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Debatedores destacam políticas de proteção
À tarde, foram realizadas ou‑
tras duas mesas de trabalho 
no debate público sobre o Sis‑
tema de Garantia de Direitos 
da Criança e do Adolescente. 
O papel do Conselho Tutelar 
foi tema de uma delas. Os 
participantes da discussão 
ressaltaram que o Estatuto 
da Criança e do Adolescen‑
te determinou uma série de 
mudanças nas políticas de 
proteção, que ainda precisam 
ser plenamente cumpridas. 

O promotor do Ministé‑
rio Público do Paraná Murillo 
José Digiácomo destacou que 

a mudança mais importante 
é a criação de um sistema de 
garantias que não passa ape‑
nas pelo Poder Judiciário. Es‑
te só deve ser chamado quan‑
do expressamente exigido em 
lei, como nos casos em que é 
necessário o afastamento da 
criança de sua família. Essa 
medida, no entanto, deve ser 
o último recurso. “Quem tem 
que ser afastado é o agressor, 
não a criança. Não podemos 
violar direitos com o pretexto 
de proteger”, disse Digiácomo.

O foco na família foi sa‑
lientado pela coordenadora 

do curso de Serviço Social da 
PUC Minas (Campus Conta‑
gem), Débora Maria David da 
Luz. Para ela, é essencial não 
apenas procurar a responsa‑
bilização de agressores, mas, 
principalmente, buscar a pro‑
moção da família.

A deputada Marília Cam‑
pos (PT) falou sobre a preocu‑
pação com o financiamento 
dos programas de proteção às 
crianças e adolescentes. Se‑
gundo ela, os recursos já não 
são suficientes e devem ser 
reduzidos a partir do próximo 
ano, quando entrar em vigor 

o teto para os gastos públicos. 
A última mesa tratou do 

trabalho infantil e da reforma 
do ensino médio. O assessor 
de Políticas Educacionais da 
Secretaria de Estado de Edu‑
cação, Wladmir Coelho, sa‑
lientou que a reforma apressa‑
da do ensino, na forma de me‑
dida provisória, impediu o de‑
bate e dificultou a compreen‑
são dos seus dispositivos.

A deputada Celise Lavio‑
la (PMDB) destacou a impor‑
tância da educação e afirmou 
que o direito à aprendizagem 
não pode ser retirado.

Corte de recursos federais compromete
o funcionamento da rede de assistência

A perspectiva de cortes de 
recursos federais no orça‑
mento da assistência social e 
de diminuição dos direitos foi 
alvo de críticas na abertura 
do debate público Sistema de 
Garantia de Direitos da Crian‑
ça e do Adolescente na Atual 
Conjuntura, realizado ontem, 
ao longo do dia, pela Comis‑
são de Participação Popular.

“Estou extremamente 
apreensivo com a perspecti‑
va de retrocesso, diante de 
proposta do governo federal, 
que pode parar o sistema de 
assistência social”, afirmou 
o coordenador do Centro de 
Apoio Operacional às Promo‑
torias de Defesa dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, 
Márcio Rogério de Oliveira. 
De acordo com ele, o gover‑
no federal pretende cortar a 
maior parte do orçamento 
para a área, o que pode oca‑
sionar um desmantelamento 
da estrutura de apoio, cons‑
truída ao longo de anos. 

O presidente da comis‑
são, deputado Doutor Jean 
Freire (PT), apontou que as 
reformas previdenciária, tra‑
balhista e do ensino médio, 

além do congelamento dos 
gastos em saúde e educação, 
vão causar sérios impactos 
sobre os direitos desse públi‑
co. “O congelamento dos gas‑
tos da saúde poderá ter co‑
mo consequência imediata o 
aumento da mortalidade in‑
fantil”, afirmou.

Violência – A violência se‑
xual contra crianças e ado‑
lescentes foi tema de mesa 
de trabalho realizada ainda 
pela manhã, após a abertu‑
ra. O psicólogo Hugo Leo‑
nardo Goés Bento trouxe 
para o debate a discussão 
sobre a violência enfren‑

tada pelas crianças duran‑
te a ditadura iniciada em 
1964. A coordenadora da 
campanha Aliança Nacional 
de Adolescentes, Lídia Ro‑
drigues, defendeu que os 
processos de repressão en‑
frentados hoje têm origem 
na história colonial do País.

Debate público tratou dos impactos da atual conjuntura sobre os direitos da criança e do adolescente

Flávia Bernardo



2 • quarta-feira – Assembleia Informa 4 de outubro de 2017

Conclusão de obras e novos equipamentos
são prioridades do Hospital João Paulo II

A retomada e a conclusão das 
obras de ampliação do Hospi‑
tal Infantil João Paulo II, em 
Belo Horizonte, e a aquisição 
de equipamentos permanen‑
tes para o seu funcionamen‑
to foram apontadas como as 
prioridades da instituição, que 
é o maior hospital pediátrico 
a atender exclusivamente 
pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS) no Estado. As demandas 
foram apresentadas pelo dire‑
tor da unidade, o pediatra Luís 
Fernando Andrade de Carva‑
lho, que recebeu a Comissão 
de Saúde, em visita realizada 
ontem, com o objetivo de co‑
nhecer as condições de fun‑
cionamento do hospital.

De acordo com Carva‑
lho, as obras para ampliação 

do João Paulo II, por meio de 
um prédio anexo, tiveram iní‑
cio em 2012 e já foram parali‑
sadas três vezes, a última de‑
las há um ano. Ainda segundo 
o diretor, a finalização das in‑
tervenções representaria não 
apenas a readequação da as‑
sistência, mas também a am‑
pliação do número de inter‑
nações do hospital, que pas‑
saria das atuais 6 mil para 
cerca de 7 mil ao ano. “A re‑
tomada e a conclusão do pré‑
dio anexo vêm para organi‑
zar a assistência de áreas fun‑
damentais, como a unidade 
de infectologia pediátrica e 
de terapia intensiva, além de 
proporcionar um atendimen‑
to mais adequado”, disse.

Segundo o diretor do hos‑

pital, estima-se que sejam ne‑
cessários entre R$ 8 milhões 
e R$ 10 milhões para concluir 
as obras no prédio anexo. A 
maior parte desses recursos 
seria para a compra de equi‑
pamentos, já que a parte fí‑
sica e interna do prédio está 
quase finalizada. 

Outro ponto destacado 
por Carvalho é que, ao longo 
dos anos, as normas de fun‑
cionamento dos serviços de 
saúde sofreram alterações re‑
lativas, por exemplo, à segu‑
rança dos pacientes e à redu‑
ção de infecções hospitalares. 
Entretanto, na sua avaliação, 
o João Paulo II não teria acom‑
panhado essas adequações, já 
que tem estrutura física anti‑
ga, com mais de 50 anos.

Outra prioridade apre‑
sentada por Carvalho é a 
aquisição de equipamentos 
permanentes para o funcio‑
namento do hospital, como 
monitores de UTI, aparelhos 
de endoscopia e de ventila‑
ção mecânica, berços e camas 
para os pacientes. A estimati‑
va é de que seriam necessá‑
rios R$ 1,5 milhão.

O custo mensal do João 
Paulo II é de R$ 5 milhões, in‑
cluída a folha de pagamen‑
to. Entretanto, o faturamen‑
to com o SUS é de cerca de 
 R$ 800 mil a R$ 1 milhão. 

O Hospital Infantil João 
Paulo II é referência em pedia‑
tria na Capital. A unidade pos‑
sui atualmente 150 leitos, dos 
quais 110 são para internação, 
25 para a unidade de urgência 
e 16 para a UTI. O hospital tem 
900 funcionários.
Dedicação – O presidente da 
Comissão de Saúde, deputa‑
do Carlos Pimenta (PDT), fa‑
lou da sua preocupação com 
a falta crônica de recursos do 
Estado. Também se disse im‑
pressionado com o trabalho 
realizado pelo Hospital Infan‑
til João Paulo II. “A instituição 
precisa de socorro. As even‑
tuais falhas são supridas pela 
dedicação, pelo carinho e pelo 
amor da equipe. Você sente o 
clima de doação dos médicos 
e atendentes”, ressaltou.

O parlamentar afirmou 
que vai se reunir, ainda nes‑
te mês, com o presidente da 
Fundação Hospitalar de Minas 
Gerais (Fhemig), para discutir 
a situação dos hospitais que 
compõem a rede estadual, co‑
mo é o caso do João Paulo II.

COMISSÕES

Ricardo Barbosa

Em conversa com diretor do hospital, presidente da Comissão de Saúde destacou dedicação da equipe

PL sobre hino nos cadernos vai a Plenário
Está pronto para ir a Ple‑
nário o Projeto de Lei (PL) 
3.592/16, do deputado Dir‑
ceu Ribeiro (PHS), que pre‑
tende obrigar a impressão 
do Hino Nacional Brasileiro 
no material didático produ‑
zido ou adquirido no Estado. 

A Comissão de Desenvolvi‑
mento Econômico aprovou 
ontem parecer de 1º turno 
favorável à matéria, apre‑
sentado pelo deputado An‑
tonio Carlos Arantes (PSDB).

O relator opinou pela 
aprovação na forma do subs‑

titutivo número 2, da Comis‑
são de Educação, Ciência e 
Tecnologia, e pela rejeição 
do substitutivo nº 1, da Co‑
missão de Constituição e Jus‑
tiça (CCJ).

Com as alterações acata‑
das, o projeto passa a dar no‑

va redação ao artigo 1º da Lei 
11.824, de 1995, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade da 
veiculação de mensagens de 
conteúdo educativo nas capas 
e contracapas de cadernos es‑
colares adquiridos pelas esco‑
las públicas.
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Diagnóstico precoce e autoestima ajudam
mulheres a combater o câncer de mama

“Quando você recebe o diag‑
nóstico de câncer de mama, 
é como uma sentença de 
morte. E muitas mulheres 
que estavam em tratamento 
comigo de fato morreram. 
Mas eu estou aqui para pro‑
var que há cura.” O misto de 
desabafo e alerta é de Ediana 
Alves de Figueiredo, 44 anos, 
uma das pacientes do Institu‑
to Mário Penna que desfilou 
na Assembleia Legislativa, 
ontem, durante audiência da 
Comissão de Saúde.

Ediana e outras seis mo‑
delos levaram para a passa‑
rela histórias de vida diferen‑
tes, todas elas transformadas 
pelo câncer. A professora de 
Ribeirão das Neves (Região 
Metropolitana de Belo Ho‑
rizonte) descobriu a doença 
há dois anos e, em fase final 
de tratamento, faz um balan‑
ço: “Aprendi a valorizar coi‑
sas simples, uma comida gos‑
tosa, um banho”, disse.

A reunião, solicitada pe‑
lo deputado Arlen Santiago 
(PTB), foi uma das ações do 
Poder Legislativo na campa‑
nha mundial Outubro Rosa, 
que preconiza o diagnóstico 
precoce do câncer de mama 
como fator de sobrevida das 
pacientes. O mastologista 
Leandro Cruz Ramires da Sil‑
va, da Secretaria de  Saúde de 
Belo Horizonte, afirmou que 
o câncer no estágio 1 tem 
95% de chance de cura e gas‑
to de R$ 5 mil no tratamento. 

Na outra ponta, quase não há 
sobrevida.

A importância do trata‑
mento humanizado da doen‑
ça também foi destacada na 
audiência. Segundo Maria 
Ângela Ferraz Mosqueira, 
que dirige trabalho nessa li‑
nha, no Instituto Mário Pen‑
na, o desfile eleva a autoes‑
tima e agrega valor ao trata‑
mento médico. “O câncer é 
cruel, mas há beleza no seu 
enfrentamento e na supera‑
ção”, disse.
Fé – Autoestima e fé são 
a marca de Joana D’Arc de 
Araújo, 55 anos. Ela estava há 
três anos sem fazer mamo‑

grafia, quando percebeu um 
pequeno caroço na mama, no 
ano passado. “Logo no diag‑
nóstico, pensei que era um 
propósito de Deus na minha 
vida. E me sinto carregada 
no colo por ele. Nesse perío‑
do, muitas coisas me foram 
acrescentadas. Minha família 
me apoiou. Me sinto forte 
emocionalmente”, celebrou.

Com base na própria ex‑
periência, Joana reforçou a 
necessidade da mamografia, 
para se evitar um diagnósti‑
co incorreto. Esse foi um dra‑
ma vivido por Daiane Apare‑
cida Oliveira, 31 anos, que 
suspeitou de menopausa e 

se tratou de anemia por mui‑
to tempo, até descobrir que 
tinha o câncer. Hoje, cumpre 
o quinto de oito ciclos de tra‑
tamento. “Me sinto uma diva 
na passarela”, comemorou a 
modelo.

Carolina Mourão Ros‑
si, superintendente hospita‑
lar do Instituto Mário Penna, 
falou pelos médicos e gesto‑
res presentes à audiência e 
anunciou que 1,5 mil mamo‑
grafias serão oferecidas neste 
mês, em parceria com a Pre‑
feitura de Belo Horizonte. Os 
exames devem ser marcados 
diretamente nos Hospitais 
Mário Penna e Luxemburgo.

Pacientes do Instituto Mário Penna desfilaram durante audiência sobre o câncer de mama

Sarah Torres
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Deputados pedem mais atenção do Estado
Muitos parlamentares partici‑
param da audiência. O autor 
do requerimento, Arlen San‑
tiago, salientou os números 
crescentes da doença, com 5 
mil novos casos por ano só em 
Minas e 60 mil no Brasil, e la‑
mentou que os hospitais pre‑
cisem de ajuda da sociedade. 
“O governo federal paga R$ 60 
por uma biópsia, mas a agulha 
custa R$ 100”, afirmou.

Segundo ele, ações para 

diagnóstico precoce que foram 
implantadas em Minas no go‑
verno anterior foram extintas 
na atual gestão. “Mulheres com 
menos de 50 anos já não têm 
onde fazer a mamografia no Es‑
tado, embora a incidência seja 
alta entre 40 e 50 anos”, disse.

Antônio Jorge (PPS), que 
foi Secretário de Saúde no 
governo anterior, reforçou a 
queixa de “desconstrução” de 
ações que se mostraram efeti‑

vas no diagnóstico da doença. 
Uma delas foi a dispensa do 
pedido médico para mamo‑
grafia entre 40 e 50 anos, fai‑
xa que responde por 25% dos 
casos. Ainda de acordo com o 
deputado, dos 14 caminhões 
que percorriam o Estado para 
a realização de exames, ape‑
nas seis estão em operação. 

O presidente da comis‑
são, Carlos Pimenta (PDT), co‑
brou que o governo invista, 

pelo menos, o mínimo cons‑
titucional previsto para a saú‑
de. Já o vice-presidente, Dou‑
tor Wilson Batista (PSD), de‑
fendeu o cumprimento de 
normas que garantem a re‑
constituição mamária, trata‑
mento acessível a menos de 
um terço das pacientes. “Ho‑
je o câncer de mama pode ser 
curado sem as grandes muti‑
lações do passado. Precisa‑
mos aprimorar isso”, frisou.
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Ministério Público é contra proposta que 
muda macrozoneamento de Contagem

A coordenadora das Promo‑
torias de Habitação e Urba‑
nismo do Ministério Público 
de Minas Gerais (MPMG), 
Marta Larcher, disse aos de‑
putados da Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimen‑
to Sustentável que é contra 
a alteração do Plano Diretor 
de Contagem, na Região Me‑
tropolitana de Belo Horizonte 
(RMBH), proposta pela prefei‑
tura local. A afirmação foi feita 
em visita ao MPMG na manhã 
de ontem, que contou, ainda, 
com a participação de verea‑
dores de Betim e da Capital.

A atividade aconteceu a 
pedido da presidenta da co‑
missão, deputada Marília Cam‑
pos (PT), e do deputado Dilzon 
Melo (PTB). Ambos acreditam 
que o projeto ameaça o ma‑
nancial Vargem das Flores, res‑
ponsável por 10% do abasteci‑
mento de água da RMBH. A in‑
tenção seria transformar áreas 
rurais em urbanas, para evitar 
ocupações e gerar novas opor‑
tunidades de moradia.

De acordo com a promo‑
tora, a Prefeitura de Conta‑
gem quer ir contra a legisla‑
ção, obrigando o macrozonea‑
mento, que é regido pelo Es‑
tatuto da Metrópole, a se ade‑

quar aos interesses do municí‑
pio. Ela entende que é preciso 
apurar as irregularidades do 
projeto e da condução do pro‑
cesso, uma vez que a popula‑
ção não estaria sendo ouvida.

Marta Larcher afirmou 
não ser contra adequações no 
macrozoneamento, desde que 
feitas com atenção ao manan‑
cial de Vargem das Flores e 
após uma correta averiguação 
de suas necessidades. “É pre‑
ciso um diagnóstico do poten‑
cial imobiliário para ver se va‑
le a pena impactar o meio am‑
biente dessa forma”, declarou.

Aos deputados, ela afir‑
mou que o próximo passo 
do MPMG é fazer um estu‑
do comparativo da área pa‑
ra checar o impacto do pro‑
jeto. Marta Larcher disse, ain‑
da, que não vê interesse do 
governo do Estado de inter‑
vir no processo, uma vez que 
a Copasa não investe em Var‑
gem das Flores como deve‑
ria. “Esse projeto só traz van‑
tagens aos proprietários dos 
terrenos, que terão seus bens 
supervalorizados”, alertou.
Betim – Vargem das Flores é 
responsável por 60% do abas‑
tecimento de água de Betim. 
Segundo Palmério Ferreira, 

vereador daquela cidade, a 
Prefeitura e a Câmara de Be‑
tim são contra o projeto. Da 
mesma forma, Edmar Branco, 
vereador de Belo Horizonte, 
se manifestou contrariamen‑
te à iniciativa e alertou que o 
impacto pode chegar à Lagoa 
da Pampulha.

A deputada Marília Cam‑
pos disse que a comissão 
fez uma representação no 
MPMG, que gerou uma re‑
comendação para que o pro‑
jeto seja rejeitado pelos ve‑
readores de Contagem. Ela 
acrescentou que a extinção 
da área rural, conforme está 

prevista no macrozoneamen‑
to, pode secar a represa de 
Vargem das Flores.

“Vamos sensibilizar os 
governantes para os riscos 
desse processo. Não sou con‑
tra um macrozoneamento 
bem- feito, mas não tivemos 
sequer um estudo dos impac‑
tos ambientais”, afirmou Ma‑
rília Campos.

Segundo o deputado Dil‑
zon Melo, é preciso analisar o 
que a cidade já oferece de es‑
paço para novos empreendi‑
mentos imobiliários, antes de 
pôr em risco um patrimônio 
ambiental.

Comissão opina a favor de indicações

A Comissão Especial de Indi‑
cação ao Conselho Estadual 

de Educação (CEE) aprovou 
ontem parecer favorável a 

cinco indicados para com‑
por o órgão na condição de 
conselheiros. Na reunião da 
comissão, foram sabatinados 
Maria do Carmo Menicucci, 
Eduardo de Oliveira Campo‑
lina, Girlaine Figueiró Olivei‑
ra, Maria da Glória Giudice e 
Gustavo Escobar Guimarães.

Entre eles, os dois pri‑
meiros estão sendo recondu‑
zidos ao cargo. Apenas Dali‑
la Andrade Oliveira não teve 
parecer aprovado, pois não 
pôde comparecer à  reunião. 
Uma nova data será marca‑
da. No caso dos sabatina‑
dos presentes, o deputado 
Durval Ângelo (PT) foi o rela‑

tor do parecer pela aprova‑
ção dos nomes. As indicações 
ainda deverão ser referenda‑
das pelo Plenário da ALMG.

Nas mensagens das indica‑
ções, o governador Fernando 
Pimentel informou que os in‑
dicados são atuantes nas áreas 
relacionadas às competências 
do conselho e detentores de 
notório saber e experiência em 
matéria de educação.

A deputada Celise Lavio‑
la (PMDB) avaliou que a reu‑
nião confirmou o valor técni‑
co dos indicados. O deputado 
Coronel Piccinini (PSB) qualifi‑
cou como muito rica a expe‑
riência dos cinco sabatinados.

Comissão de Meio Ambiente discutiu projeto com promotora

Clarissa Barçante

Deputados ouviram indicados ao Conselho Estadual de Educação

Clarissa Barçante

COMISSÕES
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Segurança Pública quer explicações 
da polícia sobre jornada de militares

O presidente da Comissão de 
Segurança Pública, deputado 
Sargento Rodrigues (PDT), 
defendeu ontem que o co‑
mando da Polícia Militar de 
Minas Gerais (PMMG) seja 
convocado para explicar um 
suposto descumprimento da 
carga horária prevista em lei 
para bombeiros e policiais 
militares. O assunto foi deba‑
tido em audiência solicitada 
pelo deputado, uma vez que 
unidades da PMMG estariam 
adotando a escala mensal de 
trabalho, sem respeitar a jor‑
nada semanal definida em lei.

O parlamentar apresentou 
requerimento de convocação 
do comando da PMMG, a ser 
votado posteriormente, jus‑
tificando que essa foi a quar‑
ta ausência de representantes 
da corporação convidados pa‑
ra reuniões na comissão, sobre 
temas diversos. O requerimen‑
to de convocação é assinado 
também pelo deputado João 
Leite (PSDB), vice ‑presidente 
da Comissão de Segurança.

Os dois deputados critica‑
ram a suposta violação da Lei 
Complementar 127, de 2013, 
em batalhões de Belo Hori‑
zonte. A norma fixa em 40 ho‑
ras a carga semanal de tra‑
balho dos militares estaduais 
e, conforme os parlamenta‑
res, demandou muita discus‑
são para ser aprovada pela 
ALMG. “Temos um comando 
de gabinete que não sabe o 
que acontece nas ruas e nem 
comparece a reuniões”, criti‑
cou João Leite, demonstran‑
do preocupação com a saúde 

dos policiais, que já estariam 
sofrendo com a falta de efeti‑
vo e, agora, com jornadas que 
fugiriam à norma.
Ressalva – A lei complemen‑
tar em questão tem como res‑
salva o disposto no artigo 15 
da Lei 5.301, de 1969 (Esta‑
tuto dos Militares do Estado), 
que determina que a qual‑
quer hora do dia ou da noite, 
o policial militar deve estar 
pronto para cumprir a missão 
que lhe for confiada por supe‑
riores hierárquicos ou impos‑
ta por leis e regulamentos.

Sobre essa prontidão do 
policial, o deputado Cabo Jú‑
lio (PMDB) mencionou que a 
legislação trabalhista prevê o 
sobreaviso remunerado, mas 
que, na prática, isso tem sido 

adotado tirando-se horas de 
folga do policial e sem o devi‑
do pagamento.

Apontada como uma das 
unidades que estaria des‑
cumprindo a lei, a 6ª Compa‑
nhia do 1º Batalhão, com se‑
de no centro da Capital, teria 
criado, por resoluções inter‑
nas, uma escala de trabalho 
diferenciada de acordo com o 
número de dias de cada mês.

Lotado nessa unidade, o 
soldado Aguinaldo Martins de 
Oliveira disse que é policial há 
21 anos e que hoje trabalha à 
noite. Ele relatou que a siste‑
mática de cálculo mensal ado‑
tada pela companhia faz com 
que o policial chegue ao fim 
do mês devendo horas. Para 
saldar essa dívida, os policiais, 

segundo ele, têm sido convo‑
cados para trabalhar em ou‑
tros dias que seriam de fol‑
gas, por meio da chamada re‑
posição de carga horária, co‑
mo forma de cobrir buracos, 
diante do baixo efetivo.

Michael André Santos, 
do Centro Social dos Cabos 
e Soldados da PMMG, tam‑
bém reclamou que a catego‑
ria enfrenta sobrecarga nas 
funções, sem tempo de la‑
zer e estando quase sempre 
de sobreaviso. O presiden‑
te da Associação dos Praças 
Policiais e Bombeiros Milita‑
res (Aspra), sargento Marco 
Antônio Bahia Silva, também 
lembrou que a lei que estaria 
sendo desrespeitada foi fruto 
de uma intensa mobilização.

Comissão debateu denúncias de suposto descumprimento da carga horária definida em lei

Luiz Santana
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Aprovadas visitas a escolas especiais
A Comissão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa com Defi‑
ciência reuniu‑se ontem para 
aprovar requerimentos. Na 
reunião, foram aprovadas 
visitas a diversas instituições 
de ensino que atendem pes‑
soas com deficiência, em Be‑
lo Horizonte e no interior do 
Estado. As solicitações são 

de autoria do presidente da 
comissão, deputado Duarte 
Bechir (PSD).

O objetivo das visitas é 
conhecer as instalações e as 
condições de funcionamen‑
to desses locais, além das in‑
tervenções necessárias para 
o melhor atendimento à pes‑
soa com deficiência.

Aeroporto – A Comissão de 
Transporte, Comunicação e 
Obras Públicas também fez 
reunião para aprovar reque‑
rimentos. Entre outras coisas, 
será discutida, por solicita‑
ção do deputado Fred Costa 
(PEN), a proposta de cons‑
trução de um terminal rodo‑
viário no Aeroporto Interna‑

cional Tancredo Neves, em 
Confins.

Também será debatida a 
duplicação da BR-381, com a 
presença do superintenden‑
te regional do Departamento 
Nacional de Infraestrutura de 
Transporte, Fabiano Cunha, a 
requerimento do deputado 
Celinho do Sinttrocel (PCdoB).
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PL trata de orientação vocacional
O Plenário já pode analisar o 
Projeto de Lei 2.911/15, do de‑
putado Léo Portela (PRB), que 
prevê a criação do Programa 
de Orientação Vocacional Mi‑
nas Futuro nas escolas públicas 
estaduais. A proposição rece‑
beu ontem parecer de 1º turno 
favorável da Comissão de Edu‑
cação, Ciência e Tecnologia.

O relator, deputado João 
Vítor Xavier (PSDB), apresen‑
tou o substitutivo nº 2 e opi‑
nou pela rejeição do subs‑
titutivo nº 1, da Comissão 
de Constituição e Justiça. O 
texto aprovado pretende al‑
terar a Lei Estadual 17.008, 
de 2007, que dispõe sobre a 
orientação profissional aos 

alunos do ensino médio.
O substitutivo dá nova re‑

dação ao inciso III do artigo 2º 
da lei e acrescenta o inciso IV 
ao mesmo artigo, que define 
as diretrizes da orientação pro‑
fissional. O parecer propõe re‑
duzir o texto do inciso altera‑
do, que passaria a determinar 
como diretriz a “associação de 

técnicas e instrumentais que 
identifiquem valores, interes‑
ses e habilidades do aluno”.

Pelo parecer, outra orien‑
tação será a promoção de ati‑
vidades interativas que per‑
mitam ao aluno conhecer a 
dinâmica do mercado de tra‑
balho e as possibilidades de 
formação profissional.

COMISSÕES

ORADORES

Parcelamento
A política remuneratória do 
governo do Estado foi alvo 
de críticas do deputado Sar-
gento Rodrigues (PDT) du‑
rante seu pronunciamento 
em Plenário. O parlamentar 
destacou que o governador 
tem se mostrado incapaz de 
acabar com o parcelamento 
da remuneração dos servi‑
dores do Poder Executivo, 

que já ocorre há um ano e 
dez meses. “O governador 
disse que a receita ia me‑
lhorar com os fundos que 
foram aprovados em julho, 
mas agora, no mês de se‑
tembro, a última parcela do 
salário dos servidores só foi 
paga no dia 28”, afirmou o 
deputado. Ele exibiu grava‑
ção sonora de críticas ao go‑
verno feitas pelo presidente 

do Sindicato dos Policiais Ci‑
vis, Denilson Martins. O sin‑
dicalista cobrou que o go‑
verno vá além do discurso. 
De acordo com Sargento Ro‑
drigues, o governo não tem 
conseguido fazer sequer o 
trivial, que é preservar os 
serviços de saúde e educa‑
ção. “A prioridade é dar em‑
prego aos companheiros do 
PT”, acusou.

Exposição
O deputado João Leite 
 (PSDB) criticou o Palácio 
das Artes, em Belo Hori‑
zonte, por uma exposição 
que, em sua avaliação, é 
um exemplo de “perversi‑
dade” que ameaça as crian‑
ças e as famílias do País. A 
exibição conteria imagens 
sexualmente explícitas. “É 
uma exposição custeada 

pelo dinheiro público e que 
envergonha a todos nós”, 
condenou o parlamentar. 
Ele também atacou a inicia‑
tiva da Funarte de exibir a 
peça O Evangelho segundo 
Jesus Cristo, Rainha do Céu, 
que estará em cartaz entre 
5 e 8 de outubro. Na peça, 
uma atriz transexual ence‑
na o papel de Jesus Cristo. 
João Leite acusou a esquer‑

da de violar o Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 
“A elite da esquerda impõe 
às crianças a imoralidade”, 
afirmou. Em apartes, os de‑
putados Léo Portela (PRB) 
e Noraldino Júnior (PSC) 
apoiaram o posicionamen‑
to de João Leite. A depu‑
tada Rosângela Reis (Pros) 
propôs uma mobilização 
para impedir as exibições.

Cruzeiro
A conquista da Copa do Bra‑
sil pelo Cruzeiro, após vitó‑
ria na disputa de pênaltis, 
na final contra o Flamengo, 
no Mineirão, no dia 27 de 
setembro, foi motivo de co‑
memoração do deputado 
Bonifácio Mourão (PSDB) 
na tribuna do Plenário. O 
deputado também deu as 
boas‑vindas ao presidente 

eleito do Cruzeiro, Wagner 
Pires de Sá, que sucederá ao 
atual presidente, Gilvan de 
Pinho Tavares. A eleição de 
Wagner Pires aconteceu na 
segunda-feira (2). Bonifácio 
Mourão elogiou o trabalho 
de Gilvan à frente do clube, 
que durante sua gestão ven‑
ceu o Campeonato Brasileiro 
em 2013 e 2014, além da 
Copa do Brasil deste ano. Em 

aparte, o deputado Sargento 
Rodrigues (PDT) também co‑
memorou a vitória do clube 
mineiro. O deputado Alen‑
car da Silveira Jr. (PDT), pre‑
sidente do América Futebol 
Clube, reconheceu o bom 
desempenho do time rival e 
aproveitou o aparte para fa‑
zer um alerta sobre o avanço 
da doença chikungunya em 
Minas e no Brasil.

Cortes
A decisão do governo federal 
de cortar em 98,5% os recur‑
sos orçamentários do Sistema 
Único de Assistência Social 
(Suas), em 2018, foi o prin‑
cipal assunto abordado pelo 
deputado André Quintão 
(PT), que classificou o corte 
como a “morte” do sistema. 
Ele também criticou a redu‑
ção de 11% no orçamento do 

Bolsa Família. Ao comentar 
as críticas feitas por outros 
deputados a espetáculos ar‑
tísticos, André Quintão afir‑
mou que a grande ameaça às 
crianças e aos adolescentes 
brasileiros é o desmonte das 
políticas sociais, promovido 
pelo governo federal. “As 
crianças estão voltando ao 
trabalho infantil”, lamentou. 
O deputado destacou que 

foi o fortalecimento do Suas 
e de outras políticas sociais, 
durante os governos petistas, 
que permitiu a saída de 40 
milhões de brasileiros da li‑
nha de pobreza. “Esse, sim, é 
o legado do PT e das pessoas 
de bem em nossa sociedade”, 
afirmou o parlamentar. Ele 
convocou uma mobilização 
contra os cortes orçamentá‑
rios anunciados.
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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

Indicação 46/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Marcelo Fernandes 
Siqueira para o cargo de presidente da Funed. Discussão em turno único

PL 4.468/17
Do governador Fernando Pimentel. Autoriza o Executivo a renegociar 
operações de crédito firmadas com recursos do BNDES. Votação em 
turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.457/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei concede revisão 
anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Judiciário. Vota‑
ção em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.478/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei autoriza o Execu‑
tivo a conceder anistia a servidores da educação que participaram de 
paralisações em 2015. Discussão em turno único (faixa constitucional)

ALMG recebe projetos do orçamento e 
da revisão do Plano Plurianual para 2018
O Plenário recebeu ontem, 
na Reunião Ordinária, as 
mensagens do governador 
Fernando Pimentel que enca‑
minham os projetos de lei do 
orçamento do Estado e da re‑
visão do Plano Plurianual de 
Ação Governamental (PPAG) 
2016-2019 para o ano que 
vem. O governo prevê que 
Minas Gerais registrará, em 
2018, um déficit de R$ 8,18 
bilhões. De acordo com o 
Projeto de Lei (PL) 4.666/17, 
do governador, que trata 
do orçamento para 2018, 
a receita está estimada em 
R$ 92.429.675.160, enquanto 
a despesa está calculada em 
R$ 100.609.698.648.

O saldo negativo é maior 
do que o previsto para 2017, 
segundo a proposta orçamen‑
tária encaminhada à  ALMG 
há um ano. Naquela ocasião, 
o déficit para este ano foi es‑
timado em R$ 8,06 bilhões. 
Se confirmada a previsão do 
governo, 2018 será o quarto 
ano consecutivo em que Mi‑
nas Gerais registra déficit.

Da receita total de  R$ 92,4 
milhões, 66,3% correspondem 
a impostos, taxas e contribui‑
ções. A principal fonte de re‑
ceita é o ICMS, com uma esti‑
mativa de arrecadação de R$ 
46,25 bilhões, o que equivale 
a 75% da receita tributária.

Com relação à despesa, 
o gasto com pessoal e encar‑
gos sociais representa 59,7% 
das despesas correntes e 47,6% 
da despesa fiscal total. Serão 
 R$ 47,92 bilhões destinados à 
folha de pessoal, em 2018, se‑
gundo a proposta orçamentária.

A despesa prevista com 
juros e encargos da dívida pú‑
blica é de R$ 4,19 bilhões, e 
as transferências constitucio‑
nais aos municípios são esti‑
madas em R$ 14,65 bilhões.

Os investimentos e as in‑
versões financeiras estão fi‑
xados, respectivamente, em 
 R$ 3 bilhões e R$ 402 milhões. 
São recursos dirigidos aos se‑
tores de transporte, saúde, 
segurança pública, educação 
e fundos de desenvolvimen‑
to. Recurso semelhante está 
destinado à amortização da 
dívida: R$ 3,3 bilhões.

Também estão previstos 
investimentos de R$ 4,79 bi‑
lhões das empresas controla‑
das pelo Estado. 

O projeto do orçamento 
tramita em turno único. Ele 
será encaminhado à Comis‑
são de Fiscalização Financeira 
e Orçamentária (FFO) amplia‑
da com membros das demais 
comissões permanentes, pa‑
ra receber parecer. 
PPAG – Da mesma forma co‑
mo foi proposto no ano passa‑

do, os 17 Objetivos de Desen‑
volvimento Sustentável (ODS) 
aprovados pela Organização 
das Nações Unidas (ONU) são 
referência na revisão do PPAG 
2016-2019 para o exercício de 
2018, que está proposta no PL 
4.665/17, do governador. 

O PPAG sistematiza, de 
modo regionalizado, todos 
os programas que o gover‑
no pretende desenvolver no 
período de quatro anos. No 
PPAG 2016-2019, está previs‑
ta a execução de 216 progra‑
mas, divididos em 953 ações.

O PL 4.665/17 também será 
encaminhado à FFO ampliada, 
para tramitação em turno único.

Lei 100 – O Plenário tam‑
bém recebeu mensagem do 
governador que encaminha 
o Projeto de Lei Comple‑
mentar (PLC) 71/17, de sua 
autoria. A proposição mo‑
difica a Lei Complementar 
138, de 2016, de forma a 
permitir a prorrogação, até 
31 de dezembro de 2019, da 
continuidade da licença mé‑
dica aos servidores que já 
estavam afastados de suas 
funções por esse motivo e 
que foram desligados dos 
quadros da administração 
após a declaração de incons‑
titucionalidade da Lei Com‑
plementar 100, de 2007.

Mensagem do governador estima déficit em R$ 8,18 bilhões

Willian Dias

PLENÁRIO
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ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Mostra da Associação dos Artesãos de Turmalina (Galeria de Arte)
9 horas

• Comissão de Saúde (Plenarinho III) – discutir e votar proposições da co‑
missão

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do 3º ano do ensino médio da Escola 
Estadual dos Palmares, de Ibirité

9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE) – discutir e votar parecer 

sobre o PL 447/15 (1º turno), do deputado Arlen Santiago, que assegura 
reserva de 5% de vagas para mulheres na construção civil em editais de 
licitação e contratos para obras públicas

• Comissão de Saúde (Belo Horizonte) – visita ao Hospital João XXIII para 
averiguar as condições de funcionamento da instituição. Requerimento: 
deputados Carlos Pimenta e João Leite

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

cutir e votar proposições da comissão
10h30

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar parece‑
res sobre 77 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PLC  70/17 
(1º turno), do Tribunal de Justiça, que altera a Lei Complementar 59, de 
2001, que contém a organização e a divisão judiciárias do Estado 

• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenari‑
nho I) – discutir e votar proposições da comissão

11h30
• Comissão de Segurança Pública (Auditório SE) – discutir e votar proposi‑

ções que dispensam Plenário
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – universitários de Serviço Social da UNA

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pa‑

receres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o 
PL 2.882/15 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, que aprova o 
Plano Estadual de Educação

• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de 
redação final

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho I) – discutir e votar pa‑
recer sobre o PLC 70/17 (1º turno), do Tribunal de Justiça, que altera a 
Lei Complementar 59, de 2001, que contém a organização e a divisão 
judiciárias do Estado

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Plenarinho IV) – dis‑
cutir e votar proposições da comissão

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório SE) – discutir e vo‑

tar proposições que dispensam Plenário
15h30

• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple‑
narinho IV) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário

• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II) – 
discutir e votar parecer sobre o PL 3.320/16 (1º turno), do deputado 
Léo Portela, que determina a fixação, por açougues e supermercados, 
de informações sobre os produtos

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho III) – discutir e votar proposi‑
ções que dispensam Plenário

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar proposições que 

dispensam Plenário
17h30

• Comissão de Direitos Humanos (Belo Horizonte) – visita à Ocupação Caro‑
lina Maria Jesus para conhecer a situação do local e de seus moradores. 
Requerimento: deputada Marília Campos

TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama – Transgênicos 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissões de Participação Popular e de Direitos Humanos 

(28/6) – Debate a diversidade e a tolerância, tendo em vista o Dia 
Internacional de Combate à LGBTfobia, fixado no dia 17 de maio

 5h Palestra – Segurança pública e direitos humanos, com Eduardo 
Batitucci e José Luiz Quadros de Magalhães 

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Via Justiça – Psicopatologia criminal 
 7h Zás – Espetáculo Um grito parado no ar
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Incêndios florestais 
 9h Assembleia Notícia/Comissões (ao vivo)  
 12h Memória e Poder – Político Sebastião Navarro Vieira 
 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	 #Confirma
 18h30 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Incêndios florestais 
 20h Comissão Especial de Indicação para Presidente da Fhemig 

(22/8) – Arguição pública de Tarcísio Dayrell Neiva 
 21h Assembleia Debate – Crise nas universidades
 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 (cont.)
Veto Total à Proposição de Lei 23.484/17

Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei 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 cria fundos esta‑
duais 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 institui o Plano 
Estadual de Cultura. Discussão em turno único (faixa constitucional)

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


