodrigues

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais (Plenarinho IV) – discutir e votar pro-

posições da comissão
11 horas

• Comissão de Esporte (Plenarinho II) – discutir e votar proposições que 
dispensam Plenário

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – universitários da PUC Minas, de Belo Hori-

zonte
14h30

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar pa-
receres sobre oito proposições, entre as quais o PL 3.482/16 (1º turno), 
do governador, que autoriza o Executivo a receber imóveis da Cidade 
Administrativa construídos pela Codemig

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

15 horas
• Comissão de Saúde (Auditório) – debater, com a presença de convidados, 

os desafios enfrentados pelos municípios para a garantia do direito à 
saúde. Requerimento: deputado Antônio Jorge

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e vo-
tar proposições da comissão

• Comissão de Transporte (Plenarinho II) – discutir e votar pareceres sobre 
o PL 3.447/16 (1º turno), da deputada Ione Pinheiro, que dispõe sobre 
a doação de trecho rodoviário ao município de Santa Luzia; e sobre o PL 
3.521/16 (1º turno), do deputado João Magalhães, que autoriza o Execu-
tivo a doar trecho rodoviário ao município de Simonésia

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

– discutir e votar pareceres sobre o PL 1.046/15 (turno único), do depu-
tado Gilberto Abramo, que institui o Dia de Conscientização Sobre o Au-
tismo no Estado; e sobre o PL 1.116/15 (1º turno), do deputado Dalmo 
Ribeiro Silva, que dispõe sobre livros didáticos acessíveis para pessoas 
com deficiência visual 

16 horas
• 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

ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
Veto Parcial à Proposição de Lei 23.125

Do governador. A proposição trata da reforma administrativa do governo, 
estabelecendo a estrutura orgânica da administração pública do Exe-
cutivo. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.126
Do governador. A proposição trata da quitação de débito referente à 
obrigação de reposição florestal relativa a ano de consumo anterior a 
2013. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.129
Do governador. A proposição dispõe sobre o registro de pessoas físicas 
e jurídicas que atuam no comércio, na intermediação, na fundição e na 
purificação de joias usadas, ouro e metais nobres. Discussão em turno 
único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.130
Do governador. A proposição acrescenta artigo à Lei 14.130, de 2001, 
que trata da prevenção contra incêndio e pânico, para tornar obrigató-
rio o atendimento de saúde em locais onde ocorram eventos públicos. 
Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.177
Do governador. A proposição modifica o Código de Ética dos Milita-
res do Estado, para alterar dispositivo relacionado às transgressões 
disciplinares de natureza grave e inserir menção a cancelamento de 
registros disciplinares. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.179
Do governador. A proposição dispõe sobre plano de evacuação em 
caso de acidentes nas obras públicas do Estado. Discussão em turno 
único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.188
Do governador. A proposição estabelece a concessão de desconto no 
pagamento de crédito tributário inscrito em dívida ativa para apoio a 
hospitais filantrópicos, hospitais de ensino e entidades beneficentes 
sem fins lucrativos de assistência à saúde. Discussão em turno único 
(faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.189
Do governador. A proposição determina que o poder público mante-
nha um banco de dados com informações relativas a armas de fogo 
e munições apreendidas no Estado. Discussão em turno único (faixa 
constitucional)

 0h Memória e Poder – Linguista Ângela Vaz Leão 
 1h Segunda Musical – Duo de violões Araújo-Reis e duo ConAffetto
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Trabalho (7/6) – Situação do setor metalúrgico 

em Minas Gerais
 5h30 Zás – Peça Rir-votril, porque rir é melhor que remédio 
 6h TV Escola – Orçamento Público e Cidadania: qual a sua 

participação? – Teleaula 2: Participe e influencie a destinação 
de recursos no Orçamento Público 

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 
Assembleia Debate – Reforma do ensino médio

	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Cultura do estupro
 9h Assembleia Notícia/Comissões (ao vivo) 
 12h30 Via Justiça – 15 anos do PAI-PJ
 13h Horário Político
 13h10 Mundo Político 

 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 – Reforma do ensino médio
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Cultura do estupro
 20h Geração – Comediante Carlos Nunes
 20h30 Horário Político
 20h40 Compactos de Comissões 
 21h Memória e Poder – Linguista Ângela Vaz Leão
 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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