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Comissão verifica as condições de
funcionamento do Instituto São Rafael

Agentes de saúde questionam projeto
importância do debate para 
que o projeto seja aprimo-
rado. “Não queremos que a 
lei seja uma proposta conce-
bida em laboratório”, ressal-
tou Adelmo.

Valtenir Pereira, relator da 
proposição, ressaltou que os 
seminários serão realizados em 
praticamente todo o País. 

que a discussão seja amplia-
da para abordar um plano de 
carreira para os profissionais 
e a definição de atribuições 
claras para os agentes. 

Os deputados fede-
rais Adelmo Carneiro Leão  
(PT-MG), Valtenir Pereira 
(PMDB-MT) e Raquel Mu-
niz (PSD-MG) destacaram a 

putados criada para analisar 
a proposição.

Os participantes do en-
contro criticaram a possi-
bilidade de delegação de 
atividades da área de enfer-
magem, como aferição de 
pressão e controle de glice-
mia, para os agentes de saú-
de. Eles também cobraram 

A necessidade de aprimo-
ramento do Projeto de Lei 
Federal 6.437/16, que trata 
do trabalho e da formação 
dos agentes comunitários de 
saúde e de controle de en-
demias, foi defendida ontem 
na ALMG, que sediou semi-
nário estadual da comissão 
especial da Câmara dos De-

internato para quem vem do 
interior.
Merenda – Outro assunto 
abordado por Juliany Sena foi 
a merenda escolar. Ela expli-
cou que o Estado fornece a 
merenda apenas para os alu-
nos matriculados no ensino 
regulamentar e que a alimen-
tação do restante dos alunos 
depende de doações.

O deputado Duarte Be-
chir informou que vai ve-
rificar a possibilidade de o 
governo fornecer a merenda 
para todos aqueles atendidos 
pela instituição.

a liberação dos recursos ne-
cessários para atender às de-
mandas do instituto.

Ele ponderou que o go-
verno tem passado por di-
ficuldades financeiras, mas 
que é preciso ter um olhar 
especial para as instituições 
que prestam esse atendi-
mento diferenciado.

Na visita, o parlamentar 
conheceu as instalações do 
instituto e conversou com 
alunos e pessoas que são 
atendidas no local. Os alu-
nos apresentaram algumas 
demandas, como a volta do 

sibilitando a abertura de um 
novo curso para que os alunos 
dominem também a tecnologia 
assistiva (acessível para pessoas 
com deficiência).

Juliany Sena também 
explicou a necessidade de 
ampliação da sala do curso 
profissionalizante de masso-
terapia, além de melhorias 
em alguns pontos do prédio, 
como a pintura e o telhado.
Recursos – O presidente da 
comissão, deputado Duarte 
Bechir (PSD), afirmou que irá 
atuar junto ao Governo do 
Estado com vistas a acelerar 

A ampliação do laboratório de 
informática e da sala de mas-
soterapia, bem como a pintura 
e a reforma do telhado do pré-
dio são as principais necessi-
dades do Instituto São Rafael, 
estabelecimento estadual de 
ensino especializado, localiza-
do em Belo Horizonte, voltado 
para a educação, a habilitação 
e a reabilitação de pessoas 
com deficiência visual.

As demandas da institui-
ção foram constatadas, em vi-
sita realizada ontem pela Co-
missão de Defesa dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência.

A diretora do instituto, 
Juliany Sena, explicou que, 
atualmente, são atendidas 
cerca de 500 pessoas, de to-
das as faixas etárias, entre 
alunos que cursam o ensino 
regulamentar, bebês e adul-
tos que participam dos proje-
tos voltados para reabilitação 
e profissionalização.

“O Instituto São Rafael 
desenvolve um trabalho im-
portante na reabilitação das 
pessoas que perderam a vi-
são na adolescência ou na 
vida adulta, já que elas pre-
cisam reaprender a se loco-
mover e a realizar as tarefas 
diárias”, explicou a diretora.

Segundo ela, a principal 
demanda é a ampliação do la-
boratório de informática, pos-

Guilherme Bergamini 

Demandas da instituição foram constatadas em visita da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE
9 horas

•  Reunião de representação do ciclo de debates Pela Vida das Mulheres: 
Educação, Enfrentamento do Machismo e Garantia de Direitos (Sala de 
Reuniões da GPI)

9h30
•  Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar propo-

sições que dispensam Plenário
10 horas

•  Comissão de Participação Popular (Auditório) – discutir e votar proposi-
ções da comissão

11 horas
•  Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II) – 

discutir e votar proposições que dispensam Plenário
14 horas

•  Reunião Ordinária (Plenário)
14h15

•  Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho I) – eleger o vice-presidente
14h30

•  Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho I) – discutir e votar proposi-
ções da comissão

•  Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – discutir 
e votar pareceres sobre o PL 771/15 (1º turno), do deputado Gilberto 
Abramo, que dispõe sobre o material didático-pedagógico exigido pelas 
instituições de ensino do Estado; e sobre o PL 3.592/16 (1º turno), do 
deputado Dirceu Ribeiro, o qual torna obrigatória a impressão do Hino 
Nacional no material didático adquirido ou produzido em Minas Gerais  

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

votar proposições da comissão
16 horas

•  Comissão de Esporte (Auditório) – discutir e votar proposições que dis-
pensam Plenário

•  Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho 
I) – discutir e votar proposições da comissão

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

17 horas
•  Comissão de Saúde (Belo Horizonte) – visita à Secretaria de Estado de 

Saúde para debater questões relativas ao setor. Requerimento: deputa-
do Carlos Pimenta

ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
Veto Total à Proposição de Lei 23.330

Do governador. Proposição de lei acrescenta o § 4º ao art. 15 da Lei 
14.868, de 2003, que dispõe sobre o Programa Estadual de Parcerias 
Público-Privadas. Votação em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.331
Do governador. Proposição de lei acrescenta parágrafo ao art. 6º da 
Lei 14.130, de 2001, que dispõe sobre a prevenção contra incêndio e 
pânico no Estado. Votação em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.394
Do governador. Proposição de lei acrescenta parágrafo único ao art. 64 
da Lei 14.310, de 2002, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina 
dos Militares do Estado. Votação em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.402
Do governador. Proposição de lei autoriza o Poder Executivo a permu-
tar o imóvel que especifica. Votação em turno único (faixa constitu-
cional)

PL 1.628/15
Do deputado Duarte Bechir. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel 
a São Sebastião da Bela Vista. Votação em 2º turno

PL 2.962/15
Do deputado Douglas Melo. Obriga o fornecedor a disponibilizar ao 
consumidor o acesso a informações sobre empreendimentos imobiliá-
rios. Votação em 1º turno

PL 13/15
Do deputado Doutor Wilson Batista. Proíbe os médicos dos hospitais 
da rede pública do Estado ou que recebam recursos públicos de recu-
sar atendimento a pacientes do SUS. Discussão em 2º turno

 0h Memória e Poder – Advogado e político Emílio Gallo 
 1h Segunda Musical – Marisa Mihajlovic, Míriam Bastos e Robson 

Fonseca 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissões de Transporte e de Assuntos Municipais (6/12) 

– Condições da Mg-214, que liga os municípios de Capelinha, 
Itamarandiba e Senador Modestino Gonçalves

 4h35 Palestra – O papel dos municípios na educação, com Carlos 
Roberto Jamil Cury 

 6h TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 2: 
Direitos das crianças e dos adolescentes

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 
Assembleia Debate – Imigração

	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Assédio sexual no trabalho
 9h Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo) 
 12h30 Via Justiça – Direitos e deveres dos turistas
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 2: 
Direitos das crianças e dos adolescentes

 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 – Imigração
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Assédio sexual no trabalho 
 20h Geração – Cantora Mylena Jardim, campeã do The Voice Brasil
 20h30 Propaganda política
 20h40 Compactos de Comissões 
 21h Memória e Poder – Advogado e político Emílio Gallo
 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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