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Servidores se queixam de terceirização
Uma das denúncias apresenta-
das pelos servidores aos depu-
tados, durante a visita, é o que 
eles chamam de “terceirização 
indiscriminada” dentro do hos-
pital, além da contratação de 
profissionais sem concurso pú-
blico, muitas vezes com salários 
mais altos que o dos efetivos.

A baixa remuneração é 
outra queixa dos funcioná-
rios. O salário de um técni-
co de enfermagem no hospi-
tal seria de R$ 1,3 mil (R$ 900 
líquidos, conforme diversos 
relatos), enquanto um enfer-
meiro com curso superior ga-
nharia R$ 2,8 mil. Esses pro-

fissionais estariam se subme-
tendo a plantões de 36 horas 
corridas, para atender à ne-
cessidade do hospital, mas 
também para aumentar um 
pouco a remuneração.

A Lei de Responsabilida-
de Fiscal foi apontada pela 
representante da direção, Di-
va Novy, como entrave para a 
nomeação de novos servido-
res, mesmo estando em vigor 
um concurso, que vence em 
junho deste ano. 

O deputado Bonifácio 
Mourão (PSDB) considerou 
a falta de itens básicos co-
mo irregularidade grave. Ele 

lembrou que o governo des-
conta 3,2% no contracheque 
dos servidores, como contri-
buição ao Instituto de Previ-
dência de Servidores do Esta-
do de Minas Gerais (Ipsemg). 
Sobre a falta de insumos co-
mo soro, seringas e sabão, Di-
va alegou que as aquisições 
do hospital estão sujeitas às 
regras rígidas das compras 
públicas, o que muitas vezes 
atrasa o processo. 

A deputada Ione Pinheiro 
(DEM) classificou como “fal-
ta de respeito” a situação do 
Hospital Israel Pinheiro e su-
geriu que o Ministério Públi-

co seja chamado para acom-
panhar o problema.

O deputado Dalmo Ribei-
ro Silva (PSDB) disse que a si-
tuação dos hospitais conve-
niados com o Ipsemg no Sul 
de Minas também é bastante 
delicada, assim como relatou 
o deputado Carlos Pimenta 
sobre a situação em Montes 
Claros (Norte de Minas).

O Ipsemg, por meio do 
Hospital Israel Pinheiro e dos 
hospitais conveniados em to-
do o Estado, presta assistên-
cia a cerca de 900 mil servido-
res públicos estaduais e seus 
dependentes.

Crise financeira e administrativa ameaça
funcionamento do Hospital do Ipsemg

O Hospital Governador Israel 
Pinheiro, também conhecido 
como Hospital do Ipsemg, pas-
sa por uma crise financeira e 
administrativa, com funcioná-
rios em greve. Também faltam 
insumos básicos para o aten-
dimento, desde sabão e soro 
até medicamentos para qui-
mioterapia. Essa foi a situação 
encontrada pelos deputados 
da Comissão de Saúde, que 
visitaram ontem o local. Outro 
dado que chamou a atenção da 
comissão foi a fila de cerca de 7 
mil pessoas que aguardam pa-
ra fazer cirurgias. Entre as quei-
xas, está a falta de profissionais 
como médicos anestesistas, 
imprescindíveis para a realiza-
ção desses procedimentos.

Após ouvir vários repre-
sentantes dos servidores e tam-
bém a gerente técnica do hospi-
tal, Diva Novy Barbosa Chaves, 
o presidente da comissão, de-
putado Carlos Pimenta (PDT), 
decidiu enviar ofício à direção 
do hospital, nos próximos dias, 
com pedido de esclarecimentos 
sobre diversas queixas dos ser-
vidores, que ficaram sem res-
posta após a visita.

O deputado Doutor Jean 
Freire (PT) afirmou que está 
pressionando o governo pa-
ra que o hospital receba uma 
atenção maior, mas admi-
tiu que a crise financeira por 
que passa o Estado impõe al-
guns limites. “Só não podemos 

deixar que isso vire uma pau-
ta política, para atacar este ou 
aquele, em ano eleitoral. Nos-
sa luta deve ser pela saúde pú-
blica”, enfatizou. Os servidores 
e demais deputados presentes 
pediram ao parlamentar que 
seja intermediário de uma so-

lução perante o governo.
Parte dos problemas se-

ria causada pelos atrasos nos 
repasses de recursos ao hos-
pital. Uma reunião entre go-
verno e representantes dos 
servidores em greve está mar-
cada para hoje.

Durante visita, Comissão de Saúde constatou problemas como falta de remédios e de insumos básicos

Guilherme Bergamini
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Fapemig investe R$ 1 bilhão em 4 anos

Apesar da crise econômica 
que afeta o País, entre 2014 e 
2017 a Fundação de Amparo 
à Pesquisa de Minas Gerais 
(Fapemig) investiu cerca de 
R$ 1 bilhão em ciência, tec-
nologia e inovação. Desse 
total, R$ 27 milhões foram 
destinados às universidades 
estaduais, sendo R$ 20 mi-
lhões para a Unimontes e 
R$ 7 milhões para a Uemg. As 
informações são do presiden-
te da Fapemig, Evaldo Ferrei-
ra Vilela. Ele foi submetido 
ontem a arguição pública da 
comissão especial criada pa-

ra analisar a indicação de seu 
nome para o cargo, feita pelo 
governador Fernando Pimen-
tel. A comissão aprovou o 
parecer do relator, deputado 
Durval Ângelo (PT), favorável 
à indicação.

“Mesmo com a dificul-
dade de recursos, consolida-
mos um sistema estadual de 
tecnologia e inovação que 
vem caminhando bem”, afir-
mou Vilela. Além dos inves-
timentos em ensino superior, 
a Fapemig, segundo seu pre-
sidente, aplicou recursos em 
outros órgãos e instituições 

governamentais, como a Em-
presa de Pesquisa Agrope-
cuária de Minas Gerais (Epa-
mig), contemplada com R$ 14 
milhões nesses quatro anos. 

Evaldo Vilela destacou tam-
bém o papel da Fapemig no 
aporte de recursos para proje-
tos de recuperação da Bacia do 
Rio Doce, após o rompimento 
da barragem da Samarco, em 
Mariana, no fim de 2015.

O professor admitiu que 
não tem sido fácil para a fun-
dação manter suas obriga-
ções em razão da crise, mas 
disse que a fundação tem 
cumprido seus compromis-
sos, com a ajuda das Secre-
tarias de Estado de Fazenda 
e de Planejamento e Gestão.

O professor também elo-
giou o relacionamento da 
Fapemig com o Poder Legis-
lativo, ressaltando que a Lei 
22.929, de 2018, oriunda do 
Projeto de Lei (PL) 4.355/17, 
do governador, favoreceu a 
comunidade científica, ao re-
gular as ações de coopera-
ção entre as instituições es-
taduais de ensino superior e 
as demais instituições cientí-

ficas e suas respectivas fun-
dações de apoio. 

O presidente da comis-
são especial, deputado Tadeu 
Martins Leite (PMDB), o re-
lator Durval Ângelo, bem co-
mo o deputado Antônio Jorge 
(PPS), também destacaram o 
bom relacionamento entre 
ALMG e Fapemig, reforçado 
pela aprovação do projeto 
que deu origem à Lei 22.929.

Durante a arguição públi-
ca, Evaldo respondeu a ques-
tionamentos apresentados 
pelos parlamentares sobre 
destinação de recursos, me-
tas e prioridades da Fapemig 
para o próximo mandato.

Presente à sabatina, o se-
cretário de Estado de Desen-
volvimento Econômico, Ciên-
cia, Tecnologia e Ensino Supe-
rior, Miguel Correia, elogiou 
o trabalho desenvolvido por 
Evaldo Vilela à frente da Fape-
mig, lembrando que o cientis-
ta já colaborava com o setor 
desde a gestão anterior e que 
o governador Fernando Pi-
mentel fez questão de mantê-
-lo entre seus colaboradores, 
graças à sua competência.

Definida programação das comemorações
do Dia Internacional da Mulher em 2018

As atividades de celebração 
do Dia Internacional da Mu-
lher 2018 que envolvem a 
Assembleia Legislativa, a se-
rem realizadas entre 5 e 8 de 
março, tiveram sua programa-
ção definida, ontem, na últi-
ma reunião preparatória dos 
eventos, realizada na ALMG. 
A programação terá início na 
segunda-feira (5), na Esco-
la do Legislativo, com a aula 
inaugural do ciclo de debates 
Mulheres na Política, que será 
transmitida ao vivo pelo pági-
na da ALMG no Facebook.

O encerramento da pro-
gramação será no dia 8 de 
março, na Praça Sete, com 
atividades ao longo de to-
do o dia, entre as quais um 

grande ato público unifica-
do, às 18h30, com a partici-
pação de todas as entidades 
organizadoras. 

No dia 7 de março, às 14 
horas, haverá uma entrevis-
ta coletiva sobre o Dia Inter-
nacional da Mulher 2018, na 
Sala de Imprensa da ALMG, 
com presença de represen-
tantes das entidades organi-
zadoras. Nesse mesmo dia, 
a partir das 18 horas, será a 
vez da Noite Cultural das Mu-
lheres em Luta, com apresen-
tações artísticas no Hall das 
Bandeiras da Assembleia. 

Nos dias 6 e 7, o Movi-
mento dos Atingidos por Bar-
ragem (MAB) e a Frente Bra-
sil Popular (FBP) permane-

cerão acampados na Assem-
bleia, de onde partirão para o 
ato unificado do dia 8. 

A reunião preparatória 
foi conduzida pela presiden-

ta da Comissão Extraordinária 
das Mulheres da ALMG, de-
putada Marília Campos (PT). 
Também participou a deputa-
da Geisa Teixeira (PT).

COMISSÕES

Luiz Santana

Willian Dias

MULHER

Última reunião preparatória foi realizada ontem, na Assembleia

Comissão especial deu aval à indicação de Evaldo Vilela
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Falta de efetivo policial compromete 
atendimento à população no Barreiro

A falta de policiais civis para 
atender às demandas da po-
pulação e atuar na solução 
dos crimes foi o principal pro-
blema constatado na 4ª Dele-
gacia de Polícia Civil, ontem, 
durante visita da Comissão de 
Segurança Pública. O objetivo 
era conhecer as unidades que 
compõem a Área Integrada de 
Segurança Pública (Aisp) nº 8, 
responsáveis pelo policiamen-
to dos Bairros Pilar e Olhos 
d’Água, na Região do Barreiro, 
em Belo Horizonte. A visita foi 
motivada por audiência pú-
blica realizada na terça-feira 
(20), em que a população de-
nunciou o aumento da crimi-
nalidade na região. 

O delegado Flávio Grossi 
disse que conta com 15 poli-
ciais civis para o atendimen-
to de 13 bairros, nos quais 
vivem cerca de 100 mil pes-
soas. “O que acontece na prá-
tica é que não conseguimos 
dar o atendimento adequado 
à população”, declarou. Se-
gundo ele, os policiais se de-
dicam principalmente à solu-
ção dos crimes em que houve 
emprego da violência, sendo 
que os crimes menores aca-
bam ficando com as investiga-
ções prejudicadas. Grossi afir-
mou que o efetivo deveria ser 
de pelo menos o dobro, para 

um atendimento adequado.
O presidente da comis-

são, deputado Sargento Rodri-
gues (PDT), criticou a falta de 
efetivo. “É humanamente im-
possível que 15 policiais sejam 
responsáveis pelo atendimen-
to a 100 mil pessoas”, disse.

Outra unidade da Aisp 
nº 8 visitada pela comissão 
foi a 126ª Companhia da Po-
lícia Militar. Entretanto, a visi-

ta não contou com a presença 
de representante responsável 
pela unidade. Sargento Ro-
drigues condenou a ausência 
do comando da PM. “Viemos 
aqui justamente porque a 
PM foi convidada e não com-
pareceu à audiência”, decla-
rou. O parlamentar disse que 
vai apresentar requerimen-
to convocando o responsável 
pela 126ª Cia. para compare-

cer a reunião da comissão.
O deputado João Leite 

(PSDB) lembrou que, na au-
diência, vários moradores e 
comerciantes dos Bairros Pilar 
e Olhos d’Água reclamaram 
da falta de segurança e pedi-
ram reforço no policiamento. 
Eles alegaram que a violência 
está afastando serviços im-
portantes da região, que não 
tem mais caixas eletrônicos.

Repressão a foliões será debatida
A Comissão de Direitos Huma-
nos aprovou ontem requeri-
mentos para a realização de 
audiências públicas. Entre os 
assuntos a serem discutidos 
pelos deputados, está a denún-
cia de que policiais militares 
agrediram, na segunda-feira 
de Carnaval (12), os foliões do 
bloco Filhos de Tcha Tcha. A 
agressão teria ocorrido no fim 
do cortejo do bloco, que per-
correu ocupações na Região do 
Barreiro, em Belo Horizonte.

Segundo divulgado pe-
la imprensa na ocasião, a PM 
alegou que o bloco não teria 
respeitado o horário acertado 
para término do desfile, às 20 

horas, e foliões teriam se exal-
tado contra a determinação, 
o que ocasionou o confronto. 
O requerimento de audiência 
sobre o assunto é do deputa-
do Rogério Correia (PT).

Outras comissões apro-
varam requerimentos de au-
diências e visitas. A Comis-
são de Participação Popular 
aprovou, entre outros itens, 
a realização de um ciclo de 
debates sobre o Parlamento 
Jovem de Minas (PJ Minas), 
programa de formação po-
lítica de estudantes, realiza-
do pela ALMG desde 2004. O 
evento foi requerido pelo de-
putado André Quintão (PT).

A Comissão de Minas 
e Energia vai realizar reu-
nião para ouvir a diretoria da 
Agência Reguladora de Ser-
viços de Abastecimento de 
Água e Esgotamento Sanitá-
rio (Arsae), a pedido do depu-
tado João Vítor Xavier (PSDB). 
O objetivo é debater a tarifa-
ção e a prestação do serviço 
de tratamento de água e es-
goto pela Copasa em Carmo 
do Rio Claro (Sul de Minas).

Na Comissão de Trans-
porte, Comunicação e Obras 
Públicas, foi aprovada visi-
ta aos canteiros de obras na 
LMG-760, para verificar o an-
damento da pavimentação 

da rodovia. O requerimen-
to é do deputado Celinho do 
 Sinttrocel (PCdoB). 

A Comissão de Defesa 
dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência aprovou, entre 
outras solicitações, um re-
querimento de visita ao Insti-
tuto São Rafael, para verificar 
a inclusão dos egressos da 
instituição, que atende de-
ficientes visuais, em escolas 
regulares. A visita foi pedida 
pelo deputado Antonio Car-
los Arantes (PSDB). Do mes-
mo autor, foi aprovado re-
querimento de audiência pú-
blica sobre o assunto, a ser 
realizada após a visita.

Comissão de Segurança visitou delegacia de polícia responsável pelos Bairros Pilar e Olhos d’Água

Ricardo Barbosa

COMISSÕES
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Criação do programa Paz na Escola 
está pronta para 2º turno em Plenário

O Projeto de Lei (PL) 1.476/15, 
que institui o Programa Paz 
na Escola, já pode ser anali-
sado em 2º turno pelo Plená-
rio da Assembleia Legislativa. 
Ontem, a Comissão de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia 
opinou pela aprovação da 
proposição na forma do subs-
titutivo nº 1 ao vencido.

De autoria do deputado 
Carlos Pimenta (PDT), o pro-
jeto institui a política de pro-
moção da paz escolar no âm-
bito dos estabelecimentos de 
ensino vinculados ao Sistema 
Estadual de Educação.

A relatora e presidente 
da comissão, deputada Celi-
se Laviola (PMDB), enfatizou 
que o substitutivo nº 1 faz 
apenas adequações de reda-
ção, para conferir maior cla-

reza à proposição.
O projeto lista os tipos 

de violência na escola abran-
gidos pela norma, entre os 
quais intimidação física ou 
moral e bullying. Já as di-
retrizes contemplam, entre 
outras, a valorização do pro-
tagonismo juvenil e o com-
partilhamento de respon-
sabilidades entre a área da 
educação e as polícias, ór-
gãos de defesa social e o Po-
der Judiciário.

São também diretrizes a 
garantia de participação tan-
to das agremiações estudan-
tis quanto da comunidade 
escolar e organizações da so-
ciedade civil na formulação, 
na execução e no acompa-
nhamento das medidas de-
correntes da política de pro-

moção da paz escolar.
Em caso de transforma-

ção do PL 1.476/15 em lei, os 
estabelecimentos terão dois 
anos para incluir o plano de 

promoção da paz escolar em 
seu projeto político-pedagó-
gico. Para todos os demais 
itens, a lei entrará em vigor 
na data de sua publicação.

Projeto trata de acesso a informações

Está pronto para ser aprecia-
do em Plenário, em 1º turno, 
o Projeto de Lei (PL) 197/15, 
que garante acesso a infor-
mações de médicos planto-
nistas. Ontem, a Comissão de 
Desenvolvimento Econômico 
deu parecer favorável à ma-
téria, na forma do substitu-
tivo nº 2, apresentado pela 
Comissão de Saúde.

De autoria dos deputa-
dos Fred Costa (PEN) e Noral-
dino Júnior (PSC), o PL 197/15 
garante aos usuários do siste-

ma privado de saúde acesso 
às informações relativas ao 
horário de trabalho e à área 
de atuação dos médicos em 
plantão, nos hospitais e nas 
clínicas de saúde particula-
res do Estado. O relator, de-
putado Fábio Avelar Oliveira 
 (PTdoB), lembrou que a pro-
posição pretende tornar obri-
gatória a manutenção de pai-
néis com os nomes dos mé-
dicos plantonistas, o quanti-
tativo por área de atuação e 
os horários de entrada e saí-

da de cada profissional.
O substitutivo nº 2 dispõe 

sobre o acesso à lista com da-
dos relativos aos médicos das 
unidades de saúde públicas 
e privadas situadas no Esta-
do. Em seu artigo 1º, determi-
na que essas unidades man-
terão à disposição dos usuá-
rios lista com dados relativos 
aos médicos de cada um dos 
seus serviços de saúde, com  
o nome do responsável pe-
lo serviço, os nomes dos mé-
dicos e suas respectivas áreas 
de atuação e o horário de tra-
balho de cada profissional, in-
clusive dos plantonistas.
Farmácias – Outro projeto que 
está pronto para Plenário em 
1º turno é o PL 451/15, que 
recebeu parecer favorável da 
Comissão de Desenvolvimen-
to Econômico, na forma origi-
nal. A proposição, de autoria 
do deputado Arlen Santiago 
(PTB), prevê que farmácias e 
drogarias de Minas mante-
nham ao alcance dos usuários 
os medicamentos que são 
isentos de prescrição médica, 
como analgésicos, antitérmi-
cos e complementos vitamíni-

cos. O relator foi o deputado 
Roberto Andrade (PSB).

Na mesma reunião, o PL 
834/15 recebeu parecer de 1º 
turno favorável a sua aprova-
ção, na forma do substitutivo 
nº 3, apresentado pelo relator, 
deputado Roberto Andrade. A 
matéria, do deputado Alen-
car da Silveira Jr. (PDT), define 
medidas para combater o ta-
bagismo no Estado e proíbe o 
uso de cigarros e similares em 
recintos fechados de uso cole-
tivo, públicos e privados.

A Comissão de Desen-
volvimento deu, ainda, pa-
recer de 1º turno favorável 
ao PL 1.429/15, do deputa-
do  Arlen Santiago, que obriga 
os hotéis a fornecer aos hós-
pedes adaptador de tomada 
universal. O relator foi o de-
putado Ivair Nogueira (PM-
DB), que recomendou a apro-
vação na forma do substituti-
vo nº 1, da Comissão de De-
fesa do Consumidor e do Con-
tribuinte. O substitutivo es-
tabelece prazo de adaptação 
de 120 dias para os estabe-
lecimentos e faz adequações 
quanto à técnica legislativa.

PL que institui o programa recebeu parecer da Comissão de Educação

Comissão de Desenvolvimento Econômico analisou proposições

Luiz Santana

Guilherme Dardanhan

COMISSÕES
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Política sobre clima chega à ALMG
O Plenário recebeu ontem, na 
Reunião Ordinária, mensagem 
do governador Fernando Pi-
mentel encaminhando o Proje-
to de Lei (PL) 4.975/18, de sua 
autoria, que institui a Política 
Estadual de Combate às Mu-
danças Climáticas. Segundo 
o governador, a proposição 
atende aos objetivos da agen-
da adotada pelo Brasil inter-

nacionalmente, que inclui a 
redução da emissão de gases 
poluentes e o cumprimento 
de metas para desacelerar o 
aquecimento global.

Também foi recebida 
mensagem por meio da qual 
o governador encaminha o 
PL 4.976/18, que busca per-
mitir a doação a entidades 
privadas de equipamentos 

adquiridos com recursos da 
Fundação de Amparo à Pes-
quisa de Minas Gerais (Fape-
mig). Para tanto, a propo-
sição altera as Leis 11.552, 
de 1994, que dispõe sobre a 
Fapemig, e 11.050, de 1993, 
que cria a Imprensa Oficial 
do Estado e altera a estrutu-
ra orgânica de secretarias. O 
projeto busca adequar a le-

gislação mineira à legislação 
federal sobre o assunto.

O Plenário recebeu, ain-
da, ofício do presidente do 
Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais, desembargador Her-
bert Almeida Carneiro, en-
caminhando o PL 4.960/18. 
A matéria destina-se a extin-
guir cartório em Bom Jesus 
do Galho (Vale do Rio Doce). 

PLENÁRIO

Renúncia fiscal
O deputado Antônio Jorge 
(PPS) anunciou a apresen-
tação de um projeto de lei 
que obriga o governo do 
Estado a publicar mensal-
mente a relação das empre-
sas que se beneficiaram de 
renúncias fiscais e o valor 
do benefício a cada mês. 
O deputado afirmou que, 
segundo um relatório do 

Tribunal de Contas do Esta-
do, o montante de renúncia 
fiscal em Minas supera em 
10% o orçamento da saúde. 
Antônio Jorge disse ter dú-
vidas se muitos desses be-
nefícios estão a serviço do 
desenvolvimento econômi-
co ou se apenas favorecem 
empresários. Em aparte, o 
deputado João Leite (PSDB) 
criticou a decisão do Esta-

do, divulgada pela impren-
sa, de dividir a Companhia 
de Desenvolvimento de Mi-
nas Gerais (Codemig) para 
facilitar a venda de parte 
da empresa. O deputado 
Antônio Jorge também con-
denou a divisão, que, para 
ele, coloca em risco um dos 
maiores patrimônios públi-
cos do País, a reserva de 
nióbio situada em Araxá.

Educação
O deputado Léo Portela (PRB) 
defendeu a aprovação do 
Projeto de Lei 4.247/17, de 
sua autoria, que institui, no 
âmbito do sistema estadual 
de ensino, o programa Esco-
la sem Partido. O deputado 
negou que o projeto preten-
da amordaçar os professo-
res. “A escola sem partido 
é uma necessidade em nos-

so Estado e em nosso País”, 
afirmou o parlamentar. Ele 
destacou alguns pontos do 
projeto, os quais, em sua 
avaliação, garantiriam que 
os estudantes mineiros não 
recebessem apenas ensina-
mentos que refletissem o 
pensamento de esquerda. 
Um desses trechos destaca-
dos estipula que o profes-
sor não se aproveitará da 

audiência cativa dos alunos 
para promover seus próprios 
interesses, opiniões, concep-
ções ou preferências ideo-
lógicas, religiosas, morais, 
políticas e partidárias. O pro-
jeto também proíbe expres-
samente que os professores 
promovam propaganda po-
lítico-partidária em sala de 
aula ou incitem os alunos a 
participar de atos públicos.

Codemig
A divisão da Companhia de 
Desenvolvimento de Minas 
Gerais (Codemig) em duas 
empresas foi uma das de-
cisões do Estado criticadas 
pelo deputado João Leite 
(PSDB) em seu pronuncia-
mento. Segundo foi noticiado 
pela imprensa, o nome “Co-
demig” só abrangerá a parte 
da empresa atual que se re-

fere à exploração da reserva 
de nióbio de Araxá. Uma nova 
empresa, chamada Codemge, 
deverá cuidar de negócios de-
ficitários da companhia, tais 
como a exploração de águas 
minerais e aeroportos. Segun-
do João Leite, a divisão é pa-
ra facilitar a privatização. “Os 
empresários vão ficar com a 
carne e o povo mineiro fica 
com o osso”, criticou. João 

Leite também criticou pro-
posta do governo de implan-
tar a inspeção veicular no Es-
tado, que, para ele, tem ape-
nas a intenção de arrecadar 
mais taxas da população. Os 
deputados Gustavo  Valadares 
e Bonifácio Mourão, ambos 
do PSDB, também criticaram, 
em apartes, deficiências nas 
políticas remuneratória e de 
saúde do Estado.

Segurança pública
Notícias publicadas pelos jor-
nais mineiros, segundo as 
quais o governo do Estado 
reforçará o efetivo da Polícia 
Militar em municípios na di-
visa com o Rio de Janeiro, fo-
ram criticadas pelo deputado 
Sargento Rodrigues (PDT). 
“Falácia. Hoje, o efetivo da 
PM minguou de uma forma 
brutal”, declarou o parla-

mentar. O deputado afirmou 
que, além da falta de efeti-
vo, os municípios nas divisas 
com o Espírito Santo e o Rio 
de Janeiro enfrentam falta de 
viaturas e equipamentos. “O 
governo prometeu contra-
tar 12 mil policiais militares 
e não conseguiu contratar 
nem 4 mil”, afirmou Sargen-
to Rodrigues, acrescentando 
que o funcionalismo está 

há três anos sem reposição 
das perdas inflacionárias. 
O deputado cobrou ainda o 
cumprimento de acordo sa-
larial firmado em 2015 com 
os servidores do sistema 
prisional e socioeducativo. 
O deputado Carlos Pimenta 
(PDT), em aparte, também 
cobrou que o governo cum-
pra o que foi combinado 
com os servidores.

ORADORES
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ACONTECE HOJE
9 horas

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

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

ções que dispensam Plenário
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho III) – discutir e votar pa-

recer sobre o PL 2.728/15 (2º turno), do deputado Antônio Jorge, que 
dispõe sobre a qualificação de entidades de direito privado, sem fins 
lucrativos, como organizações sociais de saúde, no âmbito do Estado

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

discutir e votar parecer sobre o PL 3.398/16 (1º turno), do deputado 
Bráulio Braz, que autoriza o Poder Executivo a doar trecho de rodovia ao 
município de Silveirânia

10h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar parece-

res sobre 12 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 4.631/17 
(1º turno), do governador Fernando Pimentel, que dispõe sobre a produ-
ção e a comercialização dos queijos artesanais de Minas Gerais

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

11 horas
• Manifestação do Sind-UTE (Espaço Democrático José Aparecido de 

 Oliveira) – cessão de espaço
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Indicação de Girlaine Figueiró Oliveira e Outros para o Conselho 

Estadual de Educação (Plenarinho IV) – fazer a arguição pública dos indicados 
14h30

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pa-
receres sobre sete proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o 
PL 1.444/15 (1º turno), do deputado Carlos Pimenta, que dispõe sobre 
a prioridade de tramitação dos processos administrativos em que figure 
como parte interessada pessoa com idade igual ou superior a 65 anos

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

• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenari-
nho I) – debater, com a presença de convidados, as políticas públicas de 
atenção às pessoas com doenças raras. Requerimento: deputado Duarte 
Bechir

• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Auditório 
SE) – discutir 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 proposições da comissão

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

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

dispensam Plenário

TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (continuação) 
 0h15 Minas é Muitas – Araxá 
 1h Panorama – Pensão alimentícia  
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Direitos Humanos (14/12) – Debate o Fórum 

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

 4h20 Palestra – Ódio à democracia, com Ângela Marques
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Via Justiça – Nova Lei de Adoção
 7h Zás – Tempo de Águas, com Grupontapé 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama – Pensão alimentícia  
 9h Assembleia ao Vivo/Comissões 
 12h Memória e Poder – Jurista Washington Peluso

 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	 #Confirma
 18h30 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Palestra – Planejamento e orçamento público, com José Raphael 

Olivé
 21h Assembleia Debate – Parto normal ou cesariana? 
 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)
PRE 49/17

Da Mesa da Assembleia. Altera a Resolução 5.176, de 1997, que contém 
o Regimento Interno da ALMG, a fim de criar a Comissão Permanente 
de Defesa dos Direitos da Mulher. Votação em 2º turno (urgência)

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

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

PL 3.672/16
Do deputado Ulysses Gomes. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel 
ao município de Monte Sião. Discussão em 2º turno


