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Crise afeta o cumprimento de metas 
e a execução de programas na saúde

PL cria cargos na Defensoria Pública
carreira, na elaboração do 
texto. O substitutivo incor-
pora a emenda nº 1 apresen-
tada pela Comissão de Cons-
tituição e Justiça, e tem por 
finalidade adequar a propo-
sição à técnica legislativa e 
corrigir impropriedades e 
erros materiais.

Orçamentária (FFO).
O parecer foi aprovado 

na forma do substitutivo n° 1,  
da comissão, tendo como re-
lator o seu presidente, depu-
tado João Magalhães  (PMDB), 
que agradeceu a participação 
do deputado Isauro Calais 
(PMDB), defensor público de 

 Administração Pública.
Apresentado pela pró-

pria Defensoria do Estado, o 
projeto institui as carreiras 
de técnico e de analista do 
órgão e prevê a criação de 
414 cargos efetivos. Ele se-
gue agora para a Comissão 
de Fiscalização Financeira e 

Na presença de membros 
da Defensoria Pública, in-
cluindo a chefe do órgão, 
Christiane Procópio Malard, 
foi aprovado ontem, na 
 ALMG, parecer de 1° turno 
favorável ao Projeto de Lei 
(PL) 4.048/17. A matéria foi 
analisada pela Comissão de 

Guilherme Bergamini

Comissão de Saúde debateu, em audiência pública, os dados do relatório de informações do SUS

Para o deputado Doutor Wil-
son Batista (PSD), outro pro-
blema é a má destinação dos 
recursos. O deputado Doutor 
Jean Freire (PT) defendeu que 
seja melhor analisada a apli-
cação do dinheiro na saúde.

O deputado Bonifácio 
Mourão (PSDB) criticou o 
atual governo e disse que, na 
gestão anterior, não havia fal-
ta de recursos para a saúde.

Já o deputado Antônio 
Jorge (PPS) manifestou-se a 
favor da mudança na legis-
lação, a fim de que os restos 
a pagar não sejam incluídos 
no mínimo constitucional da 
saúde.

do  orçamento previsto.
Na reunião, também fo-

ram exibidos dados da Fun-
dação Hemominas, da Fun-
dação Ezequiel Dias e da Es-
cola de Saúde Pública.

Os resultados foram dis-
cutidos pelos deputados pre-
sentes. O presidente da comis-
são, deputado Carlos Pimenta 
(PDT), salientou que tem rece-
bido diariamente pedidos de 
socorro dos municípios e dos 
hospitais do interior. “A situa-
ção é dramática”, relatou.

O deputado Geraldo Pi-
menta (PCdoB) considera que 
a crise nacional influencia a 
falta de recursos em Minas. 

ela, apenas em 2017 já foram 
consumidos quase R$ 2 bi-
lhões nesse tipo de despesa.

A assessora da Direto-
ria de Planejamento, Ges-
tão e Finanças da Fundação 
Hospitalar de Minas Gerais 
(Fhemig), Karina Ribeiro, 
declarou que, apesar da os-
cilação mensal no repasse 
financeiro, a instituição vem 
mantendo os atendimentos 
e está conseguindo cumprir 
as metas físicas. No caso da 
Fhemig, os números apresen-
tados indicam que a despesa 
realizada de janeiro a abril 
de 2017 foi de R$ 373,4 mi-
lhões, o que equivale a 24% 

A crise financeira que Minas 
Gerais atravessa afeta o cum-
primento de metas e a execu-
ção de programas na área de 
saúde, o que tem atrasado a 
realização de obras, a entrega 
de medicamentos e o paga-
mento de fornecedores. Foi 
essa a situação descrita pela 
subsecretária de Inovação e 
Logística da Secretaria de Es-
tado de Saúde (SES), Adriana 
Ramos. Ela participou de au-
diência pública da Comissão 
de Saúde ontem, na qual foi 
apresentado o relatório de 
informações do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS).

A subsecretária disse que 
a SES luta diariamente para 
obter mais recursos para a 
pasta. Segundo ela, a prin-
cipal batalha é para que a 
secretaria tenha o controle 
financeiro sobre o mínimo 
constitucional a ser aplicado 
no setor. De acordo com a 
Constituição Federal, os esta-
dos devem destinar aos ser-
viços públicos de saúde 12% 
da arrecadação de impostos 
e transferências consideradas 
para esse cálculo.

Adriana Ramos afirmou, 
ainda, que tem aumentado 
o montante de restos a pagar 
(despesas empenhadas mas 
não pagas até o fim do ano, 
que devem ser liquidadas no 
ano seguinte). De acordo com 
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Complementação gera impasse em Ipatinga

Moradores de assentamento em Bocaiuva
reivindicam permanência em terra ocupada

Comissão de Direitos Humanos vai tentar negociação

Atuação do Incra recebeu críticas em audiência pública

Willian Dias

Ricardo Barbosa

municipal é de que, com a crise 
econômica e a queda da arre-
cadação, o município não tem 
mais condições de arcar com 
os pagamentos. Apesar de con-
vidada, a Prefeitura de Ipatinga 
não mandou representante.

O drama dos aposenta-
dos e pensionistas foi confir-
mado pela deputada Rosân-
gela Reis (Pros). “Estamos 
chegando a uma situação de 
caos, e falta vontade política 
para resolver o problema”, 
criticou ela.

Autor do requerimento de 
audiência, o deputado Rogério 
Correia (PT) disse que a pari-
dade salarial de aposentados 
com os servidores da ativa é 
um direito constitucional que 
precisa ser respeitado. “Juri-
dicamente, no caso de Ipatin-
ga, não há dúvidas. Por isso, a 
Assembleia tem que apoiar os 
trabalhadores”, declarou.

para que tomem conhecimen-
to do que foi discutido.

O problema atinge cerca 
de 2,1 mil servidores aposen-
tados, a maioria de baixa ren-
da, sobretudo desde maio do 
ano passado, quando o paga-
mento da complementação 
foi suspenso totalmente. Em 
alguns casos, o comprome-
timento da renda dos atingi-
dos chega a 60%.

A complementação foi 
criada em 1994 pela Lei Mu-
nicipal 1.311, que previa co-
mo contrapartida a criação 
de um fundo previdenciário. 
Esse fundo nunca saiu do pa-
pel e, em fevereiro deste ano, 
o TJMG concedeu liminar em 
uma ação direta de inconsti-
tucionalidade que questiona a 
lei municipal publicada ainda 
na gestão anterior, da então 
prefeita Cecília Ferramenta.

O argumento do Executivo 

1º turno favoráveis a dois pro-
jetos de lei: o PL 4.355/17, do 
governador Fernando Pimen-
tel, que estabelece cotas para 
o ingresso de estudantes ne-
gros no curso de Administra-
ção da Fundação João Pinhei-
ro; e o PL 4.116/17, do depu-
tado Durval Ângelo (PT), que 
amplia o rol de pessoas com 
acesso aos estabelecimentos 
policiais e carcerários.

Pimenta (PDT) se manifesta-
ram solidários à causa.

O deputado Rogério Cor-
reia (PT) lembrou o Projeto de 
Lei 3.562/16, de sua autoria, 
que pretende regulamentar 
as ações a serem adotadas 
quando houver uma ordem 
de despejo.
Projetos – Na mesma reu-
nião, a Comissão de Direitos 
Humanos deu pareceres de 

presentes em audiência rea-
lizada ontem se comprome-
teram, diante de dezenas de 
pessoas indignadas, a pedir 
ao prefeito Sebastião Quintão 
a reabertura das negociações.

O Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais (TJMG), o Tribu-
nal de Contas do Estado (TCE) 
e o Ministério Público também 
serão acionados pela comissão 

A Comissão de Direitos Hu-
manos vai intervir para ten-
tar pôr fim ao impasse en-
tre a Prefeitura de Ipatinga 
(Região Metropolitana do 
Vale do Aço) e os servidores 
aposentados e pensionistas 
do município, que cobram o 
pagamento de complementa-
ção salarial, conforme prevê 
lei municipal. Os deputados 

de Souza, afirmou que, antes 
da ocupação, as terras eram 
 improdutivas. 

O subsecretário de Estado 
de Acesso à Terra e Regulari-
zação Fundiária, Geraldo Vitor 
de Abreu, criticou a atuação do 
Incra no processo que envolve 
o assentamento. “No primeiro 
ano do governo, estávamos 
em processo de diálogo para a 
desapropriação dessa fazenda 
quando, de uma hora para ou-
tra, o Incra nos virou as costas”, 
declarou. Ele destacou que a 
ideia é acionar o Ministério Pú-
blico para tentar solucionar a 
questão. As negociações para 
a compra da terra teriam sido 
suspensas por causa de corte 
no orçamento do Incra.

O deputado Cristiano 
Silveira (PT), que solicitou a 
reunião, defendeu o recurso 
perante a mesa de diálogo do 
governo do Estado, para que 
se busque uma solução. 

A deputada Marília Cam-
pos (PT) e o deputado Carlos 

A paralisação das negocia-
ções do Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma 
Agrária  (Incra) para a compra 
das terras ocupadas pelo As-
sentamento Pedro Marcelo 
Santos, em Bocaiuva (Norte 
de Minas), foi criticada em au-
diência realizada ontem pela 
Comissão de Direitos Huma-
nos. Representantes das 57 
famílias que vivem no local 
reivindicaram a permanência 
nas terras, ocupadas há cinco 
anos. Elas temem a possibi-
lidade de serem despejadas 
em virtude de um mandado 
de reintegração de posse pre-
visto para o dia 18 de outubro. 

“Adotamos aquela terra 
para trabalhar”, disse o pre-
sidente do acampamento, 
Luiz Alvesmar Alves. Segun-
do ele, a comunidade produz 
para a própria subsistência e 
para atender o comércio lo-
cal. A presidente do Sindica-
to dos Trabalhadores Rurais 
de Bocaiuva, Marly Duarte 
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Mutirão do Procon 
O deputado João Leite  (PSDB) 
elogiou a iniciativa do Procon 
Assembleia de realizar um 
mutirão para atender os con-
sumidores que têm deman-
das na área de telecomuni-
cações. O mutirão, realizado 
ontem no Espaço Democráti-
co José Aparecido de Oliveira, 
foi, segundo o parlamentar, 
uma das 15 medidas fiscali-

zadoras sugeridas no relató-
rio final da Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) da 
Telefonia. O deputado foi o 
relator da CPI, que funcionou 
entre 2013 e 2014. “Estive 
lá no mutirão e acompanhei 
o atendimento das pessoas, 
que estão satisfeitas. Visitei 
também o Procon e fiquei 
impressionado com o valor 
das dívidas cobradas pelas 

telefônicas. O maior número 
de reclamações ainda vem da 
telefonia”, declarou João Lei-
te. Ele também deu seu apoio 
a manifestações contrárias ao 
governo de Minas, realizadas 
por policiais e agentes socio-
educativos. “Apenas viaturas 
estacionadas em esquinas 
não garantem a segurança 
pública. O governo quer en-
ganar a população”, disse.

Exposição de arte
O deputado Léo Portela (PRB) 
protestou contra a possibi-
lidade de ser trazida para 
Belo Horizonte a exposição 
 Queermuseu – Cartografias 
da diferença na arte brasilei-
ra, realizada em Porto Alegre 
e cancelada após críticas de 
grupos que consideram que 
a mostra faz apologia à pe-
dofilia e à zoofilia. De acordo 

com o parlamentar, será feita 
grande mobilização para que 
a exposição artística não ve-
nha para a capital mineira. 
“Nós, que defendemos as 
famílias, nos uniremos contra 
essa atrocidade”, declarou. 
Em aparte, o deputado Van-
derlei Miranda (PMDB) ma-
nifestou apoio ao colega: “O 
promotor gaúcho que visitou 
a exposição não constatou 

pedofilia nas peças, mas não 
é preciso. Uma exposição 
de arte não serve para isso”. 
Também em aparte, o depu-
tado Isauro Calais (PMDB) 
criticou o processo de devo-
lução da concessão da BR- 
-040 pela empresa Via 040. 
“Estou encaminhando pedi-
do ao Ministério Público, eles 
têm de devolver o que cobra-
ram”, disse o parlamentar.

Defensoria Pública
O deputado Isauro Calais 
(PMDB) pediu que o governo 
de Minas aumente o orça-
mento da Defensoria Pública 
do Estado, que, segundo ele, 
garante que todos os cida-
dãos tenham acesso à justiça. 
Conforme relatou o parla-
mentar, o orçamento da De-
fensoria é seis vezes menor 
que o do Ministério Público, 

e o órgão está perdendo fun-
cionários e defensores para o 
Poder Judiciário e para outros 
estados, que oferecem um sa-
lário melhor. “Não queremos 
um orçamento igual, mas dig-
no, semelhante ao de outros 
entes federados. Não podem 
ser deixados à margem os de-
fensores dos cidadãos caren-
tes. Nem data-base a nossa 
Defensoria tem”, criticou. Em 

apartes, os deputados Dirceu 
Ribeiro (PHS), Bonifácio Mou-
rão (PSDB) e Elismar Prado 
(PDT) e a deputada Rosânge-
la Reis (Pros) manifestaram 
apoio ao colega. “Aos defen-
sores faltam equipamentos e 
aparatos para que consigam 
fazer o seu trabalho. E eles 
não pedem muito. Precisa-
mos valorizá-los”, reforçou 
Rosângela Reis.

Juscelino Kubitschek
O deputado Paulo Guedes 
(PT) agradeceu ao governo 
do Estado a concessão da 
Medalha JK, recebida por 
ele na terça-feira (12), em 
Diamantina. Ele destacou a 
fala do governador Fernando 
Pimentel durante o evento. 
Pimentel lembrou as denún-
cias das quais o ex-presiden-
te Juscelino Kubitschek foi 

vítima e comparou aqueles 
acontecimentos com a rea-
lidade atual da política bra-
sileira. Como lembrou Paulo 
Guedes, JK foi acusado pela 
imprensa de ser dono de um 
edifício no Rio de Janeiro, 
mas o processo foi arquiva-
do. “Tudo era calúnia e os 
que tentaram imputar injú-
rias não são lembrados em 
nenhum livro de história, en-

quanto JK foi imortalizado”, 
ressaltou. O deputado fez um 
paralelo da história de JK com 
a do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva. “Os golpistas 
hoje tentam impor a mesma 
imagem de corrupto a Lula. 
Em pouco tempo, ninguém 
lembrará do juiz Sérgio Mo-
ro. Mas, sim, do presidente 
que tirou o Brasil do Mapa da 
Fome”, completou.

COMISSÕES

Aumento da Cfem será tema de audiência
vou visita à Semana Interna-
cional do Café, que acontece 
de 25 a 27 de outubro no Ex-
pominas, em Belo Horizonte. 
Os autores do requerimento 
são os deputados Antonio 
Carlos Arantes, Fabiano Tolen-
tino (PPS), Emidinho Madeira 
(PSB), Gustavo Santana (PR) e 
Isauro Calais (PMDB).

vai debater, em audiência, 
os impactos da crise hídrica 
e a ineficiência da Copasa 
no abastecimento de água e 
no tratamento de esgoto em 
diversos municípios. A solici-
tação é do deputado Antonio 
Carlos Arantes (PSDB), presi-
dente da comissão. 

A comissão também apro-

(PSDB), foi aprovado ontem.
A pedido do deputado Ar-

len Santiago (PTB), haverá uma 
audiência em São João das 
Missões, para discutir o desma-
tamento em terras indígenas. 

Outra comissão a se 
reunir para a aprovação de 
requerimentos foi a de Agro-
pecuária e Agroindústria, que 

A Comissão de Minas e Ener-
gia pretende debater a Me-
dida Provisória (MP) 789/17, 
do governo federal, que eleva 
as alíquotas da Compensação 
Financeira pela Exploração 
de Recursos Minerais (Cfem). 
Requerimento nesse sentido, 
do presidente da comissão, 
deputado João Vítor Xavier 
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ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Mostras de artes plásticas e de fotografia (Galeria de Arte) – Geome-
trismo e objetos, da artista plástica Simone Zanol, e Tear urbano, das 
fotógrafas Cristiane Leite e Letícia Pinto

9 horas
• Manifestação da Associação dos Diretores das Escolas Estaduais (Espaço 

Democrático José Aparecido de Oliveira) – cessão de espaço
10 horas

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório) – discutir 
e votar proposições que dispensam Plenário

11 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Brasília/DF) – visita à Agên-

cia Nacional das Águas para discutir o licenciamento ambiental da pisci-
cultura. Requerimento: deputado Antonio Carlos Arantes

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

• Fórum técnico Semeando Letras: Plano Estadual do Livro, Leitura, Litera-
tura e Bibliotecas (Sala de Reunião 1 da GPI) – reunião preparatória

• Posse da Diretoria da Associação Mineira de Câmaras Municipais  (Teatro) 
– cessão de espaço

14h15
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Auditório José Alencar Go-

mes da Silva) – debater, com a presença de convidados, a formulação de 
um plano de valorização do diretor de escola não contemplado pela Lei 
9.532, de 1987. Requerimento: deputado Dalmo Ribeiro Silva

14h30
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho I) 

– discutir e votar proposições que dispensam Plenário
• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Auditório) – discutir e 

votar proposições da comissão
19 horas

• Lançamento da Tese do Congresso do PCdoB/2017 (Espaço Democrático 
José Aparecido de Oliveira) – cessão de espaço

ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
Indicação 39/16

Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Marcílio Maga-
lhães para o cargo de diretor-geral do IMA. Votação 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. Votação em turno único

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

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

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

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

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.457/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei que concede re-
visão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Judiciário. 
Votação em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.478/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei que autoriza o Exe-

cutivo a conceder anistia a servidores da educação que participaram de 
paralisações em 2015. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.484/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei que concede 
anistia aos praças da PM excluídos da corporação por participarem da 
greve de 1997. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.562/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei que cria fundos 
estaduais de incentivo e de financiamento de investimento. Discussão 
em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.563/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei que institui o Pla-
no Estadual de Cultura. Discussão em turno único (faixa constitucional)

PL 4.468/17
Do governador Fernando Pimentel. Autoriza o Executivo a renegociar 
operações de crédito firmadas com recursos do BNDES. Discussão em 
1º turno (urgência)

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

PL 4.086/17
Do deputado Cássio Soares. Altera a destinação de imóvel doado pelo 
Executivo a Alpinópolis. Discussão em 2º turno

PL 3.785/16
Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Executivo a doar trecho de ro-
dovia a Sardoá. Discussão em 1º turno

TV ASSEMBLEIA
 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama – Educação inclusiva
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Direitos Humanos (7/6) – Suposto caso de 

prática de abuso de autoridade e assédio moral na PM 
 4h30 Palestra – Capital humano no setor público, com Alexandre 

Bossi Queiroz
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Memória e Poder – Político João Pedro Gustin
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Legado olímpico
 9h00 Assembleia Notícia/Comissões (ao vivo)
 12h Assembleia Debate – Órfãos do crack
 13h Mundo Político 

 13h30 Compactos de Comissões
13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Memória e Poder – Político João Pedro Gustin
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama – Legado olímpico
 20h Palestra TRE – O declínio do pluralismo partidário no Brasil, 

com Eneida Desiree Salgado
 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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