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Mais de 50 mil servidores serão beneficiados
A secretária de Estado de 
Educação, Macaé Evaristo, 
disse que a Emenda 95 am-
plia os direitos dos trabalha-
dores e aponta no sentido 
de reconstrução da carreira. 
Segundo ela, essa norma é 
contraponto de outra emen-
da constitucional de número 
95, mas que foi promulgada 
em âmbito federal, no ano 

passado, e que congela por 
20 anos os gastos em áreas 
como saúde e educação. “Se 
não trabalharmos pela re-
vogação dessa emenda (fe-
deral), é pouco provável que 
consigamos continuar a avan-
çar em Minas”, disse.

Na opinião da presidenta 
da Central Única dos Traba-
lhadores em Minas (CUT-MG) 

e coordenadora-geral do Sin-
dicato Único dos Trabalhado-
res em Educação (Sind-UTE), 
 Beatriz Cerqueira, a emenda 
deverá beneficiar diretamente 
mais de 50 mil profissionais. 
Para ela, é uma medida justa.

“A educação sofreu coisas 
que nenhum outro setor do 
funcionalismo sofreu, como a 
remuneração por subsídio, o 

não recebimento do adicional 
de desempenho e o congela-
mento da carreira por cinco 
anos. Nossa luta é pela corre-
ção de todas essas distorções, 
incluindo-se a política do piso 
salarial profissional nacional, 
o que Minas Gerais só cumpri-
rá em julho de 2018, dez anos 
depois que a lei foi estabeleci-
da no País”, disse.

Emenda promulgada pela Mesa assegura
pagamento de adicional para a educação
A Mesa da Assembleia pro-
mulgou ontem a Emenda à 
Constituição 95, que assegura 
o pagamento do Adicional de 
Valorização da Educação Bási-
ca (Adveb) aos servidores da 
categoria. A promulgação foi 
assinada pelo presidente da 
ALMG, deputado Adalclever 
Lopes (PMDB), pelo 3°-vice-
-presidente, deputado Inácio 
Franco (PV), e pelo 1°-secre-
tário, deputado Rogério Cor-
reia (PT), em ato público no 
Salão Nobre.

A nova norma prevê que 
os servidores da educação 
receberão adicional de 5% 
sobre o vencimento básico, 
a cada cinco anos de efetivo 
exercício, contados a partir 
de 1º de janeiro de 2017. 
Dessa forma, o adicional, a 
ser pago mensalmente, já é 
devido desde janeiro deste 
ano. A emenda constitucional 
teve origem na Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
45/17, do deputado Rogério 
Correia e outros, aprovada 
em Reunião Extraordinária 
de Plenário no dia 3 de julho.

De acordo com Rogério 
Correia, a Emenda 95 restitui 
um direito dos trabalhadores 
da educação, que era devi-
do à categoria pela própria 
 ALMG. O parlamentar tam-
bém falou da importância do 

Projeto de Lei (PL) 3.874/16, 
que estabelece medidas pro-
tetivas para os casos de vio-
lência contra os servidores da 
educação, e do PL 3.875/16, 
que anistia os trabalhadores 
da área que participaram de 
paralisações em 2015. As du-
as proposições, que têm co-
mo primeiro signatário o de-
putado André Quintão (PT), 
foram aprovadas em Plenário 
e aguardam sanção do gover-
nador Fernando Pimentel.

O Adveb foi criado pe-
la Lei 21.710, de 2015, que 

extinguiu a política remu-
neratória da educação por 
regime de subsídio e ado-
tou novamente o sistema de 
vencimento. O adicional não 
vinha sendo pago em função 
de dispositivo constitucional 
que impede o recebimento 
de acréscimos pelos servido-
res estaduais exclusivamente 
em razão do tempo de ser-
viço. Essa regra, na prática, 
extinguiu gratificações como 
o antigo quinquênio para 
todos os que ingressaram 
no funcionalismo estadual 

a partir de 15 de julho de 
2003. A Emenda 95 dá nova 
redação ao artigo 116 do Ato 
das Disposições Constitucio-
nais Transitórias, de modo a 
abrir uma exceção que per-
mita o pagamento do Adveb.

Também participaram da 
cerimônia de promulgação 
a deputada Rosângela Reis 
(PV) e os deputados Durval 
Ângelo (PT), João Magalhães 
(PMDB), Tadeu Martins Leite 
(PMDB), Bosco (PTdoB), Ivair 
Nogueira (PMDB) e Ulysses 
Gomes (PT).

Guilherme Dardanhan

Ato público no Salão Nobre marcou a promulgação da Emenda Constitucional 95
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Assembleia lembra o centenário da 
institucionalização da terapia ocupacional

O centenário mundial da ins
titucionalização da terapia 
ocupacional foi celebrado 
em Reunião Especial de Ple
nário na noite de segunda
‑feira (10). A solenidade aten
deu a requerimento dos de
putados Antônio Jorge (PPS) 
e Rogério Correia (PT).

Em 2017, completam‑se 
100 anos da criação da pri
meira organização formal, a 
Associação Americana de Te
rapia Ocupacional, em Nova 
York (EUA). Na época, a atua
ção do terapeuta ocupacional 
se expandiu pela necessidade 
de tratar soldados feridos 

da Primeira Guerra Mundial 
(1914‑1918). No Brasil, os cur
sos de graduação surgiram na 
década de 1950,  e a profissão 
foi regulamentada em 1969. 

“É um instrumento muito 
importante, que nós precisa
mos valorizar”, destaca o de
putado Rogério Correia. Para 
o deputado Antônio Jorge, a 
terapia ocupacional estimula 
a autonomia e a inclusão so
cial dos pacientes. Na Reunião 
Especial, ele entregou placa 
comemorativa ao presidente 
do Conselho Regional de Fisio
terapia e Terapia Ocupacio
nal, Anderson Luís Coelho.

Clarissa Barçante

REUNIÃO ESPECIAL

Decreto estadual limita isenção de ICMS
Participantes de audiência 
realizada ontem na Assem-
bleia Legislativa denunciaram 
que pessoas com deficiência 
enfrentam dificuldades pa-
ra se beneficiar da isenção 
de Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) na compra de veícu-
los. O benefício é previsto 
no Convênio Federal 38, de 
2012, mas ele estaria sendo 
limitado pelo Decreto Esta-
dual 47.180, de 2017, que o 
regulamenta. O assunto foi 
discutido pela Comissão de 
Defesa dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência.

O despachante Jackson 
de Oliveira Santos disse que 
a Secretaria de Estado de 
Fazenda reduziu o acesso ao 
benefício, ao limitar o valor 
da compra dos carros a até 
R$ 70 mil, o que seria insufi-
ciente para a necessidade das 
pessoas com deficiência. Ele 
disse, ainda, que o processo 
de adaptação dos veículos e 
a liberação dos documentos 
pelo Departamento de Trân-
sito (Detran) têm demorado. 

O membro da Associação 
de Cooperação e Integração de 
Portadores de Deficiência de 

João Monlevade (Região Cen-
tral do Estado), Elias Gonçalves, 
alegou que o transporte públi-
co é ineficiente, o que obrigaria 
a pessoa com deficiência a ad-
quirir um carro particular. Para 
ele, diante das necessidades 
de porta-malas maiores, moto-
res de maior potência e outros 
acessórios de apoio, o limite de 
R$ 70 mil não é suficiente para 
a aquisição de veículos ideais. 
“Só temos acesso à isenção do 
ICMS se o valor for inferior ao 
determinado pela norma. Por 
isso, a legislação precisa ser re-
vista”, salientou.

O ex-vereador e repre-
sentante da Associação Mais 
Acessível, Leonardo Mattos, 
reforçou a crítica ao afirmar 
que o governo estaria alteran-
do uma determinação federal 
em prejuízo da população. 
Para ele, o Decreto 47.180 re-
tira direitos já adquiridos pe-
las pessoas com deficiência.

O ex-deputado estadual 
e federal Walter Tosta acusou 
o poder público de ignorar 
as necessidades das pessoas 
com deficiência. De acordo 
com ele, é injusto o gover-
no tratar o segmento como 
qualquer outro. “Representa-

mos 25% da sociedade. Falta 
mais unidade e mobilização, 
uma vez que não temos se-
quer estrutura adequada de 
mobilidade urbana”, disse.

A representante da As-
sociação de Mães que Infor-
mam, Denise Ferreira, aler-
tou, ainda, para o fato de o 
decreto do Estado dificultar 
a troca dos carros adaptados. 
Detran – O chefe da Divisão 
de Seleção Médica e Psicológi-
ca do Detran, Messias Epami-
nondas Diniz e Silva, afirmou 
que o órgão realiza os exames 
médicos e técnicos para defi-
nir se as pessoas necessitam 
ou não de uma adaptação nos 

veículos. Os atrasos na entre-
ga dos documentos estariam 
ocorrendo em virtude do ex-
cesso de candidatos.

Após os debates, o presi-
dente da comissão, deputado 
Duarte Bechir (PSD), lamen-
tou a ausência de represen-
tantes da Secretaria de Es-
tado de Fazenda. Em outra 
reunião, na tarde de ontem, 
a comissão aprovou visita à 
Cidade Administrativa, pa-
ra discutir o assunto com o 
subsecretário da Receita Es-
tadual. Segundo o deputado 
Nozinho (PDT), esse encontro 
será fundamental para que o 
problema seja resolvido.

Benefício para pessoas com deficiência foi tema de audiência

Ricardo Barbosa

COMISSÕES
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DEMOCRACIA

Memorial é lançado em Belo Horizonte
O presidente da ALMG, de-
putado Adalclever Lopes 
 (PMDB), participou, na noi-
te de segunda -feira (10), do 
lançamento da segunda fase 
do Memorial da Democracia, 
um museu virtual multimí-
dia, com textos, fotos, vídeos 
e outros materiais relativos à 
situação das garantias e liber-
dades democráticas em dife-
rentes fases da história brasi-
leira. O evento, realizado no 
Grande Teatro do Palácio das 
Artes, em Belo Horizonte, te-
ve também a presença do ex-
-presidente da República Luiz 
Inácio Lula da Silva e do gover-
nador Fernando Pimentel. 

Lula comentou a crise pe-

la qual passa o Brasil e disse 
que a única maneira de superá-
-la é por meio da política. Ele 
elogiou o deputado Adalclever 
Lopes e disse que o presiden-
te da Assembleia dá suporte à 
governabilidade no Estado. O 
governador Fernando Pimen-
tel salientou que o Memorial 
da Democracia mantém vivo 
o significado da história do 
povo brasileiro.

O Memorial da Demo-
cracia foi criado em parce-
ria entre o Instituto Lula e 
o Projeto República, da Uni-
versidade Federal de Minas 
Gerais. Ele pode ser acessa-
do no endereço eletrônico  
memorialdademocracia.com.br.

Moradores de casas de saúde denunciam
violência e pedem ação firme do Estado

Moradores de casas de saúde 
onde vivem hansenianos co-
braram ontem do Estado uma 
ação mais firme no combate à 
falta de segurança nesses lo-
cais. Eles participaram de audi-
ência da Comissão de Seguran-
ça Pública e apresentaram de-
núncias de exploração sexual, 
violência e tráfico de drogas. 

Um dos moradores, José 
Nascimento da Silva, internado 
há mais de 50 anos na Casa de 
Saúde Padre Damião, em Ubá 
(Zona da Mata), denunciou 
que a violência vem crescen-
do na instituição. “Nos últimos 
meses, tivemos quatro assas-
sinatos e a prisão de dois trafi-
cantes, e os adolescentes estão 
andando armados”, afirmou.

As moradoras da Casa de 
Saúde Santa Fé, em Três Co-
rações (Sul), Michele Regina 
de Paula Costa, e da Casa de 
Saúde São Francisco de Assis, 
em Bambuí (Centro-Oeste), 
Dalva Gomes de Oliveira, afir-
maram ser vítimas de perse-
guição e pediram a garantia 
dos direitos das pessoas in-
ternadas nas instituições.

A representante da Asso-
ciação Sindical dos Trabalha-
dores em Hospitais de Minas 

Gerais (Asthemg), Mônica 
Fernandes Abreu, disse que o 
Governo do Estado se omite 
diante das denúncias dos cri-
mes que estariam sendo co-
metidos nas casas de saúde 
e, além disso, vem perseguin-
do as pessoas que apontam 
esse problema. Ela cobrou 
uma posição da Fundação 
Hospitalar de Minas Gerais 
(Fhemig), responsável pelas 
casas de saúde.

Representantes da  Fhemig 
e das Polícias Militar e Civil 
declararam que as institui-
ções estão abertas para rece-
ber as denúncias e procurar 
uma solução para os proble-
mas relatados. O presidente 
da Fhemig, Tarcisio Dayrell 
Neiva, sugeriu marcar uma 
reunião com os representan-
tes dos moradores para dis-
cutir a situação. Ele explicou 
que assumiu a presidência do 
órgão há cerca de 30 dias e 
que pretende visitar todas as 
casas de saúde. Tarcísio Nei-
va acrescentou que vai bus-
car parcerias com os órgãos 
de segurança pública para 
tentar coibir a violência e o 
tráfico de drogas dentro das 
instituições.

O delegado assistente da 
Chefia da Polícia Civil, Antônio 
Carlos de Alvarenga, afirmou 
que os fatos devem ser enca-
minhados para a polícia para 
que sejam investigados. O 
subchefe do Centro Integrado 
de Informação e Defesa Social 
da Polícia Militar, major Wal-
ter Soares dos Santos, tam-
bém reforçou a necessidade 
de que a PM tenha conhe-
cimento formal do que vem 
ocorrendo para traçar estra-
tégias de combate ao crime.

Outra denúncia apresen-
tada na audiência foi rela-
cionada ao corte no forneci-
mento de cestas básicas. 

No início da reunião, 

uma das moradoras das casas 
de saúde, Rosilene Souza, leu 
um texto de agradecimento à 
Comissão de Segurança Pú-
blica, em especial aos auto-
res do requerimento de audi-
ência, os deputados Sargento 
Rodrigues (PDT) e João Leite 
(PSDB), por terem ajudado a 
resolver um caso de explo-
ração sexual, após denúncia 
apresentada à Assembleia.

O deputado Sargento 
Rodrigues criticou o descaso 
com que as famílias são trata-
das e apontou que os proble-
mas enfrentados pelos mora-
dores ainda são, em grande 
parte, fruto da discriminação 
contra os hansenianos.

Comissão de Segurança Pública ouviu relatos de hansenianos

Solenidade de lançamento foi no Palácio das Artes

Guilherme Bergamini

Daniel Protzner

COMISSÕES
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ACONTECE HOJE

8h30
• Assembleia Solidária – Dia C (Hall Administrativo) – campanha de arreca-

dação de agasalhos, fraldas geriátricas, livros e lixo eletrônico 
9 horas

• Comissão de Saúde (Plenarinho III) – discutir e votar proposições da comissão
9h30

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – debater, com a presença de 
convidados, os conflitos fundiários no Vale das Cancelas. Requerimento: 
deputado Cristiano Silveira

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – dis-

cutir e votar proposições da comissão
• Projeto Container de Letras (Espaço Democrático José Aparecido de Oli-

veira) – cessão de espaço
10h30

• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenari-
nho I) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário

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

11 horas
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Belo Hori-

zonte) – visita à Secretaria de Estado de Fazenda para debater isenção 
do ICMS na compra de veículos. Requerimento: deputado Duarte Bechir

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – participantes do Parlamento Jovem da 

 Câmara Municipal de Cambuí

14h20
• Comissão Extraordinária das Mulheres (Plenarinho I) – discutir e votar 

proposições da comissão
14h30

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar 
pareceres sobre dez proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o 
PL 4.310/17 (2º turno), do governador Fernando Pimentel, que autoriza 
o Ipsemg a receber, mediante dação em pagamento, imóvel do INSS

• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de re-
dação final

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório) – debater, com a 

presença de convidados, a inserção da Ceasa no Programa Nacional de 
Desestatização. Requerimento: deputado Antonio Carlos Arantes

15h30
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-

narinho IV) – discutir e votar proposições da comissão
16 horas

• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II) – 
discutir e votar proposições da comissão

• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar proposições da 
comissão

18h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater, com a presença 

de convidados, o fechamento de companhias da Polícia Militar. Requeri-
mento: deputado Sargento Rodrigues

TV ASSEMBLEIA

 0h Palestra (continuação) – Qualificação profissional e 
administração pública, com Francisco Gaetani 

 1h Panorama – Doenças degenerativas
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Saúde (26/4) – Debate a importância da 

conscientização sobre o autismo
 4h45 Palestra – O município e os novos direitos de inclusão e 

proteção social, com Patrus Ananias 
 6h TV Escola – Mobilidade Urbana – Teleaula 3: Transporte público
 6h30 Via Justiça – Colaboração premiada
 7h Zás – Danças árabes
 7h30 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Educação de jovens e adultos 
 9h Assembleia Notícia/Comissões (ao vivo)  
 12h Memória e Poder – Economista Paulo Haddad
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola – Mobilidade Urbana – Teleaula 3: Transporte público
 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo) 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h #Confirma
 18h30 Comissão de Segurança Pública (ao vivo) – Debater o 

fechamento de 11 companhias que compõem os batalhões da PM 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Educação de jovens e adultos 
 20h Palestra – Choque ou gestão, com Paulo Ricardo Diniz Filho 
 21h Assembleia Debate – Acerto de Contas entre Minas e a União 
 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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ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
Indicação 39/16

Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Marcílio de 
 Sousa Magalhães para o cargo de diretor-geral do IMA. Discussão em 
turno único

Indicação 40/16
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Rodrigo de Melo 
Teixeira para o cargo de presidente da Feam. Discussão em turno único

Indicação 41/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Maria de Fátima 
Chagas Coelho para o cargo de diretora-geral do Igam. Discussão em 
turno único

Indicação 42/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Djaniro Silva para 
o cargo de diretor-geral do DEER. Discussão em turno único

Indicação 43/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Ronan Edgard 
dos Santos Moreira para o cargo de diretor-geral da Loteria Mineira. 
Discussão em turno único

Indicação 45/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Elizabeth Dias 
Munaier Lages para o Conselho Estadual de Educação. Discussão em 
turno único

PL 2.800/15
Do deputado João Alberto. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel à 
Apae de Alfenas. Discussão em 2º turno

PL 35/15
Do deputado Fred Costa. Proíbe a emissão do boleto de oferta, sem 
autorização prévia, para contratação de produtos e serviços. Discussão 
em 1º turno


