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Despesas com a judicialização da saúde
em Minas Gerais afetam a atenção básica

Projeto prevê aperfeiçoamento do Suas
dades, para a execução de 
ações no âmbito da política 
de assistência social. O rela-
tor, deputado Leonídio Bou-
ças, apresentou o substitu-
tivo nº 1, que sujeita as par-
cerias ao disposto no Marco 
Regulatório das Organizações 
da Sociedade Civil (Mrosc).

de incentivo financeiro, as-
sessoramento técnico e qua-
lificação continuados para 
aprimorar o Suas.

O outro projeto é o PL 
926/15, do deputado André 
Quintão (PT), que dispõe so-
bre a celebração de parcerias 
entre poder público e enti-

Rede Socioassistencial do Sis-
tema Único de Assistência So-
cial (Suas). O relator, deputa-
do Leonídio Bouças  (PMDB),  
concluiu pela constitucionali-
dade na forma original. 

O programa proposto 
pelo governador destina-se 
à instituição de mecanismos 

A Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) considerou 
constitucionais dois projetos 
de lei que tratam da área de 
assistência social, em reunião 
realizada ontem. Um deles, o 
PL 4.151/17, do governador 
Fernando Pimentel, cria o Pro-
grama de Aprimoramento da 

Guilherme Bergamini

Comissão discutiu maneiras de reduzir os impactos da judicialização na saúde pública

O presidente da comis-
são, deputado Carlos Pimen-
ta (PDT), defendeu que a 
União, os estados e os mu-
nicípios se entendam e defi-
nam as responsabilidades de 
cada um. 

Os deputados Antonio 
Carlos Arantes e Bonifácio 
Mourão, ambos do PSDB, 
lembraram que, diante de 
tantos processos, há determi-
nações judiciais que acabam 
não sendo cumpridas. 

O deputado Fabiano To-
lentino (PPS) disse que é pre-
ciso respeitar a Constituição 
Federal, que garante o aten-
dimento a todos os cidadãos.

zes, a judicialização serve co-
mo forma de inclusão de me-
dicamentos no SUS para aten-
der a interesses do mercado. 
Essa foi também a opinião do 
Conselho Regional de Medici-
na, Hermann Alexandre.
Preocupação – Os deputados 
presentes se disseram pre-
ocupados com o volume de 
recursos gastos pelo Estado 
para cumprir as decisões ju-
diciais. “É preciso fazer uma 
regularização dos processos 
para que os recursos públicos 
sejam utilizados nas reais de-
mandas da sociedade na área 
de saúde”, declarou o depu-
tado Doutor Jean Freire (PT). 

Segundo o desembar-
gador do Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais (TJMG), Re-
nato Luiz Dresch, o Supremo 
Tribunal Federal já entende 
que a União é a responsável 
pelo fornecimento de medi-
camentos. Por isso, ele suge-
riu a edição de notas técnicas 
para que as decisões limina-
res sejam mais assertivas. 

Um alerta, no entanto, foi 
feito pelo diretor de Atenção 
Primária e Vigilância da Se-
cretaria Municipal de Saúde 
de Pedro Leopoldo, Orozimbo 
Neto. Ele disse que a indús-
tria farmacêutica interfere no 
acesso à saúde e que, por ve-

O Estado gastou, em 2016,   
R$ 287 milhões no cumpri-
mento de ações judiciais rela-
cionadas à saúde. A informa-
ção foi apresentada ontem, 
em audiência pública, pela 
assessora-chefe do Núcleo 
de Atendimento à Judicializa-
ção da Secretaria de Estado 
de Saúde (SES), Patrícia Oli-
veira. Segundo ela, a despesa 
com essas ações acaba tendo 
impacto negativo na atenção 
básica à população. A repre-
sentante da SES foi uma das 
convidadas de audiência pú-
blica sobre o assunto, realiza-
da pela Comissão de Saúde, 
a requerimento do deputado 
Doutor Jean Freire (PT).

Patrícia Oliveira acres-
centou que as despesas re-
sultantes de ações judiciais 
dobraram em relação a 2012. 
O número de processos che-
ga a 15 mil por ano. Ela de-
fendeu o fortalecimento do 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
para que haja uma redução 
real das ações.

Grande parte das deman-
das na Justiça referem-se a 
medicamentos, muitos deles 
desnecessários, de acordo com 
outra representante da Se-
cretaria de Saúde, Daniela de 
Cássia Domingues. “Até pães e 
leite são indicados por nutricio-
nistas e se tornam alvos de pro-
cessos judiciais”, informou ela.
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Falta de recursos é desafio para gestores

População e autoridades de Espinosa
reclamam da qualidade da água na cidade

Diretor do DEER-MG foi sabatinado ontem na Assembleia

Comissão vai cobrar providências da Copasa e da Arsae

Guilherme Dardanhan

Willian Dias

e Geraldo Pimenta (PCdoB). 
A Comissão de Indicação de 
Ronan Edgard dos Santos Mo-
reira para a Diretoria-Geral da 
Loteria Mineira escolheu para 
a presidência o deputado Co-
ronel Piccinini, que terá como 
vice o deputado Cabo Júlio 
(PMDB). Durval Ângelo será re-
lator das duas indicações.

dré Quintão (PT).
Eleições – Outras duas comis-
sões de indicação elegeram 
ontem seus comandos. Para 
a Comissão de Indicação de 
Maria de Fátima Chagas Coe-
lho para a Diretoria-Geral do 
Igam foram eleitos presidente 
e vice, respectivamente, os 
deputados Dilzon Melo (PTB) 

missão vai cobrar providên-
cias da Copasa e da Arsae.

O coordenador do Procon 
Assembleia, Marcelo Barbosa, 
solicitou que as notas taquigrá-
ficas da audiência sejam enca-
minhadas à Arsae, para que o 
Procon cobre informações da 
agência sobre as denúncias, 
que considerou “graves”.

O diretor de Operação 
Norte da Copasa, Gilson de 
Carvalho Filho, afirmou que al-
gumas queixas são novidade e 
se comprometeu a verificá-las. 
Por outro lado, ele apresentou 
causas técnicas para proble-
mas como a turbidez da água. 
Segundo Carvalho, a água é co-
letada da Barragem de Estreito, 
que tem grande concentração 
de ferro manganês. Esse mine-
ral, em contato com o cloro, re-
sulta em uma cor avermelhada 
e em odor característico. “Mas 
a água permanece adequada 
para o consumo, segundo pa-
râmetros do Ministério da Saú-
de”, declarou.

rer da torneira. “Mas elas pa-
gam por essa água. É um crime 
contra a natureza e o consu-
midor”, observou. De acordo 
com a moradora, a Agência 
Reguladora de Água e Esgoto 
(Arsae-MG) já emitiu laudo 
apontando os problemas, que 
não foram corrigidos. 

O prefeito de Espinosa, 
Milton Barbosa Lima, confir-
mou as reclamações. Segundo 
ele, dos 33 mil habitantes, 19 
mil são atendidos pela Copasa 
e o restante por caminhões- 
-pipa, serviço que sai caro pa-
ra a prefeitura. 

O deputado João Leite 
cobrou atenção para o Nor-
te de Minas como um todo 
e citou o exemplo de Israel, 
que reutiliza 100% do esgoto 
da capital, Tel Aviv, para irri-
gar plantações no deserto. 
“O desperdício em Israel é 
de 2%. Sonho com um inter-
câmbio entre eles e Minas 
Gerais”, afirmou. João Leite 
também anunciou que a co-

goga, Elizabeth Munaier mani-
festou a intenção de fortalecer 
a Universidade do Estado de 
Minas Gerais (Uemg) durante 
a sua gestão. Um dos desafios, 
segundo explicou, será imple-
mentar projetos como o de 
ensino a distância, tendo em 
vista a carência de recursos 
humanos e financeiros. Ela foi 
sabatinada por Durval Ângelo, 
pelo deputado Coronel Piccini-
ni (PSB) e pela deputada Ione 
Pinheiro (DEM), presidente da 
comissão especial.

A implantação de novos 
trechos rodoviários, bem como 
o cuidado com a manutenção 
das estradas são alguns dos pro-
jetos que o gestor do  DEER-MG, 
Djaniro Silva, pretende imple-
mentar. Ele foi sabatinado por 
Durval Ângelo e também pelos 
deputados Hely Tarqüínio (PV), 
presidente da comissão, e An-

A limitação de recursos huma-
nos e financeiros por que pas-
sa o Estado é um dos principais 
desafios a serem enfrentados 
pelo diretor-geral do Departa-
mento de Edificações e Estra-
das de Rodagem  (DEER-MG), 
Djaniro Silva, e pela nova in-
tegrante da Câmara de Educa-
ção Superior do Conselho Es-
tadual de Educação, Elizabeth 
Dias Munaier Lages.

Os dois foram sabatina-
dos ontem pelas comissões 
especiais criadas para ana-
lisar suas indicações. Os no-
mes dos dois indicados pelo 
governador Fernando Pimen-
tel receberam pareceres fa-
voráveis do relator nas duas 
comissões, deputado Durval 
Ângelo (PT). O próximo passo 
é a aprovação das indicações 
em Plenário.

Engenheira civil e peda-

reunião, a Copasa anunciou 
investimentos de quase R$ 1,8 
milhão, mas ainda sem data 
definida. A empresa também 
se comprometeu a verificar as 
reclamações.

Maria Nilza Ramos Fer-
reira, moradora de Espinosa, 
afirmou que o desperdício de 
água no município chega a 
30% porque as pessoas espe-
ram toda a água escura escor-

Água com coloração escura e 
mau cheiro, comunidades de-
sabastecidas e falhas nos ser-
viços de atendimento ao con-
sumidor. Essas foram algumas 
das queixas trazidas à Comis-
são de Defesa do Consumidor 
e do Contribuinte por repre-
sentantes de Espinosa (Norte 
de Minas), em audiência solici-
tada pelo deputado João Leite 
(PSDB) e realizada ontem. Na 
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Projeto sobre bombeiros civis recebe
apoio e também sugestões de melhoria

FFO e Agropecuária analisam proposições
Os autores dos requerimen-
tos são os deputados Glaycon 
Franco (PV), Geraldo Pimenta 
(PCdoB), Dilzon Melo (PTB) e 
Arlen Santiago (PTB).

A Comissão de Participa-
ção Popular também aprovou 
visitas, à Defensoria Pública 
e ao Ministério Público, pa-
ra tratar da divulgação de 
orientações para os serviços 
públicos de atendimento a 
mulheres usuárias de drogas 
e seus filhos recém-nascidos.  
O pedido é do deputado 
Doutor Jean Freire (PT). O as-
sunto também será discutido 
em audiência, requerida pela 
deputada deputada Marília 
Campos (PT).

vo à Olivicultura. O relator, 
deputado Fabiano Tolentino 
(PPS), opinou pela aprovação 
na forma do substitutivo nº 2,  
da própria comissão, que 
apenas adapta o texto à téc-
nica legislativa.
Requerimentos – Duas co-
missões se reuniram para 
aprovar requerimentos. A Co-
missão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável 
aprovou, entre outras coisas, 
duas visitas sobre a duplica-
ção da BR-040. A primeira é 
à Superintendência do Ibama 
em Minas, para tratar de de-
talhes do licenciamento am-
biental. A segunda, ao BNDES, 
que financia parte da obra. 

ontem foi a de Agropecuária 
e Agroindústria, que deu pa-
recer de 1º turno favorável ao 
Projeto de Lei (PL) 2.014/15, 
do deputado Elismar Prado 
(PDT), o qual estabelece dire-
trizes para o apoio do Estado 
à fruticultura no Triângulo 
Mineiro. O relator, deputa-
do Antonio Carlos Arantes 
 (PSDB), recomendou a apro-
vação na forma do substi-
tutivo nº 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ). 

Outro projeto a receber 
parecer de 1º turno favorável 
foi o PL 2.509/15, também 
do deputado Elismar Prado, 
que trata da instituição da 
Política Estadual de Incenti-

A Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária 
(FFO) aprovou ontem pare-
cer favorável ao Projeto de 
Resolução (PRE) 42/17, que 
visa ratificar regime especial 
de tributação para os setores 
de fabricação de material hi-
dráulico, exceto plástico, e de 
produção de cigarros. O pro-
jeto é de autoria da própria 
comissão e teve origem na 
Mensagem 232, enviada pelo 
governador Fernando Pimen-
tel à ALMG. A proposição, 
que tramita em turno único, 
foi relatada pelo deputado 
Ivair Nogueira (PMDB).
Fruticultura – Outra comis-
são a analisar proposições 

Sarah Torres

Parlamentares e bombeiros civis e militares discutiram o PL 3.862/16, do governador 

e maus profissionais.
Também nesse sentido, o 

comandante operacional do 
Corpo de Bombeiros, coronel 
Erlon do Nascimento Botelho, 
acrescentou que é necessário 
se debruçar sobre a questão 
da responsabilização civil. “O 
bombeiro militar tem a respon-
sabilidade civil por qualquer 
atuação sua e pode ser acio-
nado pelo Ministério Público e 
pelo Poder Judiciário. E o bom-
beiro civil?”, questionou.

de bombeiros voluntários, a 
quem manifestou seu apreço, 
mas disse que é preciso disci-
plinar a matéria, que já teve 
parecer aprovado na Comis-
são de Constituição e Justiça. 

Um dos representantes 
dos bombeiros civis, Antônio 
Silveira Rocha, proprietário 
de um centro de treinamen-
to, manifestou preocupação 
com a formação. Por isso, 
defendeu a regulamentação 
como forma de separar bons 

ser respeitadas”, ressaltou.
O deputado Cabo Júlio 

(PMDB) anunciou que foi in-
cumbido pelo governador 
de fazer o acompanhamento 
do PL 3.862/16 até sua apro-
vação. “Hoje, só 63 cidades 
de Minas têm unidades dos 
bombeiros militares. Então, 
é necessária a atuação dos 
bombeiros civis”, afirmou.

Já o deputado Sargen-
to Rodrigues (PDT) lembrou 
o crescimento do número 

Participantes de audiência 
da Comissão de Administra-
ção Pública realizada ontem 
apoiaram o projeto que nor-
matiza a prática de atividades 
de competência do Corpo de 
Bombeiros Militar por volun-
tários, profissionais e institui-
ções civis. O Projeto de Lei 
3.862/16, do governador Fer-
nando Pimentel, foi debatido 
a pedido do deputado Léo 
Portela (PRB). A proposição 
prevê a realização dessas ati-
vidades por não integrantes 
do Corpo de Bombeiros, des-
de que o serviço seja ofereci-
do com técnica e segurança 
adequadas. Os debatedores, 
no entanto, sugeriram algu-
mas melhorias no texto.

Na opinião de Léo Por-
tela, o projeto busca promo-
ver a atuação conjunta de 
bombeiros militares e civis, 
com cada parte agindo em 
complementação à outra, 
sem entrar nas competências 
alheias. “Temos que embasar 
a atuação das entidades sé-
rias de bombeiros civis, que 
realizam bons treinamentos 
e cursos. Por outro lado, sa-
bemos que as competências 
do bombeiro militar têm que 
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Tenente denunciado falta a audiência

Entidade defende inclusão do ensino do 
bem-estar animal no currículo escolar

Ausência de militar foi criticada por participantes de reunião

Tema foi debatido pela Comissão de Proteção dos Animais

Clarissa Barçante

Ricardo Barbosa

teria sido condenada. Para-
lelamente, foi aberta queixa 
contra o 1º-tenente Juliano 
Costa, que acabou arquivada.

“O objetivo não é incenti-
var que as várias patentes da 
corporação se digladiem, mas 
sim discutir um caso específi-
co”, disse o deputado Cabo 
Júlio (PMDB), autor do re-
querimento que deu origem 
à reunião. Ele reclamou da 
ausência do 1º-tenente Julia-
no Ricardo Costa e pediu que 
o deputado Cristiano Silveira 
(PT), presidente da comissão, 
tomasse as providências.

O deputado Cristiano Sil-
veira afirmou que providên-
cias serão tomadas e tam-
bém lamentou o ocorrido, 
salientando que o convocado 
não enviou nenhuma justifi-
cativa. O deputado Sargento 
Rodrigues (PDT) reforçou que 
a disciplina e a hierarquia mi-
litares não devem ser confun-
didas com assédio moral.

dio da polícia. Na ocasião, ela 
trabalhava na Central de Ope-
rações Militares (Copom), res-
ponsável por receber chama-
das feitas pelo telefone 190.

Segundo ela, naquele dia 
uma operação empregava 
muitas viaturas e, por isso, 
outra chamada, que não es-
tava na lista de prioridades, 
teria demorado 38 minutos 
para ser atendida. Esse teria 
sido o motivo do problema. 

“Tenho quase 24 anos de 
polícia, 15 anos só no Copom. 
Nunca pensei em passar por 
essa humilhação. Segui as 
orientações e priorizei cha-
madas porque não tínhamos 
viaturas suficientes para 
atender tudo na hora”, disse 
a 3º-sargento.

Seu advogado, Wan-
derson Gomes de Oliveira, 
explicou que foi aberto um 
procedimento administrati-
vo contra ela pela demora 
para atender o chamado. Ela 

fendeu que o poder público 
tenha uma atenção especial 
em relação aos animais. 

Autor do requerimen-
to de audiência, o deputado 
Fred Costa (PEN) afirmou que 
a educação e a formação são 
fundamentais para possibili-
tar uma mudança na forma 
como os animais são vistos.

ções sobre o tema.
Os deputados destaca-

ram a importância do traba-
lho de conscientização de-
senvolvido pela entidade e 
apontaram a necessidade de 
que o conhecimento sobre o 
tema seja difundido. O presi-
dente da comissão, deputado 
Noraldino Júnior (PSC), de-

vocado para esse segundo 
encontro. Sua presença, por-
tanto, seria obrigatória.

O caso em questão foi 
apresentado pela 3º-sargento 
Raquel Aparecida Vasconce-
los. Ela alega ter sido humilha-
da publicamente por Juliano 
Costa em novembro de 2016. 
O comandante teria chamado 
sua subordinada de incompe-
tente repetidas vezes, no rá-

A ausência do 1º-tenente Ju-
liano Ricardo Costa, coman-
dante da 56ª Companhia do 
20º Batalhão de Polícia Mili-
tar em Pouso Alegre (Sul de 
Minas), foi criticada por par-
ticipantes de audiência pú-
blica da Comissão de Direitos 
Humanos, ontem. O oficial 
é acusado de assédio moral 
e, por não comparecer em 
audiên cia anterior, foi con-

rentes, mas, na capacidade 
de sentir, somos todos iguais. 
A ciência é capaz de mostrar 
hoje que os animais têm sen-
timentos e capacidade cog-
nitiva”, afirmou a diretora do 
Fórum Nacional. Um dos con-
ceitos trabalhados nessa área 
é o da senciência, ou a capa-
cidade dos animais de sentir 
conscientemente o que se 
passa ao seu redor.

Elizabeth MacGregor ain-
da traçou um panorama das 
ações humanas que afetam 
o bem-estar animal, como o 
uso em pesquisas e no en-
tretenimento, as instalações 
inadequadas dos zoológicos, 
o excessivo consumo de car-
ne e a caça, entre outros. 

Nesta semana, o Fórum 
Nacional de Proteção e Defe-
sa Animal cumpre agenda em 
Belo Horizonte, com a reali-
zação de palestras e capacita-

A introdução do ensino da 
ciên cia do bem-estar animal 
no sistema escolar brasileiro, 
com a capacitação dos edu-
cadores, foi defendida pela 
diretora do Fórum Nacional 
de Proteção e Defesa Animal, 
Elizabeth Suzanne MacGregor. 
Ela participou ontem de audi-
ência da Comissão Extraordi-
nária de Proteção dos Animais.

Elizabeth MacGregor fa-
lou sobre o programa Edu-
cação Ambiental Humani-
tária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA), que é um curso de 
formação gratuito desenvolvi-
do pelo Fórum Nacional. Se-
gundo ela, o objetivo é que os 
conhecimentos sobre o assun-
to sejam incluídos no sistema 
escolar brasileiro, por meio 
de convênios com secretarias 
municipais e estaduais de edu-
cação e outras instituições.

“Podemos parecer dife-



8 de junho de 2017 quinta-feira – Assembleia Informa • 5

ORADORES

Voe Minas
O deputado Doutor Jean 
Freire (PT) elogiou o pro-
grama Voe Minas Gerais, do 
Governo do Estado, que es-
timula a ligação aérea entre 
Belo Horizonte e cidades do 
interior mineiro. Ele narrou 
o primeiro voo que fez, na 
terça-feira (6), para Araçuaí, 
no Vale do Jequitinhonha, e 
lembrou que a cidade já con-

tou com o serviço há cerca 
de 60 anos. Para ele, é papel 
do governo fomentar o setor 
para atrair empresas. Dou-
tor Jean Freire disse que as 
passagens comercializadas 
pelo programa estadual são 
bem mais baratas que al-
gumas oferecidas por meio 
de empresas particulares. 
“O Vale do Jequitinhonha é 
uma região muito rica e pre-

cisa de oportunidades”, afir-
mou. O deputado considera 
também que o transporte 
aéreo pode facilitar os negó-
cios entre a Capital e o inte-
rior. Em aparte, o deputado 
Paulo Guedes (PT) anunciou 
três trechos do Voe Minas 
que entram em operação 
ainda neste mês, ligando 
Montes Claros a Jaíba, Sali-
nas e Araçuaí.

Peruaçu
O deputado Paulo Guedes 
(PT) defendeu que o Parque 
Nacional Cavernas do Perua-
çu, no Norte de Minas, seja 
reconhecido como patrimô-
nio cultural da humanidade 
pela Unesco. Uma audiência 
pública para divulgar essa 
campanha será realizada ho-
je, em Januária, organizada 
pela Comissão de Assuntos 

Municipais e Regionalização 
da Assembleia Legislativa. 
“Nessa reunião, vamos re-
forçar essa luta. O Peruaçu 
é uma das maiores riquezas 
naturais que temos neste 
país”, declarou o deputado. 
Paulo Guedes também de-
fendeu a revisão dos crité-
rios de distribuição do ICMS 
entre os municípios, para 
reforçar a quota referen-

te a cuidados com o meio 
ambiente, o chamado ICMS 
ecológico. O parlamentar 
ainda elogiou o governo 
do Estado pela construção 
de pontes e distribuição de 
ambulâncias a municípios 
do Norte de Minas. Além 
disso, afirmou que o gover-
no mineiro liberou R$ 11,8 
milhões para perfuração de 
poços artesianos na região.

Críticas
Ao cumprimentar represen-
tantes da Polícia Civil que 
acompanhavam, das gale-
rias, a Reunião Ordinária de 
Plenário, o deputado João 
Leite (PSDB) criticou os in-
vestimentos anunciados pelo 
governo do Estado para com-
pra de helicópteros e ambu-
lâncias, a serem utilizados na 
área da saúde. Para ele, mais 

importante seria investir em 
segurança pública e normali-
zar o pagamento de servido-
res, que recebem os salários 
parcelados. “Tem é que dimi-
nuir os gastos para investir no 
que é fundamental, que é o 
servidor”, justificou. Segun-
do João Leite, o Estado deve   
R$ 22 milhões à Santa Casa 
de BH, e o hospital, em fun-
ção de dificuldades financei-

ras, já fechou 40% dos leitos. 
Em tom irônico, ele questio-
nou para onde serão levados 
os doentes transportados pe-
los veículos. Em aparte, o de-
putado Sargento Rodrigues 
(PDT) criticou gastos com 
alimentação do governador 
e a falta de pagamento de 
 férias-prêmio, ajudas de cus-
to, diárias e promoções para 
servidores da segurança.

PLENÁRIO

Assembleia recebe projetos do governador
sobre microempresas e crédito para TJMG

do Poder Judiciário.
No caso do Tribunal de 

Justiça, o crédito suplemen-
tar pode ser de até R$ 160 
milhões, para atender a des-
pesas com pessoal inativo. 
O crédito em favor do Fundo 
Especial do Poder Judiciário 
tem limite de R$ 166 milhões. 
Os recursos deverão ser apli-
cados em despesas correntes 
e em investimentos.

O PL 4.339/17 será anali-
sado pela Comissão de Fisca-
lização Financeira e Orçamen-
tária (FFO), em turno único.

específico mais favorável às 
mesmas.

O PL 4.340/17 será ana-
lisado pelas Comissões de 
Constituição e Justiça (CCJ) e 
de Desenvolvimento Econô-
mico, em dois turnos.
Suplementação orçamentá - 
ria – Também foi encami-
nhado à Assembleia Legis-
lativa pelo governador o PL 
4.339/17, que autoriza a 
abertura de créditos suple-
mentares em favor do Tribu-
nal de Justiça de Minas Gerais 
(TJMG) e do Fundo Especial 

2006, com alterações posterio-
res pelas Leis Complementares 
Federais 147, de 2014, e 155, 
de 2016, no que se refere às 
aquisições públicas.

De acordo com o texto 
do projeto, deverão ser ado-
tadas nas contratações públi-
cas do Estado as regras pre-
vistas pela Lei Complementar 
123 para a concessão do tra-
tamento diferenciado, sim-
plificado e favorecido às mi-
croempresas e às empresas 
de pequeno porte, enquanto 
não sobrevier regulamento 

Duas mensagens do gover-
nador Fernando Pimentel, 
por meio das quais ele enca-
minha projetos de lei (PLs), 
foram recebidas no Plenário 
da Assembleia Legislativa, na 
Reunião Ordinária de ontem. 

Um dos projetos é o PL 
4.340/17, que altera a Lei 
20.826, de 2013, a qual insti-
tui o Estatuto Mineiro da Mi-
croempresa e da Empresa de 
Pequeno Porte. O objetivo é 
adaptar a norma às modifica-
ções promovidas pela Lei Com-
plementar Federal 123, de 
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ACONTECE HOJE
9 horas

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do Colégio Tiradentes, de Betim
• Comissão de Saúde (Auditório) – debater, com a presença de convida-

dos, questões relacionadas ao tratamento do angioedema hereditário, 
da doença de Crohn e da retocolite ulcerativa. Requerimento: deputa-
dos Antonio Carlos Arantes e Léo Portela

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho IV) – dis-

cutir e votar proposições que dispensam Plenário
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Januária) – deba-

ter, com a presença de convidados, a possibilidade de reconhecimen-
to do Parque Cavernas do Peruaçu como patrimônio da humanidade. 
 Requerimento: deputado Paulo Guedes

14h30 
• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Auditório) – discutir e 

votar proposições da comissão
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho I)  

– discutir e votar proposições que dispensam Plenário
15 horas

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar pa-
receres sobre 29 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PLC 
65/17 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, que altera a Lei 
Complementar 91, de 2006, a qual dispõe sobre a instituição, gestão e 
extinção de fundos estaduais

20 horas
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem às bandas de música de Mi-

nas Gerais. Requerimento: deputado Glaycon Franco

ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
PL 13/15

Do deputado Doutor Wilson Batista. Proíbe os médicos dos hospitais 
da rede pública de saúde do Estado ou que recebam recursos públicos 
de recusar atendimento a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Votação em 2º turno

PEC 45/17
Do deputado Rogério Correia e outros. Acrescenta o § 7º ao art. 283-A 
e altera o art. 116 da Constituição do Estado, a fim de garantir o paga-
mento do Adicional de Valorização da Educação Básica. Discussão em 
2º turno

PEC 23/15
Do deputado Inácio Franco e outros. Dá nova redação ao caput do art. 
13 da Constituição do Estado, a fim de acrescentar a sustentabilidade 

como princípio constitucional da administração pública estadual. Dis-
cussão em 1º turno

PLC 42/15
Do deputado Cabo Júlio. Altera a redação do art. 3º da Lei Comple-
mentar 76, de 2004, para ampliar a representatividade dos militares 
estaduais nas entidades de classe. Discussão em 1º turno

PL 3.284/16
Do deputado Cabo Júlio. Dá nova redação ao art. 5º-A da Lei 15.962, 
de 2005, que dispõe sobre a concessão de reajuste nos vencimentos 
básicos das categorias que menciona. Discussão em 1º turno

PL 3.664/16
Do deputado Dirceu Ribeiro. Autoriza o Poder Executivo a doar trechos 
rodoviários ao município de Divinésia. Discussão em 1º turno

TV ASSEMBLEIA
 0h Palestra – Segurança Pública e Direitos Humanos, com Eduardo 

Batitucci e José Luiz Quadros de Magalhães 
 1h Panorama – Acidentes de trânsito 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão do Trabalho (27/4) – Debate a PEC/ 287, que trata 

da reforma da previdência social, em tramitação na Câmara dos 
Deputados 

 4h40 Palestra – Formação política para educadores, com Daniel Lara
 5h40 Compactos de Comissões 
 6h TV Escola – História Política de MG – Teleaula 4: Vinda da 

Família Real: mudanças internacionais e impactos na Colônia
 6h30 Memória e Poder – Político Paulino Cícero de Vasconcelos
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Segurança na rede
 9h Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo)
 12h Assembleia Debate (inédito) – Acerto de Contas entre Minas e 

a União 

 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola – História Política de MG – Teleaula 4: Vinda da 

Família Real: mudanças internacionais e impactos na Colônia
 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Memória e Poder – Político Paulino Cícero de Vasconcelos
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama – Segurança na rede
 20h Reunião Especial (ao vivo) – Homenagem às bandas de música 

de Minas Gerais 
 20h30 Propaganda política 
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Plenário (reprise)

•	programação	sujeita	a	alterações

MESA DA ASSEMBLEIA

Deputado Adalclever Lopes
Presidente 
Deputado Lafayette de Andrada
1º-vice-presidente
Deputado Dalmo Ribeiro Silva
2º-vice-presidente

Deputado Inácio Franco
3º-vice-presidente
Deputado Rogério Correia
1º-secretário
Deputado Alencar da Silveira Jr.
2º-secretário
Deputado Arlen Santiago
3º-secretário

SECRETARIA
Cristiano Felix dos Santos
Diretor-geral
Guilherme Wagner Ribeiro
Secretário-geral da Mesa

ASSEMBLEIA INFORMA
Editado pela Diretoria de  
Comunicação Institucional da ALMG
Diretor: José Geraldo de Oliveira Prado
Gerente-geral de Imprensa e  
Divulgação: Fabíola Farage
Edição: Ricardo Bandeira  
(editor-geral)

Revisão: Leonardo Mordente (GPCV)
Diagramação: Clarice Maia (GPCV)
End.: R. Martim de Carvalho, 94 –  
8º andar – BH  – CEP: 30190-090  
Tel.: (31) 2108-7715
Impresso pela Gerência-Geral de  
Suporte Logístico (ramal 7763)
www.almg.gov.br

A sinalização digital da ALMG já está funcionando no andar SE,  
do Palácio da Inconfidência. Em caso de dúvidas, sugestões ou alertas  
sobre defeitos nos equipamentos do sistema, entre em contato conosco:

sinal@almg.gov.br


