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Instalado comitê que vai acompanhar
tramitação do Plano Estadual do Livro

O comitê de representação 
do fórum técnico Semeando 
Letras – Plano Estadual do 
Livro, Leitura, Literatura e Bi-
bliotecas foi instalado ontem, 
em reunião da Comissão de 
Cultura. Caberá ao comitê re-
visar as dezenas de ações nos 
quatro eixos temáticos do do-
cumento final de propostas e 
finalizar o texto que será re-
metido ao Poder Executivo, 
para subsidiar a elaboração 
de um projeto de lei com um 
plano decenal para o setor.

O comitê é composto de 
21 membros, entre repre-
sentantes da sociedade civil, 
das Secretarias de Estado de 
Cultura e de Educação e do 
Conselho Regional de Biblio-
teconomia. 

O fórum técnico Semeando 
Letras foi realizado no ano pas-
sado pela ALMG, em parce-
ria com as duas secretarias 
de Estado ligadas à área. 
Em encontros em Belo Ho-
rizonte e no interior, foram 
avaliadas as propostas go-
vernamentais e recolhidas 
contribuições da sociedade 
para a elaboração do Pla-
no Estadual do Livro. Essa 
ferramenta vai estabelecer 
metas e diretrizes para o 

governo nos próximos dez 
anos, a fim de valorizar o li-
vro e democratizar o acesso 
às bibliotecas. 

Na reunião da Comissão 
de Cultura foram também 
apresentadas a coordenadora 
e a relatora do comitê, respec-
tivamente Marília de Abreu 
Martins de Paiva, do Conselho 
Regional de Biblioteconomia, e 
Carla Floriana Martins, da As-
sociação Multicultural Tribaes.

O presidente da Comis-
são de Cultura, deputado 
Bosco (Avante), ressaltou 
a importância do trabalho 
do comitê de representa-
ção, que, segundo ele, não 
se limitará apenas à revisão 
das propostas, mas deverá 
prosseguir com o acompa-
nhamento da tramitação 
do futuro projeto do plano 
decenal e da fiscalização de 
sua efetiva implementação. 

“É o momento de agradecer 
a dedicação de todos os en-
volvidos para construir pro-
postas à altura da grandeza 
de nosso Estado e que todos 
os mineiros merecem”, afir-
mou Bosco. 

“O plano precisa sair do 
papel. Não se trata de uma 
política de governo, mas de 
Estado”, acrescentou o vice-
-presidente da comissão, de-
putado Elismar Prado (PDT). 

Reajuste para tribunal passa na CCJ
A Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) aprovou on-
tem parecer pela constitu-
cionalidade do Projeto de Lei 
(PL) 4.931/18, do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE), que 
reajusta em 2,95% os ven-
cimentos e proventos dos 
servidores do órgão, a partir 
de janeiro de 2018. A propo-
sição segue o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) apurado no ano 
de 2017. O relator foi o presi-

dente da CCJ, deputado Leo-
nídio Bouças (PMDB). 

Também foi considerado 
constitucional o PL 4.614/17, 
do deputado Isauro Calais 
(PMDB), que assegura a pre-
sença de um intérprete da 
Língua Brasileira de Sinais 
(Libras) nos eventos públicos 
oficiais realizados no Estado. 
O relator, deputado Leonídio 
Bouças (PMDB), apresentou 
o substitutivo nº1, que acres-
centa o conteúdo da propo-

sição à Lei 10.379, de 1991, 
sobre a Língua de Sinais, em 
vez de propor nova norma.
Requerimentos – Duas co-
missões se reuniram para 
votar requerimentos de audi-
ências. A Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável vai discutir, entre 
outras coisas, o PL 4.773/17, 
do deputado Paulo Guedes 
(PT), que altera os critérios 
de distribuição do ICMS para 
os municípios. O requerimen-

to é do deputado Dalmo Ri-
beiro Silva (PSDB).

Na Comissão de Saúde, 
um dos temas de audiência 
será a situação financeira 
do Ipsemg, a pedido dos 
deputados Carlos Pimenta 
(PDT), Dalmo Ribeiro Silva 
(PSDB), João Leite (PSDB), 
Felipe Attiê (PTB), Antônio 
Jorge (PPS), Gustavo Corrêa 
(DEM) e Doutor Wilson Ba-
tista (PSD) e da deputada 
Ione Pinheiro (DEM).

Instalação do comitê do fórum Semeando Letras foi em reunião da Comissão de Cultura

Luiz Santana
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Segundo governo do Estado, programa
de apoio a dependentes será mantido

Apesar do atraso no repasse 
de recursos e dos obstáculos 
burocráticos que atualmente 
impedem o encaminhamento 
de dependentes químicos às 
comunidades terapêuticas, o 
governo do Estado garante 
a continuidade do programa 
Aliança pela Vida, criado em 
2011 para atuar na preven-
ção do uso de drogas.

A afirmação é da diretora 
de Redes Assistenciais da Se-
cretaria de Estado de Saúde 

(SES), Claúdia Pequeno, que 
participou ontem de audiên-
cia pública da Comissão de 
Prevenção e Combate ao Uso 
de Crack e Outras Drogas. 

Durante a reunião, di-
versos representantes de 
comunidades terapêuticas 
acusaram o Poder Executivo 
de atuar contra essas insti-
tuições. Essa postura estaria 
embasada na discordância 
em relação à adoção de prá-
ticas religiosas nesses esta-

belecimentos, bem como à 
internação e ao isolamento 
social dos dependentes, que 
integrariam um novo mode-
lo manicomial.

Diante desse contexto, 
os responsáveis pelas CTs, 
como são conhecidas as 
comunidades terapêuticas, 
temem pelo fim do Aliança 
pela Vida, que financia suas 
atividades num trabalho de 
parceria com o poder públi-
co. “Não há articulação en-
tre os órgãos públicos e as 
comunidades terapêuticas”, 
afirmou Billy Pena, membro 
da Federação Brasileira das 
Comunidades Terapêuticas 
Católicas. 

De 2015 a maio de 2017, 
foram repassados R$ 8,5 mi-
lhões para as comunidades 
terapêuticas. O governo as-
sume o atraso dos repasses 
relativos aos serviços pres-
tados desde junho do ano 
passado.

Para fortalecer o pro-
grama, o Executivo elabora 
o desenvolvimento de um 

novo sistema eletrônico de 
monitoramento de vagas nas 
CTs. O problema é que ven-
ceu, em setembro de 2017, 
o contrato firmado com a 
empresa desenvolvedora do 
software, que se nega a for-
necer o código do sistema 
para que a própria SES o ad-
ministre. Sem esse controle, 
nenhum usuário pôde ser en-
caminhado para as comunida-
des terapêuticas desde então.

O deputado Antônio 
Jorge (PPS), que solicitou a 
audiência, criticou a SES por 
não ter tomado providências 
antecipadas. Como alterna-
tiva, ele sugeriu a criação de 
um sistema manual. O par-
lamentar também definiu 
como uma perseguição obs-
curantista a visão do gover-
no do Estado em relação às 
comunidades terapêuticas.

Na opinião do deputado 
Dilzon Melo (PTB), além da 
escassez de recursos para 
a saúde, falta também boa 
vontade por parte do gover-
no de Minas.

Audiência tratou do programa Aliança pela Vida

 Sarah Torres

Comissão cobra anulação de despejo
Deputados da Comissão de 
Segurança Pública cobraram 
da Polícia Militar (PMMG), 
ontem, o cumprimento de 
uma decisão judicial para que 
o Centro Infantil Sargento 
Marizeth Cardoso da Mata 
(Cism) volte a ocupar o imó-
vel que utilizou por 23 anos. 

O centro inclui creche e 
pré-escola. Em 2017, atendia 
48 crianças, filhas de servido-
res estaduais, principalmente 
militares, e funcionava num 
imóvel na Academia de Polí-
cia Militar, em Belo Horizon-
te. O local foi desocupado 
por decisão administrativa da 
PMMG, em 21 de janeiro.

Em função do despejo, o 
número de crianças atendi-
das caiu para 20 e a institui-
ção, sem fins lucrativos, foi 
obrigada a se transferir, de 
forma provisória, para uma 

casa alugada no Bairro Pra-
do, também na Capital. Antes 
disso, no entanto, a direção 
do Cism recorreu à Defenso-
ria Pública para contestar a 
decisão da PMMG.

No dia 6 de fevereiro, 
uma decisão liminar do Tribu-
nal de Justiça de Minas Gerais 
(TJMG) determinou que o Es-
tado garantisse aos usuários 
da escola o acesso ao imóvel 
ocupado anteriormente.

De acordo com o vice-
-presidente do Cism, sargen-
to Geter Fernandes de Souza, 
o comando da Academia de 
Polícia Militar teria assumido 
o compromisso de restituir o 
imóvel até ontem, o que não 
ocorreu. O deputado Sargen-
to Rodrigues disse que o co-
mando está protelando a res-
tituição para tentar reverter a 
decisão liminar do TJMG.

O deputado João Leite 
(PSDB) condenou a atitude do 
comandante da Academia de 
Polícia Militar, coronel Robson 
Queiroz, que foi convidado 
para a audiência pública, mas 
não compareceu. “Um co-
mandante que despeja crian-
ça tinha que estar aqui para 
responder”, criticou.

Uma das mães de alu-
nos, Graziela Peixoto res-
saltou  que o Cism presta 
serviços que não estão dis-
poníveis em outros centros 
infantis. Por atender filhos 
de policiais e bombeiros, 
ele não fecha nos feriados 
e tem horário de funciona-
mento mais amplo.

 Deputados defendem volta do Cism à Academia de Polícia

Guilherme Dardanhan
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Servidores do Ipsemg anunciam greve 
por melhora no atendimento à saúde

Trabalhadores do Instituto de 
Previdência dos Servidores 
do Estado (Ipsemg) entrarão 
em greve a partir de ama-
nhã (23). O anúncio foi feito 
ontem, em audiência pública 
da Comissão do Trabalho, da 
Previdência e da Assistência 
Social. A reunião debateu 
problemas enfrentados pelos 
servidores, além da suspen-
são do atendimento prestado 
por clínicas e hospitais cre-
denciados devido ao atraso 

no repasse de recursos do 
instituto.

A presidente do Sindica-
to dos Servidores do Ipsemg 
(Sisipsemg), Maria Abadia de 
Souza, informou que o núme-
ro de funcionários encontra- 
-se reduzido, a contratação 
de terceirizados e comissio-
nados aumentou, os profis-
sionais estão se aposentando 
e as condições de trabalho 
são precárias. “Diante da au-
sência de sinalização do Po-

der Executivo em tomar me-
didas efetivas, vamos entrar 
em greve por tempo indeter-
minado”, anunciou.

Geraldo Henrique, dire-
tor do Sindicato dos Trabalha-
dores no Serviço Público do 
Estado (Sindpúblicos-MG), 
ressaltou que há 4 mil pes-
soas à espera de cirurgias a 
serem realizadas em unida-
des hospitalares credencia-
das pelo Ipsemg. Segundo 
ele, os procedimentos estão 

ameaçados, uma vez que a 
suspensão do atendimento 
aos beneficiários do institu-
to tem sido generalizada. Ele 
ainda exigiu a demissão do 
atual presidente do Ipsemg, 
Hugo Vocurca Texeira.

Também o presidente 
do Conselho de Beneficiários 
do Ipsemg, Alexandre Pires, 
relatou casos de hospitais 
que se recusam a atender os 
servidores. Ele enfatizou que 
a suspensão dos serviços no 
interior é ainda mais grave, 
porque os usuários de algu-
mas regiões não contam com 
outras opções. 

A coordenadora-geral 
do Sindicato Único dos Tra-
balhadores em Educação 
(Sind-UTE), Beatriz Cerquei-
ra, denunciou a precarização 
das condições de trabalho 
dos servidores estaduais, que 
enfrentam parcelamento de 
salários. Ela afirmou que o 
governo deve R$ 200 milhões 
ao Ipsemg e denunciou o 
desvio de recursos da pre-
vidência estadual para o 
caixa único do Tesouro. 
“Essa medida, tomada pelo 
ex-governador Alberto Pin-
to Coelho, já deveria ter 
sido revista por Fernando 
Pimentel”, criticou.

Gestor diz que vai regularizar pagamentos
O presidente do Ipsemg, 
Hugo Vocurca Texeira, re-
conheceu o atraso nos re-
passes e anunciou que já foi 
acordado um cronograma 
de pagamento para regula-
rizar a prestação dos servi-
ços da rede credenciada. Ele 
disse que as negociações es-
tão em andamento e citou 
exemplos de instituições 
que já retomaram o aten-
dimento aos beneficiários, 
como o Hospital Luxembur-
go, em Belo Horizonte. Ele 
admitiu, no entanto, que 
ainda há dificuldades em 
negociar com parte das uni-
dades hospitalares. 

Quanto à contratação de 
terceirizados, Vocurca pon-
derou que não foi possível 
nomear o número necessário 
de candidatos aprovados em 
concurso devido à Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal.

César Lima, secretário 
adjunto de Planejamento e 
Gestão do Estado, ressaltou que 
Minas passa por uma crise fiscal 
agravada pelo déficit previden-
ciário e lembrou o peso da dívi-
da estadual com a União. “Pre-
cisamos conhecer a realidade 
da instituição e não nos ater a 
problemas pontuais”, declarou.
Fiscalização – O deputado 
Carlos Pimenta (PDT) la-

mentou que a situação do 
Ipsemg ainda não tenha se 
modificado, uma vez que o 
sucateamento da instituição 
já foi tema de audiências na 
Comissão de Saúde. O de-
putado Dalmo Ribeiro Silva 
(PSDB) disse que continuará 
fiscalizando o funcionamen-
to do instituto. Ele informou 
que outra audiência pública 
será realizada para verificar 
a regularização da presta-
ção de serviços pela rede 
credenciada.

Para o deputado Antô-
nio Jorge (PPS), governar é 
eleger prioridades. “Este go-
verno não considera a saúde 

prioritária. A chamada crise 
econômica é uma falácia e 
está sendo utilizada como 
pretexto para não se investir 
na melhoria da rede de aten-
dimento e na valorização dos 
servidores” afirmou. 

O deputado Rogério 
Correia (PT), que solicitou 
a realização da audiência, e 
o deputado Celinho do Sint-
trocel (PCdoB), presidente 
da Comissão do Trabalho, se 
comprometeram a buscar 
soluções no governo para 
estruturar a rede de atendi-
mento e garantir melhores 
condições de trabalho e de 
remuneração.

Representantes de servidores reclamaram do atraso nos repasses do Ipsemg a hospitais credenciados 

 Willian Dias 
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ACONTECE HOJE

 0h Palestra TRE (continuação) – Financiamento de campanha: 
o impacto das novas regras da reforma eleitoral, com Denise 
Goulart, Bruno Carazza e Rogério Medeiros 

 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack (20/9) 

– Debate sobre a realidade das escolas públicas de Minas Gerais 
perante os desafios do consumo e do tráfico de drogas

 4h40 Palestra – O papel do Legislativo na definição e no 
acompanhamento de políticas públicas, com Patrus Ananias

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Memória e Poder – Cartunista e escritor Ziraldo 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Brasil Eleitor 
 9h Minas é Muitas – Varzelândia 
 9h45 Assembleia ao Vivo/Comissões

 12h Assembleia Debate – Parto normal ou cesariana? 
 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 – Cartunista e escritor Ziraldo 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama (inédito) – Carnaval 2018 em Minas 
 20h Comissão do Trabalho (15/12) – Debate sobre o desmonte do 

serviço social no INSS
 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

TV ASSEMBLEIA

9 horas
• Fórum técnico Semeando Letras (Sala de Reunião 2 da GPI) – reunião do 

comitê de representação
10 horas

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório SE) – discu-
tir e votar proposições que dispensam Plenário

• Comissão de Segurança Pública (Belo Horizonte) – visita ao Hospital Mi-
litar para conhecer as condições de trabalho dos servidores e o funcio-
namento da instituição. Requerimento: deputados Sargento Rodrigues, 
João Leite e Coronel Piccinini

• Comissão de Indicação de Evaldo Vilela para Presidente da Fapemig (Ple-
narinho I) – fazer a arguição do indicado

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h20
• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho II) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário
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 SE) – discutir 
e votar proposições da comissão

16 horas
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I) – 

discutir e votar proposições da comissão

Reunião Ordinária (14 horas)

PRE 49/17
Da Mesa da Assembleia. Altera a Resolução 5.176, de 1997, que con-
tém o Regimento Interno da ALMG, a fim de criar a Comissão de Defe-
sa dos Direitos da Mulher. Votação em 2º turno (urgência)

PL 3.399/16
Do deputado Braulio Braz. Autoriza o Executivo a fazer reverter imóvel, 
por doação, a Madre de Deus de Minas. Votação em 2º turno

PL 3.824/16
Dos deputados Dirceu Ribeiro e Durval Ângelo. Autoriza o Executivo a 
fazer reverter imóvel a Ubá. Votação em 1º turno

ORADORES

Segurança pública
O deputado Emidinho Ma-
deira (PSB) criticou a falta 
de efetivo policial no Estado 
e afirmou que algumas ci-
dades do Sul de Minas es-
tão “descobertas e fora de 
controle”. “Desde 2012 não 
temos concurso para delega-
dos. Agora teremos 76 novas 
vagas, mas são insuficientes. 
Faltam, ainda, investigadores 

e viaturas”, afirmou. Ele tam-
bém pediu apoio dos cole-
gas contra a privatização de 
Furnas pelo governo federal. 
“Há grandes investimentos 
na região, tanto na agricul-
tura quanto no turismo”, dis-
se. Em aparte, o deputado 
Doutor Wilson Batista (PSD) 
agradeceu ao Conselho de 
Fisioterapia e Terapia Ocupa-
cional o reconhecimento da 

importância da Lei 22.927, 
de 2018, fruto de projeto 
do parlamentar. O deputado 
Léo Portela (PRB) criticou a 
Belotur por patrocinar o blo-
co de carnaval Alô Abacaxi. 
Segundo o parlamentar, o 
bloco teria causado transtor-
nos no Barro Preto, em Belo 
Horizonte, e impedido que 
fiéis entrassem nas igrejas 
evangélicas.


