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Informação é o melhor caminho para
o enfrentamento da violência no parto

A violência obstétrica, que 
engloba atos de ofensa física 
e verbal praticados por mé-
dico, equipe do hospital ou 
família no trato com a ges-
tante e o bebê, foi institucio-
nalizada no País. Para alterar 
esse quadro, é necessário 
enfrentar essa cultura que 
violenta o corpo da mulher. 
A principal arma é a informa-
ção, com intervenções nos 
currículos das faculdades 
e na própria formação dos 

profissionais que lidam com 
a parturiente.

A conclusão é dos partici-
pantes da audiência conjunta 
promovida pela Comissão de 
Saúde e pela Comissão Ex-
traordinária das Mulheres, 
ontem, a requerimento da 
deputada Geisa Teixeira (PT) 
e do deputado Carlos Pimenta 
(PDT). O objetivo foi debater o 
Projeto de Lei (PL) 4.677/17, 
de Geisa Teixeira, que trata da 
implementação de medidas 

de informação e proteção a 
grávidas e parturientes.

A deputada anunciou 
que está levando a discussão 
de seu projeto a diversas re-
giões do Estado, como forma 
de conscientizar as mulheres. 
“O direito da mulher a um 
acompanhante foi aprovado 
há vários anos e vem sendo 
negado, muitas vezes. Se a 
mulher pede a analgesia e não 
recebe, também é violentada. 
A cada quatro mulheres, uma 
sofre violência obstétrica”, de-
clarou Geisa Teixeira.

“Atualmente, o protago-
nista do parto acaba sendo o 
médico, mas cabe à mulher 
definir como será o parto, em 
que condições e utilizando 
quais procedimentos”, ressal-
tou a presidenta da Comissão 
Extraordinária das Mulheres, 
deputada Marília Campos (PT). 

Presidente da Comissão 
de Saúde e relator da maté-
ria, Carlos Pimenta se com-
prometeu a buscar agilidade 
na tramitação, para que ela 
se torne lei o mais rapida-
mente possível.

Na avaliação da pediatra 
e doutora em Epidemiologia 
Sônia Lansky, diversas inter-
venções foram acrescentadas 
ao parto, ao longo dos anos, 
muitas vezes desnecessárias 
e sem respaldo científico. Ela 
citou, entre outras, a sepa-
ração mãe-bebê na primeira 
hora de vida, com conse-
quências no aleitamento; a 
administração de ocitocina 
artificial, para adiantar con-
trações; e o corte precoce do 
cordão umbilical, predispon-
do o bebê à anemia.

O médico sanitarista 
e professor Pedro Siqueira 
citou pesquisa segundo a 
qual 52% dos partos no País 
são por meio de cesarianas. 
A Organização Mundial de 
Saúde (OMS) recomenda 
que elas não ultrapassem 
15% do total, em função dos 
riscos para a saúde da mãe e 
do bebê. 

O deputado federal Adel-
mo Carneiro Leão (PT-MG) 
disse que a cesariana é uma 
violência obstétrica e assim 
deve ser tratada. 

Comissões reuniram sugestões para projeto sobre violência obstétrica

Sarah Torres 

Servidores da educação suspendem greve
Os servidores estaduais da 
área de educação decidi-
ram, em assembleia reali-
zada ontem pelo Sindicato 
Único dos Trabalhadores 
em Educação (Sind-UTE), 
suspender a greve da ca-
tegoria, iniciada em 8 de 
março. Eles se reuniram na 
Praça da Assembleia.

Os servidores também 
votaram pela manutenção 
da mobilização até que seja 
aprovada a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
49/18, que estabelece a obri-
gatoriedade de pagamento 
do piso salarial nacional.

A PEC foi apresentada em 
solenidade na terça-feira (17), 
no Salão Nobre, comandada 
pelo presidente da ALMG, 
deputado Adalclever Lopes 
(PMDB). Ela tem a assinatura 
de 72 dos 77 parlamentares. 
O primeiro signatário é o de-
putado Rogério Correia (PT).

A proposta insere o art. 
201-A à Constituição Estadual, 
assegurando que o venci-
mento inicial das carreiras de 
professor de educação bási-
ca, especialista em educação 
básica e analista educacional 
na função de inspetor não 
será inferior ao piso. Suspensão da greve foi decidida ontem, em assembleia da categoria 

Guilherme Dardanhan
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População em situação de rua em BH
pede emprego, moradia e respeito

Emprego, moradia e respeito 
foram as principais reivindi-
cações apresentadas ontem, 
no encontro do fórum téc-
nico População em Situação 
de Rua, em Belo Horizonte. 
Com mais de 5 mil pessoas 
vivendo nas ruas, a Capital 
é a quarta cidade a receber 
uma etapa regional do fó-
rum, realizado pela Assem-
bleia Legislativa em parceria 
com o governo do Estado. O 
evento foi no Centro Univer-
sitário Una, no Barro Preto, 
com a roda de conversas que 
abre cada etapa regional. As 
discussões continuam hoje, 
no mesmo local.

O objetivo do fórum téc-
nico é colher sugestões para 
o aperfeiçoamento da Políti-
ca Estadual para a População 
em Situação de Rua, instituí-
da pela Lei 20.846, de 2013. 
O trabalho será concluído na 
etapa final, de 11 a 13 de ju-
nho, na ALMG. 

Entre os cerca de 100 
participantes da roda de con-
versas, além de moradores 
de rua e representantes de 
suas associações, havia ser-
vidores de órgãos governa-
mentais, universitários, alu-

nos secundaristas e morado-
res da Capital que foram dar 
suas sugestões e se queixar 
dos problemas causados pe-
las pessoas que permanecem 
no entorno de suas casas.

Esse tenso diálogo entre 
moradores residenciais e os 
que estão em situação de rua 
produziu um dos momentos 
mais interessantes do encon-
tro. Algumas pessoas se quei-
xaram que há quem insista 

em retornar às ruas, chegan-
do a vender moradias que 
receberam do poder público.

Entre os que responde-
ram as críticas está Elisân-
gela Cândida da Silva Delfi-
no, que viveu nas ruas por 
20 anos e hoje mora com 
familiares. “Uma casa sem 
emprego não dá para man-
ter. Muitas vezes a pessoa 
está em casa e pensa: se 
eu ficar aqui, eu vou mor-

rer. Na rua, a pessoa recebe 
doações, tem como comer. Se 
a sociedade tem problemas 
com a população de rua, a 
população de rua também 
tem problemas com a socie-
dade”, explicou.

O fórum já teve encon-
tros regionais em Betim, 
Uberlândia e Montes Claros. 
Antes da etapa final, haverá 
reuniões também em Ipatin-
ga e Juiz de Fora.

Daniel Protzner

Roda de conversas abriu a etapa regional de Belo Horizonte do fórum População em Situação de Rua

COMISSÕES

Projeto prevê uso de 
veículos apreendidos

Está pronto para apreciação 
em Plenário o Projeto de Lei 
(PL) 4.635/17, do deputado 
Dilzon Melo (PTB), que prevê 
o uso, pelo Estado, de veícu-
los apreendidos por causa 
de ilícitos administrativos e 
penais. A matéria recebeu 
ontem parecer de 1º turno 
favorável da Comissão de 
Administração Pública.

A autorização não englo-
ba veículos recolhidos em ra-
zão do tráfico de drogas. Além 
disso, só poderão ser utiliza-
dos pelo Estado os veículos 
não reclamados pelos pro-

prietários no prazo de 60 dias. 
O relator, deputado Sargento 
Rodrigues (PTB), opinou pela 
aprovação na forma original. 

A comissão também apro-
vou requerimentos. Do depu-
tado Gilberto Abramo (PRB), 
foi aprovada a realização de 
debate público sobre a políti-
ca de desenvolvimento urba-
no e regularização fundiária. 
Outro requerimento aprova-
do, do deputado Cabo Júlio 
(PMDB), prevê audiência so-
bre denúncias de má quali-
dade das refeições servidas a 
agentes penitenciários.

Deputados criticam 
ausência de oficiais

A ausência, na tarde de ontem, 
de oficiais da cúpula da Polícia 
Militar e do Corpo de Bombeiros 
convidados para audiência da 
Comissão de Segurança Públi-
ca motivou o agendamento de 
nova reunião no dia 3 de maio, 
às 10 horas. O objetivo era dis-
cutir denúncias de irregularida-
des na carga horária de servido-
res das duas corporações.

O presidente da comissão e 
autor do requerimento de audi-
ência, deputado Sargento Rodri-
gues (PTB), criticou a ausência, 
mais uma vez, dos oficiais. A ma-
téria já tinha sido pautada para 

outra audiência, agendada para 
o dia 27 de março. Segundo o 
parlamentar, os militares ausen-
tes cumprem determinação do 
governador Fernando Pimentel.

Também tiveram parecer fa-
vorável os PLs 4.872/17, 4.873/17 
e 4.931/18, que concedem re-
visão anual de vencimentos e 
proventos a servidores, respecti-
vamente, do Ministério Público e 
dos Tribunais de Justiça e de Con-
tas. Eles tramitam em 1º turno e 
foram relatados pelo deputado 
João Magalhães (PMDB). As pro-
posições seguem para a Comis-
são de Fiscalização Financeira.
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Reunião Ordinária (14 horas)
Veto Parcial à Proposição de Lei 23.871

Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei institui as car-
reiras de técnico e analista da Defensoria Pública. Discussão em turno 
único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.882
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei institui o Plano 
de Regularização de Créditos Tributários e altera leis sobre o tema. 
Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar 153
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei complementar 
prorroga o prazo para licença médica dos servidores afetados pela de-
claração de inconstitucionalidade da Lei Complementar 100, de 2007. 
Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.733
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei dispõe sobre o aten-
dimento e o acompanhamento psicossocial das famílias das vítimas de 
calamidades públicas. Discussão em turno único (faixa constitucional)

ORDEM DO DIA

COMISSÕES

Revisão das tarifas de energia elétrica
pode resultar em aumento de 25%

O sistema de revisão das ta-
rifas de energia elétrica no 
País recebeu críticas, ontem, 
em audiência da Comissão de 
Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte. A reunião foi 
realizada a requerimento dos 
deputados João Leite (PSDB), 
Felipe Attiê (PTB) e Elismar 
Prado (Pros).

Segundo dados apresen-
tados na audiência, a meto-
dologia de revisão tarifária da 
energia elétrica resultará em 
aumento médio de 25,87% 
nas contas da Cemig, se a 
proposta de revisão for apro-
vada pela Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel).

O presidente do Conse-
lho Nacional de Consumido-
res de Energia Elétrica (Cona-
cen), José Luiz Nobre Ribeiro, 
disse que os cálculos não 
estão incorretos, mas clas-
sificou a metodologia como 
“perversa” para o consumi-

dor. Além do reajuste anual, 
o processo de revisão tarifá-
ria, previsto nos contratos de 
concessão de energia elétri-
ca, é realizado de cinco em 
cinco anos. 

O deputado Elismar Pra-
do ressaltou que os cálculos 
são feitos “friamente”, sem 
ponderar o atual contexto 
de desemprego e crise no 
País. Outro questionamento 
diz respeito ao sistema de 
bandeiras tarifárias, em que 
é cobrado um valor adicional 
na conta de energia por pe-
ríodos específicos. Segundo 
Elismar Prado, essa é apenas 
uma forma de antecipar re-
ceitas para as empresas, sem 
representar qualquer benefí-
cio para os contribuintes.

Os deputados Elismar 
Prado, Felipe Attiê e João Lei-
te pretendem aprovar novo 
requerimento e realizar ou-
tra audiência pública. Eles 

lamentaram a ausência de 
representantes da Aneel e, 
sobretudo, da Cemig, convi-
dados para a reunião. 

João Leite afirmou que o 
Poder Executivo tem adotado 
essa mesma postura em ou-
tras reuniões realizadas, por 

exemplo, no âmbito da Co-
missão de Segurança Pública. 
Foi aventada até mesmo a 
possibilidade de se instalar 
uma comissão parlamentar 
de inquérito (CPI), caso a Ce-
mig não envie representan-
tes para a próxima audiência.

Deputados criticaram sistema de cálculo adotado no País

Willian Dias

A Santa Casa de Estiva (Sul) foi homenageada ontem pela 
Comissão de Saúde, por seus 65 anos de fundação. O pre-
sidente da instituição, Vagner Abílio Belizário, recebeu um 
diploma de congratulações. Ele destacou os momentos di-
fíceis  que a entidade enfrentou ao longo dos anos, como a 
falta de recursos. 

Essa é uma situação que permanece, segundo o deputa-
do Dalmo Ribeiro Silva (PSDB), que solicitou a homenagem. 
Na opinião do parlamentar, a Santa Casa de Estiva é uma im-
portante instituição de caridade, e, mesmo com os desafios 
que enfrenta, o momento é de comemoração. “Estou imensa-
mente feliz por entregar essa homenagem modesta ao senhor 
Vagner, que administra muito bem a instituição”, afirmou.

O presidente da comissão, deputado Carlos Pimenta 
(PDT), lamentou a situação da saúde pública em Minas. “O 
governo do Estado praticamente paralisou as transferências 
de repasses para a saúde”, declarou.

Santa Casa de Estiva comemora 65 anos
Guilherme Bergamini



4 • quinta-feira – Assembleia Informa 19 de abril de 2018

ACONTECE HOJE

 0h Palestra de Capacitação em Poder Legislativo Municipal 
(continuação) – Noções de legística formal e elaboração 
legislativa, com Maria Isabel Gomes Matos (manhã)

 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Cultura (29/11) – Debate sobre a preservação da 

cultura de matriz africana
 4h Pensando em Minas – Cultura do silêncio e democracia, com 

Venício Artur de Lima 
 6h10 Compactos de Comissões
 6h30 Memória e Poder – Político e sindicalista Clodesmidt Riani
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Recorte Abril Indígena (inédito) – O registro das tradições  
 8h40 Minas é Muitas – Alto Caparaó 
 9h25 Compactos de Comissões 
 9h45 Assembleia ao Vivo/Comissões

 12h Assembleia Debate – Redistribuição do ICMS em tempos de crise 
 13h Mundo Político 
 13h30 Compactos de Comissões
 13h45 Assembleia ao Vivo 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 17h50 Recorte Abril Indígena – O registro das tradições  
 18h Memória e Poder – Político e sindicalista Clodesmidt Riani
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama (inédito) – Realidade indígena em Minas 
 20h Recorte Abril Indígena – O registro das tradições  
 20h10 Palestra – Legislação eleitoral, com Wladimir Rodrigues 
 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.)

TV ASSEMBLEIA

Das 8 às 18 horas
• Mostra de fotografias de Pedro Mendes e Insepe (Galeria de Arte)

Das 8 às 17 horas
• Fórum técnico Plano Estadual da Política para a População em Situação 

de Rua (Belo Horizonte) – encontro regional
10 horas

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório SE) – discu-
tir e votar proposições da comissão

• Assembleia geral do Sinpro Minas (Espaço José Aparecido) – cessão 
de espaço

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho I) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário
14h30

• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Auditório SE) – discutir 
e votar proposições da comissão

19 horas
• Zás (Teatro) – espetáculo Ana acústico, com o Coletivo Ana

Veto Total à Proposição de Lei 23.752
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei permite ao apo-
sentado da Polícia Civil exercer, em caráter eventual, a função de au-
xiliar ou membro de banca examinadora do Detran, com recebimento 
de honorários. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.761
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei modifica a 
Lei 14.486, de 2002, que disciplina o uso de celular em salas de 
aula, teatros, cinemas e igrejas. Discussão em turno único (faixa 
constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.762
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei prevê medidas 
para assegurar a autenticidade de informações e a segurança nos sites 
governamentais. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.763
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei obriga a instala-
ção de bebedouros e sanitários nos locais de atendimento ao público 
nos bancos. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.765
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei trata da publi-
cidade em órgão ou entidade sob controle do Estado. Discussão em 
turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.820
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei altera a Lei 20.608, 
de 2013, que institui a Política Estadual de Aquisição de Alimentos da 
Agricultura Familiar. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.848
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei altera denomi-
nação de edifício-sede do Ministério Público Estadual em Ouro Fino. 
Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.856
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei trata da cessão 
de direitos creditórios originados de créditos tributários e não tributá-
rios. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.861
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei dispõe sobre o 
porte de arma de fogo por agente socioeducativo. Discussão em turno 
único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.863
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei proíbe a 
utilização, no Estado, de animais para desenvolvimento, experi-
mentos e testes de cosméticos. Discussão em turno único (faixa 
constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.865
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei altera a Lei 
10.545, de 1991, que dispõe sobre produção, comercialização e uso de 
agrotóxicos. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.867
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei trata da inserção 
de mensagem educativa em cardápios. Discussão em turno único (fai-
xa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.874
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei institui o Sis-
tema Estadual de Cultura, o Sistema de Financiamento à Cultura 
e a Política Estadual de Cultura Viva. Discussão em turno único 
(faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.880
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei dispõe sobre 
as ações de manutenção de estradas. Discussão em turno único 
(faixa constitucional)


