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Falta de atenção causa 20% dos acidentes 
O gerente assistencial Mar-
celo Lopes, do Hospital de 
Pronto-Socorro (HPS) João 
XXIII, disse que a instituição 
luta para manter o atendi-
mento de qualidade às víti-
mas do trânsito, apesar da 
crise financeira que enfren-
ta. Segundo ele, há pacien-
tes em estado vegetativo no 
hospital, já há dois anos, que 

custam R$ 3,5 mil diários pa-
ra a instituição. Ele solicitou 
apoio da Assembleia para en-
frentar a situação.

Um tipo de acidente que 
tem se tornado mais fre-
quente, segundo Lopes, é o 
de pessoas atropeladas por 
estarem observando o ce-
lular enquanto atravessam 
ruas. Ronaro Ferreira com-

pletou que 20% dos aciden-
tes acontecem por simples 
falta de atenção. “Por isso a 
importância de repetir essas 
campanhas de conscientiza-
ção”, concluiu.
Assembleia – O Parlamento 
mineiro aderiu à campanha 
Maio Amarelo em carta de 
compromisso assinada em 
9 de maio de 2016. Antes, 

ainda em 2012, a ALMG rea-
lizou o ciclo de debates Siga 
Vivo – Pelo Fim da Violência 
no Trânsito, que teve oito en-
contros regionais e uma eta-
pa final na Capital. Ao longo 
das discussões, foram reco-
lhidas cerca de 180 sugestões 
para diminuir a violência no 
trânsito, consolidadas num 
documento final.

Campanhas educativas contribuem
para redução da violência no trânsito

Vistas muitas vezes com ceti-
cismo, campanhas educacio-
nais de trânsito funcionam e 
devem ser reforçadas. Foi a 
conclusão de participantes 
de audiência realizada ontem 
pela Comissão de Transporte, 
Comunicação e Obras Públicas 
para divulgar o Movimento 
Maio Amarelo, que busca a re-
dução da violência no trânsito. 
A reunião foi requerida pelo 
presidente da comissão, depu-
tado Fábio Cherem (PDT).

Durante o encontro, com 
o apoio dos Correios, foi lan-
çado o selo comemorativo 
Maio Amarelo, um dos sím-
bolos do movimento. A cam-
panha está em sua quinta 
edição e, para o coordena-
dor do Grupo de Pesquisa, 
Saúde e Violência no Trânsi-
to da Faculdade de Medicina 
da UFMG, Ronaro Ferreira, já 
trouxe bons resultados, ao 
menos para Belo Horizonte.

De acordo com Ferreira, 
foi grande a redução de mor-
tes no trânsito na Capital, en-
tre 2010 e 2015. O número 
de mortes nos locais de aci-
dentes caiu de 262 para 151, 
em cinco anos. “Isso mostra 
que é possível reduzir o nú-
mero de acidentes, mesmo 
com o aumento da frota”, 
afirmou o pesquisador.

A necessidade de redução 
ainda é grande. Comandante 

do Batalhão de Emergências 
Ambientais e Resposta a De-
sastres do Corpo de Bombei-
ros, o tenente-coronel Eduardo 
Gomes da Silva lembrou que 
o Brasil é o quarto país com 
maior número de mortes no 
trânsito. O dado está em pes-
quisa divulgada pelo instituto 
Avante Brasil, com base em es-
tudos da Organização das Na-
ções Unidas (ONU) relativos 
a 2010. O Brasil só perde para 
China, Índia e Nigéria, ficando à 
frente dos Estados Unidos, que 

têm uma frota bem maior.
Para o deputado Fábio 

Cherem, o Poder Legislati-
vo tem dado sua contribui-
ção, acabando com a tole-
rância ao álcool no trânsito e 
elevando os valores das mul-
tas. No entanto, a moderni-
zação das vias rodoviárias e a 
maior potência dos veículos 
têm favorecido, em sua ava-
liação, o comportamento me-
nos responsável dos motoris-
tas. “Por isso, é importante 
o lema dessa quinta campa-

nha: ‘Nós somos o trânsito’”, 
declarou o parlamentar.

Representante do poder 
público no Movimento Maio 
Amarelo em Minas Gerais, a 
coordenadora da Educação pa-
ra o Trânsito do Departamento 
de Edificações e Estradas de 
Rodagem (DEER), Rosely Fan-
toni, disse que o tema da cam-
panha se encaixa muito bem 
ao momento que vivemos no 
Brasil. “Não existe Estado ético 
se a população não age etica-
mente”, afirmou Rosely. 

Selo comemorativo da campanha Maio Amarelo foi lançado durante a reunião na Asssembleia

Sarah Torres
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Cursos de Enfermagem a distância são
alvo de críticas em audiência pública

Entidades representativas de 
enfermeiros se posicionaram 
contrariamente aos cursos de 
educação a distância (EAD) de 
Enfermagem, tanto em nível 
técnico quanto superior. Se-
gundo os representantes da 
categoria, para a formação e o 
exercício da profissão é funda-
mental o contato humano. O 
tema foi discutido ontem, em 

audiência pública da Comis-
são de Saúde, solicitada pelo 
deputado Antônio Jorge (PPS).

“Não é possível formar 
um profissional a distância 
porque enfermagem é uma 
ciência de gente para gente”, 
declarou Luciaelena Garcia, 
integrante do Conselho Regio-
nal de Enfermagem (Coren). 
Rosali Barduchi Ohl, do Con-

selho Federal de Enfermagem 
(Cofen), acrescentou ser im-
possível falar de enfermagem 
sem o contato humano. O Co-
fen, segundo Rosali, tem cons-
tatado o objetivo claramente 
comercial de grupos privados 
de educação a distância, em 
detrimento da preocupação 
com a qualidade dos cursos. 

Também nessa linha, a 
presidente da Associação Bra-
sileira de Enfermagem (Aben), 
Lívia Montenegro, conside-
rou ser necessário reforçar a 
natureza da profissão. “Para 
ser enfermeiro, é necessário 
o compromisso com o outro, 
além de inúmeras horas de 
práticas em todos os serviços 
de saúde”, apontou.

Num contraponto à po-
sição dos profissionais do se-
tor, o representante da As-
sociação Brasileira de Educa-
ção à Distância (Abed), Lucia-
no Sathler Guimarães, defen-
deu essa modalidade, dizen-
do que a EAD democratiza a 

educação e aproxima a tec-
nologia dos profissionais, in-
clusive os da saúde. “Atual-
mente, no Brasil, 20% de to-
dos os estudantes de nível 
superior, 1,8 milhão de alu-
nos, estão no EAD”, declarou.

Ele acrescentou que as 
diretrizes nacionais de edu-
cação não permitem nenhum 
curso de Enfermagem total-
mente a distância. 

Para o deputado Antônio 
Jorge, um dos problemas do 
País é a profusão de normas 
sem a correspondente capa-
cidade de fiscalizar sua execu-
ção. “Fica claro que há falência 
do sistema de fiscalização. En-
tão, temos o desafio de regu-
lar o ensino a distância”, disse.

“Não se pode simples-
mente criar cursos a distância 
sem ter presente um profis-
sional acompanhando. Esta-
mos lidando com vidas e, nes-
se caso, não se pode errar”, 
alertou o deputado Missioná-
rio Marcio Santiago (PR).

Aplicativo aproxima gestores e cidadãos
O Tribunal de Contas do Estado 
(TCE) apresentou ontem à Co-
missão de Educação, Ciência e 
Tecnologia o aplicativo móvel 
Na Ponta do Lápis, que está 
disponível gratuitamente pa-
ra celulares Android e iOS. De 
acordo com a assessora da Pre-
sidência do TCE, Naila Garcia 
Mourthé, o aplicativo faz parte 
de um programa de mesmo 
nome da instituição, que con-
siste num conjunto de ações 
para acompanhar o cumpri-
mento do Plano Nacional de 
Educação no Estado, calcado 
nos pilares da formação, da fis-
calização e da gestão.

“Queríamos assumir um 
papel pedagógico e contribuir 
com um olhar atento para cau-
sar mudanças”, explicou Naila. 
O aplicativo solicita o preen-
chimento de um cadastro pe-
lo cidadão, preservando sua 
identidade. A partir daí, ele é 
submetido a questionários so-

bre a infraestrutura da escola 
com a qual tem vínculo. “As ca-
tegorias incluem a situação da 
biblioteca, da sala de aula, dos 
banheiros, do refeitório, entre 
outras. O cidadão responde as 
perguntas de maneira objeti-
va. E a ferramenta consolida os 
dados e transforma em esta-
tísticas gerenciais para os ges-
tores, em formato de gráfico”, 
disse a assessora do TCE.

Além de responder aos 
questionários, as pessoas po-
dem fazer relatos de situa-
ções indevidas na escola es-
colhida, colocando fotos para 
ilustrar suas denúncias. 

“Nossa preocupação é 
que a ferramenta se popula-
rize, para funcionar efetiva-
mente. Temos 4 mil diretores 
cadastrados até o momen-
to, mas precisamos de mui-
to mais. Como a ferramenta é 
em software livre, vários es-
tados já nos procuraram, in-

teressados em levar a inicia-
tiva para além de Minas Ge-
rais”, acrescentou Naila.

Autora do requerimen-
to que deu origem à reunião, 
a deputada Ione Pinheiro 
(DEM) parabenizou o Tribu-
nal de Contas. “Cada pai, ca-
da aluno, por meio do celular, 

terá a possibilidade de conta-
to direto com os gestores. Is-
so é muito importante para 
maior transparência e fiscali-
zação”, enfatizou. A presiden-
te da Comissão, deputada Ce-
lise Laviola (PMDB), ressaltou 
que esse projeto enriquecerá 
a educação em Minas.

COMISSÕES

Daniel Protzner

Guilherme Dardanhan

Comissão de Saúde debateu formação de enfermeiros a distância

TCE apresentou ferramenta de fiscalização da educação
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Sindicato denuncia falta de recursos e
interferências no trabalho dos peritos

O desrespeito à autonomia 
funcional dos peritos e a ca-
rência de recursos materiais e 
humanos para o exercício da 
perícia criminal em Minas Ge-
rais foram denunciados ontem 
por representantes da catego-
ria, em reunião da Comissão 
de Segurança Pública. Segun-
do o presidente do Sindicato 
dos Peritos Criminais, Wilton 
Ribeiro de Sales, a Lei Orgâni-
ca Estadual da Polícia Civil, em 
vigor desde 2013, subordina a 
perícia criminal à Superinten-
dência de Polícia Técnica Cien-
tífica (SPTC) da Polícia Civil. 
Mas, na prática, segundo ele, 
delegados estariam interfe-
rindo na atuação dos peritos, 
submetendo-os a pressões de 
tempo para a conclusão do 
trabalho e até mesmo direcio-
nando conteúdos de laudos.

Ainda de acordo com Wil-
ton, há em Minas um déficit 
no número de peritos. Ele dis-
se que atuam no Estado 675 
peritos criminais, para um 
quadro de 903 previsto em lei.

Além da falta de pessoal, 
o dirigente sindical criticou a 
falta de investimento em equi-
pamentos de trabalho e a au-
sência da identificação funcio-
nal do perito em serviço, por 
meio de vestimenta própria.

O chefe de gabinete da Po-
lícia Civil, Bruno Tasca Cabral, 
afirmou que a saída da perícia 
criminal da esfera da instituição 
“talvez seja um caminho natu-
ral”. Segundo ele, isso já foi fei-
to em 19 estados de variadas 
formas, inclusive organizando o 
serviço em uma autarquia. Por 
outro lado, Bruno classificou de 

“confusão na interpretação da 
legislação” alguns dos questio-
namentos feitos quanto à auto-
nomia dos peritos em relação 
aos delegados.

Segundo ele, a Lei Orgâni-
ca de 2013 teria sido fruto de 
“uma corrida contra o tempo 
em período eleitoral”, deixan-
do em aberto questões que, na 
sua avaliação, não teriam sido 
debatidas mais a fundo na épo-
ca, entre as quais a distinção, 
de forma clara, entre o que se-
ria a subordinação administra-
tiva e a subordinação hierárqui-
ca da perícia criminal. “A auto-
nomia funcional é inquestioná-
vel. Mas isso não exclui a subor-
dinação hierárquica de peritos 
criminais e médicos legistas ao 
delegado de polícia”, afirmou.

Bruno disse, no entanto, 
que todas as denúncias apre-
sentadas serão objeto de 
providências junto à Correge-
doria da Polícia.
Delegado – O deputado João 
Leite (PSDB), que solicitou a 
audiência, defendeu que Mi-
nas tenha uma perícia crimi-
nal autônoma e cobrou o afas-
tamento do delegado Rodrigo 
Bossi de Pinho do inquérito 
que envolve o lobista Nilton 
Monteiro, condenado por es-
telionato e fraude. Segundo o 
deputado, o delegado, chefe 
do Departamento de Inves-
tigação de Fraudes, seria um 
dos exemplos de interferência 
sobre a perícia criminal, por 
ter pressionado por mudan-
ças em laudos do caso.

João Leite exibiu vídeo e 
foto para questionar o com-
portamento de Rodrigo Bos-
si, que, em uma das imagens, 
apareceria tomando cerve-
ja com o condenado, no inte-
rior de uma instalação da Po-
lícia Civil. “Isso com alguém 
que falsificava documentos 
desde 2005 para cobrar dívi-
das e que foi o mentor da lis-
ta de Furnas”, disse o depu-
tado, em referência à lista de 
políticos que teriam recebido 
propina da estatal.

O presidente da comis-
são, deputado Sargento Rodri-
gues (PTB), classificou de “es-
candalosa” a postura do dele-
gado. O deputado Cabo Júlio 
(PMDB) endossou a necessi-
dade de apuração do caso.

Em audiência, a Comissão de Segurança Pública ouviu representantes dos peritos criminais e do governo

Clarissa Barçante

COMISSÕES

Projeto trata de intérprete de Libras
A Comissão de Defe-

sa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência aprovou on-
tem parecer de 1º turno fa-
vorável ao Projeto de Lei (PL) 
4.614/17, do deputado Isau-
ro Calais (PMDB), que dis-
põe sobre a obrigatorieda-
de de inclusão de intérprete 

da Língua Brasileira de Sinais 
(Libras) em todos os even-
tos públicos oficiais do Esta-
do. O presidente da comis-
são, deputado Duarte Bechir 
(PSD), foi o relator da matéria 
e opinou pela sua aprovação 
na forma do substitutivo nº 2, 
que apresentou.

O novo texto acompanha 
o entendimento da Comis-
são de Constituição e Justiça 
(CCJ), que apresentou o subs-
titutivo nº 1. O relator fez 
adequações à técnica legisla-
tiva, sem alterar o conteúdo 
do parecer da CCJ.
Mulheres – A Comissão Ex-

traordinária das Mulheres 
aprovou diversos requeri-
mentos. Um deles, da depu-
tada Marília Campos (PT), 
prevê visita ao Tribunal de 
Justiça para discutir a possibi-
lidade de criação, em Conta-
gem, do Juizado de Violência 
Doméstica. 
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Lixo tóxico
A possibilidade de Minas pas-
sar a receber lixo tóxico de 
outros estados levou a depu-
tada Ione Pinheiro (DEM) à 
tribuna. Segundo ela, o Con-
selho de Política Ambiental 
(Copam) está regulamentan-
do o artigo 12 da Lei 13.796, 
de 2000, e liberando, por 
exemplo, o pentaclorofenato 
de sódio ou “pó da China”. A 

parlamentar já havia denun-
ciado a ameaça de remessa 
dessa substância, fabricada 
pela Rhodia em Cubatão (SP), 
para Sarzedo, na Região Me-
tropolitana de Belo Horizon-
te. Ione Pinheiro pediu apoio 
dos colegas para barrar a li-
beração e também apresen-
tou projeto dando nova reda-
ção ao artigo 12, para vetar a 
entrada desses produtos. Em 

aparte, o deputado João Lei-
te (PSDB), autor do projeto 
que gerou a Lei 13.796, lem-
brou os danos do lixo tóxico 
em São Gonçalo do Pará. Já o 
deputado Durval Ângelo (PT) 
pediu rapidez na tramitação 
do projeto de Ione Pinheiro. 
A parlamentar criticou, ain-
da, reportagens que apon-
taram as mulheres de Ibirité 
como infiéis.

Críticas ao governo 1
O governo de Fernando Pi-
mentel foi apontado pelo 
deputado Gustavo Corrêa 
(DEM) como “a maior farsa 
da história de Minas”. O par-
lamentar citou promessas de 
campanha do governador, 
como pagar o piso nacional 
da educação, reduzir o pre-
ço da energia elétrica e não 
aumentar impostos. “O que 

vemos é totalmente diferen-
te. Ele não tem cumprido 
sequer com as responsa-
bilidades constitucionais”, 
declarou, fazendo menção 
ao escalonamento de salários 
dos servidores e ao não re-
passe de verbas aos municí-
pios, dívida que já estaria em 
R$ 5,6 bilhões. Gustavo Cor-
rêa citou, ainda, a decisão do 
governo de não pagar servi-

dores até a verificação de lis-
ta com duplicidade de cargos 
feita pelo Tribunal de Contas 
do Estado (TCE). “O TCE não 
determinou isso”, disse. Por 
fim, ele criticou a possível 
candidatura da ex-presiden-
te Dilma Rousseff ao Senado 
por Minas e afirmou que os 
mineiros não vão se deixar 
enganar. “O recado será dado 
nas urnas”, afirmou.

Críticas ao governo 2
O deputado João Leite (PSDB) 
também fez críticas ao go-
vernador Fernando Pimentel 
pela ameaça de não pagar 96 
mil servidores que acumulam 
cargos no Estado, de acordo 
com lista do Tribunal de Con-
tas. Segundo ele, o secretário 
de Planejamento e Gestão, 
Helvécio Magalhães, tem seis 
vencimentos. O parlamentar 

também citou a arrecadação 
de R$ 21 bilhões em Minas 
no primeiro trimestre deste 
ano e questionou o paradeiro 
do dinheiro. Ele denunciou, 
ainda, que está faltando água 
nas escolas estaduais dos 
municípios com serviço autô-
nomo de água e esgoto, por 
falta de pagamento. A demis-
são de agentes de segurança 
também foi citada por João 

Leite. “Todo dia temos fuga 
na Penitenciária Nelson Hun-
gria e, agora, o governo quer 
colocar grades nas agências 
bancárias”, ironizou. Por fim, 
o parlamentar condenou a 
indicação de Rodrigo Bos-
si para o Departamento de 
Investigação de Fraudes e 
questionou sua relação com 
Nilton Monteiro, acusado de 
estelionato.

Prisão
A prisão de Carlos Alexan-
dre Rocha, conhecido como 
Ceará, realizada ontem pela 
Polícia Federal, foi apontada 
pelo líder do Governo na As-
sembleia, deputado Durval 
Ângelo (PT), como capaz de 
mudar os rumos da política 
em Minas Gerais. Segundo o 
parlamentar, Ceará havia si-
do preso em 2014 e foi solto 

às pressas, no mesmo ano, 
pelo juiz federal Sérgio Mo-
ro, depois de fazer a primeira 
denúncia contra o senador 
Aécio Neves  (PSDB-MG). “Ele 
era o banqueiro da lavagem 
do narcotráfico e fez muitas 
andanças pelo mundo ofi-
cial de Minas Gerais entre 
2004 e 2014. Não quero ser 
leviano e dizer coisas que 
estão em sigilo, mas muitas 

informações virão à tona”, 
afirmou Durval Ângelo. Para 
o deputado, a tentativa de 
impeachment contra o go-
vernador Fernando Pimentel 
é uma ação desesperada de 
quem já sabia do impacto da 
prisão de Ceará, que é dela-
tor da Operação Lava Jato e 
atuou como entregador de 
dinheiro do doleiro Alberto 
Youssef.

Pesquisa
O deputado Cristiano Silveira 
(PT) citou dados de pesquisa 
eleitoral da Confederação Na-
cional do Transporte (CNT), 
divulgada nesta semana, pa-
ra enfatizar que Luiz Inácio 
Lula da Silva, mesmo preso, 
lidera as intenções de voto 
para presidente. “Boa parte 
da população sabe que a pri-
são de Lula fecha o enredo 

do golpe contra a presiden-
ta Dilma”, justificou. Segun-
do o parlamentar, a maioria 
dos entrevistados também 
acha que o Poder Judiciário é 
parcial e que a justiça não é 
para todos. Cristiano Silveira 
disse que as consequências 
do impeachment no âmbito 
federal deveriam servir de 
alerta contra os que querem 
o mesmo em Minas Gerais. 

“A votação na Câmara expôs 
as piores entranhas do Le-
gislativo brasileiro. E o País 
regrediu em todos os aspec-
tos. Não podemos brincar 
com a democracia”, alertou. 
O deputado salientou que as 
eleições em Minas servirão 
para comparar dois modelos 
de governo e que, mesmo em 
crise, foram muitos os avan-
ços na atual gestão.Fo
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ORDEM DO DIA
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. Dis-
cussão 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 
atendimento e acompanhamento psicossocial das famílias das vítimas 
de calamidades públicas. Discussão em turno único (faixa constitucional)

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, tea-
tros, 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 alterna 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)

PLENÁRIO

Projeto do Tribunal de Justiça institui
auxílios para servidores do Judiciário

O Plenário recebeu, na Reu-
nião Ordinária de ontem, ofí-
cio do presidente do Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais 
(TJMG), desembargador Ge-
raldo Augusto de Almeida, 
encaminhando o Projeto de 
Lei (PL) 5.181/18. De autoria 
da instituição, a proposição 
cria o auxílio-saúde e o auxí-
lio-transporte para os servi-
dores do Poder Judiciário.

O projeto, que vai tramitar 
em dois turnos, foi distribuído 
às Comissões de Constituição 
e Justiça, de Administração Pú-
blica e de Fiscalização Finan-
ceira e Orçamentária.

De acordo com o texto da 
proposição, os dois auxílios 
são verbas de caráter indeni-
zatório, a serem pagos men-
salmente para subsidiar as 
despesas com plano ou segu-
ro de assistência à saúde pri-
vado e a locomoção do servi-
dor ao seu local de trabalho.

O auxílio-saúde será de 
R$ 200 para os servidores de 
até 40 anos de idade, R$ 250 
para os servidores de 41 a 50 

anos, e de R$ 300 para aque-
les com idade acima de 51 
anos. O benefício será pago 
aos servidores ativos efeti-
vos, inativos ou pensionistas. 
Já o auxílio-transporte, no va-
lor de R$ 150, será devido so-
mente ao servidor ativo efe-
tivo ou ocupante de cargo de 
provimento em comissão.

A justificativa que acom-
panha a proposição diz que o 
objetivo da apresentação do 
projeto é dar cumprimento ao 
disposto no artigo 6º da Cons-
tituição Federal, que estabe-
lece que a saúde e o transpor-
te são direitos sociais do tra-
balhador. O ofício cita ainda 
a Resolução 207, editada em 
2015 pelo Conselho Nacional 
de Justiça, que institui a Polí-
tica de Atenção Integral à Saú-
de de Magistrados e Servido-
res do Poder Judiciário.
Piso salarial – Também na 
Reunião Ordinária de Plená-
rio de ontem, foi designada a 
Comissão Especial da Propos-
ta de Emenda à Constituição 
(PEC) 49/18. A proposição é 

assinada pelo deputado Ro-
gério Correia (PT) e outros 72 
parlamentares.

A PEC 49/18 insere o arti-
go 201-A na Constituição Es-
tadual, assegurando que o 
vencimento inicial das carrei-
ras de professor de educação 
básica, especialista em Edu-
cação Básica e analista educa-
cional na função de inspetor 
não será inferior ao piso sa-
larial nacional, instituído pela 

Lei Federal 11.738, de 2008.
São membros efetivos da 

comissão os deputados Dur-
val Ângelo (PT), Hely Tarqüí-
nio (PV) e Glaycon Franco 
(PV) e as deputadas Celise La-
viola  (PMDB) e Ione Pinheiro 
(DEM). Os suplentes são os de-
putados Cristiano Silveira (PT), 
Tadeu Martins Leite (PMDB), 
Dirceu Ribeiro (Pode) e Sar-
gento Rodrigues (PTB) e a de-
putada Rosângela Reis (Pode).

Proposição do TJMG foi recebida na Reunião Ordinária

Luiz Santana 
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ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Mostras Artistas brasileiras e grafite, papel, grafite (Galeria de Arte)
9 horas

• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do 9º ano da Escola Municipal 
Marconi, de Belo Horizonte

• Comissão de Saúde (Auditório José Alencar) – debater a possibilidade de 
construção de hospital do câncer em Capelinha. Requerimento: deputa-
do Carlos Pimenta

9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE) – debater denúncias de 

assédio moral e outras violações de direitos humanos na Secretaria de 
Estado de Fazenda. Requerimento: deputado Cristiano Silveira

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

discutir e votar pareceres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, 
entre as quais o PL 2.111/15 (1º turno), do deputado Elismar Prado, que 
dispõe sobre a concessão de benefício fiscal para apoiar programas de 
incentivo ao turismo

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

pareceres sobre 29 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o 
PL 4.876/17 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, que dispõe 
sobre a Política Estadual de Defesa Agropecuária

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

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do Centro Universitário UNA, de 

Belo Horizonte
14h15

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

14h30
• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de re-

dação final
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pare-

cer sobre o PL 3.637/16 (1º turno), do deputado Dilzon Melo, que altera 
a Lei 15.424, de 2004, a qual dispõe sobre a fixação e a cobrança de taxas 
em cartórios

• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenari-
nho I) – discutir e votar parecer sobre o PL 2.696/15 (turno único), do 
deputado Isauro Calais, que dispõe sobre a criação do prêmio Município 
Amigo do Idoso

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório SE) – debater as 

normas que tornam obrigatória a apresentação do atestado de vacina e 
o recolhimento de taxas referentes a exames de brucelose e tuberculose 
em animais, para a sua apresentação em leilões. Requerimento: deputa-
dos Antônio Lerin, Antônio Carlos Arantes e Fabiano Tolentino

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater as condições 
de trabalho dos oficiais de Justiça avaliadores do Estado, especialmente 
quanto à garantia de sua segurança e de sua integridade física. Requeri-
mento: deputado Sargento Rodrigues

15h30
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II) – 

discutir e votar pareceres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, 
entre as quais o PL 1.333/15 (2º turno), do deputado Arlen Santiago, 
que institui infração administrativa para fins de aplicação do Código de 
Defesa do Consumidor

• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-
narinho IV) – discutir e votar proposições da comissão

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

comissão

TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (continuação) 
 0h25 Minas é Muitas – Romaria
 1h Panorama – 70 anos da Declaração Universal de Direitos 

Humanos
 1h30 Assembleia Notícia 
	 2h	 Comissão	de	Defesa	dos	Direitos	da	Pessoa	com	Deficiência	

(28/2/2018) – debate as políticas públicas de atenção às 
pessoas com doenças raras

 3h40 Palestra: Noções de legística formal e elaboração legislativa, com 
Maria Isabel Gomes Matos

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Via Justiça – Defesa do consumidor 2018
 7h Zás – Violonista Alan Silva e Ginga Ligeira
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (reprise) – 70 anos da Declaração Universal de 

Direitos Humanos
 9h Assembleia ao Vivo/Comissões 

 12h Memória e Poder – Político Sylo Costa
 13h Mundo Político 
 13h30 Compactos de Comissões
13h40 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 Comissão de Desenvolvimento Econômico (17/4/2018) 

– debate a implantação da 2ª etapa do Distrito Industrial de 
Montes Claros 

 21h Assembleia Debate (reprise) – 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 (cont.)
Veto Total à Proposição de Lei 23.863

Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei proíbe a utili-
zação, no Estado, de animais para desenvolvimento, experimentos 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 Sistema 
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)


