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Projeto do governador prevê curso
superior para oficial dos Bombeiros

O próximo concurso público 
para ingresso no quadro de 
oficiais do Corpo de Bombei-
ros Militar de Minas Gerais 
poderá exigir que os candi-
datos tenham curso superior. 
Esse pré-requisito está no 
Projeto de Lei Complemen-
tar (PLC) 76/18, do gover-
nador Fernando Pimentel, 
recebido ontem no Plenário 
da Assembleia Legislativa. A 

mensagem por meio da qual 
o governador encaminha 
o projeto foi lida durante a 
Reunião Ordinária. 

A proposição altera o grau 
de escolaridade para ingresso 
no quadro de oficiais da corpo-
ração, do nível médio para o su-
perior. Também determina que 
os editais dos futuros concursos 
informem a área ou a formação 
específica para o preenchimen-

to das vagas a serem oferecidas, 
de acordo com a necessidade 
do Corpo de Bombeiros.
Indicação – O Plenário rece-
beu outra mensagem do go-
vernador, com a indicação do 
coronel Vinícius Rodrigues de 
Oliveira Santos para o cargo 
de diretor-geral do Instituto 
de Previdência dos Servidores 
Militares (IPSM), responsável 
pela previdência e assistência 
à saúde dos militares mineiros.

O coronel Vinícius Santos 
ingressou na Polícia Militar 
em 1988. Ele já foi membro 
do Comitê de Assessoria do 
Conselho Gestor de Saúde do 
IPSM e presidente do mes-
mo conselho.

A indicação deve ser sub-
metida à deliberação do Ple-
nário da Assembleia, após o 
indicado ser sabatinado em 
comissão parlamentar criada 
especificamente para isso.
Comunicações – Na mes-
ma reunião, a Presidência 
comunicou a constituição 
dos blocos parlamentares. O 

Bloco Compromisso com Mi-
nas Gerais, autodenominado 
independente, é formado 
pelos seguintes partidos: PV, 
PSD, PSB, PPS, PTC, PEN, PSC 
e PHS. O deputado Agostinho 
Patrus Filho (PV) foi confir-
mado como líder.

O PT, o PMDB, o PRB, o 
PCdoB, o PR, o Avante e o Pros 
integram o Bloco Minas Me-
lhor, de apoio ao governo. O 
deputado André Quintão (PT) 
é o líder do bloco e o deputado 
Tadeu Martins Leite (PMDB) 
o líder da Maioria. Como vi-
ce-líderes, foram indicados os 
deputados Arnaldo Silva (PR), 
Celinho do Sinttrocel (PCdoB), 
Doutor Jean Freire (PT) e Léo 
Portela (PRB) e a deputada Ro-
sângela Reis (Pros).

Constituem o Bloco Ver-
dade e Coerência, de opo-
sição, o PSDB, o PDT, o PTB, 
o DEM e o PP. Os líderes do 
bloco e da Minoria são, res-
pectivamente, os deputados 
Gustavo Corrêa (DEM) e Gus-
tavo Valadares (PSDB). 

Reajustes de servidores passam na CCJ
Projetos de lei que tratam da 
revisão de vencimentos de 
servidores do Ministério Pú-
blico (MPMG) e do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais (TJMG) 
receberam ontem pareceres 
pela constitucionalidade, em 
reunião da Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ).

O PL 4.872/17, de auto-
ria do procurador-geral de 
Justiça, Antônio Sérgio Tonet, 
fixa em 4,08% o percentual 
de recomposição dos salários 
no Ministério Público, retroa-
tivo a maio de 2017. Já o PL 
4.873/17, do TJMG, fixa em 
3,2% o índice de revisão para 
os servidores do tribunal, 
com aplicação também retro-
ativa a maio do ano passado. 

Também foram conside-
rados constitucionais: o PL 
1.388/15, do deputado Durval 
Ângelo (PT), que determina 
proteção do Estado a agentes 
de segurança ameaçados; o 
PL 4.655/17, do deputado 
Missionário Marcio Santiago 
(PR), que obriga hospitais a 
comunicarem às delegacias de 
polícia o atendimento de víti-
mas de agressões físicas; o PL 
1.444/15, do deputado Carlos 
Pimenta (PDT), que estabelece 
prioridade, no serviço públi-
co estadual, a procedimentos 
administrativos que envolvam 
idosos; e o PL 1.938/15, do 
deputado Elismar Prado (PDT), 
que define normas para con-
cursos públicos.

Plenário recebeu também indicação de diretor-geral do IPSM

Projetos analisados aumentam salários no MPMG e no TJMG 

Willian Dias

Luiz Santana
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Poder Legislativo 1
O deputado André Quintão 
(PT) elogiou o trabalho de-
senvolvido pela Assembleia 
em 2017, pautado na bus-
ca por soluções para a crise 
econômica. Segundo ele, o 
Parlamento mineiro não se 
furtou a auxiliar o governo do 
Estado na procura por alter-
nativas para a continuidade 
das políticas públicas. André 

Quintão também enalteceu 
projetos aprovados em be-
nefício da cultura, da assis-
tência estudantil e da rede 
socioassistencial. No entanto, 
ele ponderou que a discussão 
de alguns temas ficou para 
este ano, com destaque para 
questões ligadas à diversi-
dade, como a criação de um 
conselho LGBT. Nesse senti-
do, ele fez um apelo para que 

haja um esforço de negocia-
ção entre os parlamentares 
para o avanço de proposições 
consideradas mais polêmicas. 
O deputado ainda criticou 
o acúmulo de projetos para 
análise num curto espaço de 
tempo e a condenação do 
ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, líder nas intenções 
de voto para a Presidência da 
República.

Poder Legislativo 2
A deputada Geisa Teixeira (PT) 
traçou uma perspectiva para o 
trabalho da ALMG em 2018, ao 
ressaltar que será um ano de-
safiador, tendo em vista a crise 
econômica. Ela destacou que 
a sociedade não pode aceitar 
passivamente o risco de o Bra-
sil voltar a ser incluído no Mapa 
da Fome, da Organização das 

Nações Unidas (ONU), e a re-
tirada de direitos dos trabalha-
dores. Geisa Teixeira também 
ratificou seu compromisso com 
a proteção social das crian-
ças e dos idosos, o combate à 
violência e à pobreza, e, espe-
cialmente, a valorização das 
mulheres. Em relação a este 
tema, a deputada citou como 
desafios a violência obstétri-

ca, a baixa representatividade 
política das mulheres, as con-
dições de trabalho inferiores 
e os assédios moral e sexual. 
Como resultados positivos da 
sua atuação parlamentar, ela 
citou, entre outras iniciativas, o 
início da duplicação da Rodovia 
MG-491 e o projeto de inter-
venção no trevo de Santana 
da Várzea, no Sul de Minas.

Saúde 1
O deputado João Leite (PSDB) 
fez duras críticas ao governo 
do Estado, principalmente 
em relação à gestão da área 
de saúde. Sobre o surto de 
febre amarela em Minas, ele 
apontou como incoerente o 
discurso do governo de que 
desenvolve um trabalho in-
tegrado com os municípios 
afetados, uma vez que os 

repasses para o setor es-
tão atrasados. O deputado 
também relatou que parla-
mentares da oposição rece-
beram representantes dos 
servidores estaduais nesta 
semana. Uma das principais 
queixas apresentadas pela 
categoria foi o corte de con-
vênios do Instituto de Pre-
vidência dos Servidores do 
Estado (Ipsemg). João Leite 

ainda abordou a dívida do 
Poder Executivo com o Ins-
tituto de Previdência dos 
Servidores Militares (IPSM) 
e a greve de profissionais 
da Fundação Ezequiel Dias 
(Funed). Em aparte, o de-
putado Gustavo Valadares 
(PSDB) informou que o blo-
co de oposição assumiu o 
compromisso de mostrar a 
situação do Ipsemg.

Saúde 2
O líder do bloco parlamen-
tar Verdade e Coerência, de 
oposição, deputado Gusta-
vo Corrêa (DEM), reiterou 
as críticas do deputado João 
Leite (PSDB) à gestão do go-
vernador Fernando Pimentel. 
Segundo ele, enquanto o Po-
der Executivo parcela o salá-
rio dos servidores, continua 
contratando correligionários 

para cargos em comissão. 
O deputado lembrou mani-
festação realizada por 450 
prefeitos, na última semana, 
contra o atraso de repasses 
do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) e de verbas para a 
saúde e a merenda escolar. 
Ao condenar a falta de recur-
sos para o Ipsemg, que tem 
levado ao encerramento de 

convênios com instituições 
médicas em todo o Estado, 
ele sugeriu que seja criada, 
na ALMG, uma comissão para 
acompanhar os repasses do 
governo para os municípios. 
O deputado ainda criticou a 
falta de disposição do Exe-
cutivo para dialogar com 
os servidores, que já foram 
prejudicados com o parcela-
mento do 13º salário.

Saúde 3
O deputado Sargento Rodri-
gues (PDT) relembrou visita 
que a Comissão de Segurança 
Pública realizou ao Instituto 
de Previdência dos Servi-
dores Militares (IPSM), na 
segunda-feira (5). Sargento 
Rodrigues relatou que os 
militares estão entrando em 
desespero com a situação da 
instituição. Ele denunciou 

que, “de forma criminosa”, 
quase R$ 3 bilhões que deve-
riam ser destinados ao IPSM 
foram desviados para o caixa 
único do Estado. “O governo 
está destruindo o maior pa-
trimônio dos policiais e dos 
bombeiros militares, que 
tem 220 mil segurados”, afir-
mou. O deputado informou 
que está colhendo assinatu-
ras para a abertura de uma 

comissão parlamentar de 
inquérito (CPI) sobre o IPSM, 
que já conta com a adesão 
de 20 parlamentares. Sar-
gento Rodrigues também 
disse ter impetrado uma 
ação popular contra a falta 
de repasses para a institui-
ção. Por fim, ele pediu que 
militares e pensionistas co-
brem dos deputados esta-
duais apoio à CPI.
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Comissão de Saúde aprova audiência
sobre enfrentamento da febre amarela 

As comissões aprovaram on-
tem uma série de requerimen-
tos de audiência pública e de 
visita. Na Comissão de Saúde, 
foi aprovada a realização de au-
diência com o objetivo de deba-
ter as ações de enfrentamento 
da febre amarela no Estado. O 
requerimento é do deputado 
Doutor Jean Freire (PT). 

A pedido do presidente 
da comissão, deputado Carlos 
Pimenta (PDT), foi aprovada 
visita da comissão ao novo se-
cretário de Estado de Saúde, 
Nalton Sebastião Moreira da 
Cruz. O objetivo é conhecer a 
programação do Poder Execu-
tivo sobre as ações de saúde.

Na reunião, Carlos Pi-
menta ainda falou sobre a 

situação do hospital da Uni-
versidade Estadual de Mon-
tes Claros (Unimontes). Se-
gundo ele, a instituição, que 
é uma referência na região e 
atende pacientes do Sistema 
Único de Saúde (SUS), en-
contra-se sucateada devido 
à falta de recursos.

Já o deputado Antônio 
Jorge (PPS) defendeu que os 
parlamentares lutem para 
que certas ações na área da 
saúde sejam mantidas em 
Minas Gerais. Ele destacou o 
programa Mais Vida, que tem 
como objetivo melhorar a 
qualidade de vida da pessoa 
idosa, mas que pode ter suas 
atividades encerradas devido 
à falta de repasses do Estado.

Conscientização sobre autismo será discutida

Garantir a implementação, 
pelo governo do Estado, de 
ações na Semana Estadual 
de Conscientização sobre os 
Transtornos do Espectro do 
Autismo. Esse é o objetivo da 
audiência aprovada na Comis-
são de Defesa dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência a pe-
dido de seu presidente, depu-
tado Duarte Bechir (PSD).

A semana sobre o au-
tismo foi instituída pela Lei 
22.419, de 2016, originária 
de projeto do próprio Duarte 
Bechir. Segundo ele, a audi-
ência também servirá para 
definir o calendário de ações 
da comissão em 2018. 

O deputado aproveitou a 
reunião de ontem para alertar 
os demais parlamentares de 
que o futuro das escolas de 
educação especial do Estado 
segue preocupante. Voltadas 
para o atendimento de alunos 
com deficiência, essas institui-
ções tiveram o funcionamento 
ameaçado com a decisão do 
governo estadual de impedir 
novas matrículas e encami-
nhar os alunos para escolas 
regulares, sob o argumento de 
estimular a educação inclusiva.

Numa série de visitas e 
audiências, no ano passado, 
a comissão concluiu que as 
escolas regulares não teriam 

condições de prestar esse 
atendimento com qualidade.

“Obtivemos o compro-
misso da então secretária de 
Estado de Educação, Macaé 
Evaristo, de que a decisão se-
ria revista, mas tenho recebi-
do inúmeros telefonemas de 
pais de várias regiões de Mi-
nas Gerais denunciando que 
não estão conseguindo fazer 
a matrícula de seus filhos nas 
escolas de educação espe-
cial”, declarou o deputado.

Duarte Bechir é também 
autor de requerimento apro-
vado na Comissão de Defesa 
do Consumidor e do Contri-
buinte, que prevê audiência 
sobre a concessão de isenção 
do Imposto sobre a Proprie-
dade de Veículos Automoto-
res (IPVA) a donos de veículos 
com 30 anos de uso ou mais. 
O assunto é regulado pelo 
Decreto 47.329, de 2017.

A Comissão de Prevenção 
e Combate ao Uso de Crack e 
Outras Drogas realizará audi-
ência pública em Ilicínea, no 
Sul de Minas, para debater a 
política local de prevenção 
ao uso de drogas. O requeri-
mento é do deputado Antô-
nio Jorge (PPS), presidente 
da comissão. 

Segurança – A Comissão de 
Segurança Pública aprovou 
requerimentos de audiências 
sobre vagas no sistema pri-
sional, condições de trabalho 
de agentes penitenciários e 
policiais e atuação de forças 
de segurança.

A implantação de uma 
Associação de Proteção e 
Assistência ao Condenado 
(Apac) em Juiz de Fora será 
tema de reunião na cidade, 
requerida pelos deputados 
Noraldino Júnior (PSC) e 
Missionário Marcio Santiago 
(PR), que pretendem ouvir a 
população local.

O efetivo e as condições 
de trabalho dos agentes do 
Presídio de São Joaquim de 
Bicas 2, bem como as circuns-
tâncias em que estão custo-
diados os internos, são tema 
de outra audiência, solicita-
da pelo deputado Sargento 
Rodriges (PDT), que também 
apresentou requerimento de 
debate sobre a carga horária 
dos policiais e dos bombeiros. 

O deputado Arnaldo Sil-
va (PR) pediu reunião sobre 
o desempenho do Grupo de 
Atuação Especial de Com-
bate ao Crime Organizado 
(Geaco) em Uberlândia.

 Na audiência, será definido calendário de ações de comissão

Guilherme Dardanhan

Deputados aprovaram, ainda, visita ao novo secretário de Saúde

 Guilherme Bergamini
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ORDEM DO DIA

TV ASSEMBLEIA

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

cutir e votar proposições que dispensam Plenário
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)

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

discutir e votar proposições da comissão
• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Plenarinho IV) – discu-

tir e votar proposições da comissão
15h45

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

 0h Plenário (continuação) 
 0h40 Palestra – Choque ou gestão, com Paulo Ricardo Diniz Filho 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Direitos Humanos (14/12) – Debate sobre o 

Fórum Alternativo Mundial da Água, previsto para março de 
2018 em Brasília

 4h20 Palestra – Jurisprudência da Justiça Eleitoral, com Adriano 
Soares da Costa e Adriano Denardi Jr. 

 6h05 Compactos de Comissões
 6h30 Memória e Poder – Artista plástico Álvaro Apocalypse 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Brasil Eleitor 
 9h Palestra – Política e desenvolvimento institucional do 

Legislativo mineiro: organização da obra, com Fátima Anastasia 
e Manoel Leandro 

 10h Assembleia ao Vivo – Comissões 
 12h Assembleia Debate (inédito) – Porte de arma e desarmamento 

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

discussão e votação de proposições 
 18h Memória e Poder – Artista plástico Álvaro Apocalypse 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
19h30 Panorama (inédito) – 20 anos do Código de Trânsito Brasileiro 
 20h Comissão de Defesa do Consumidor (25/10) – Debate em 

busca de soluções que protejam o consumidor em face da 
existência de prazo de validade dos créditos de vale-transporte 
em vários municípios 

 22h Assembleia Notícia 
22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

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

* programação sujeita a alterações 

Reunião Ordinária (14 horas)
PL 3.399/16

Do deputado Braulio Braz. Autoriza o Poder Executivo a fazer rever-
ter imóvel, por doação, ao município de Madre de Deus de Minas. 
Votação em 2º turno

PRE 49/17
Da Mesa da Assembleia. Altera a Resolução 5.176, de 1997, que 

contém o Regimento Interno da Assembleia Legislativa, a fim de 
criar a Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Mulher. Dis-
cussão em 2º turno (urgência)

PL 3.824/16
Dos deputados Dirceu Ribeiro e Durval Ângelo. Autoriza o Poder 
Executivo a fazer reverter imóvel ao município de Ubá. Discussão 
em 1º turno


