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Debatedores advertem para dificuldades 
A representante e referência 
técnica da Secretaria Munici-
pal de Saúde de Belo Horizon-
te, Luciana Reis da Silveira, 
afirmou que a adoção da nova 
tecnologia depende de outras 
variáveis, como a verificação 
da viabilidade da troca e apro-
vações de verbas do governo 
federal. Ela disse que, antes 
de se apresentar a proposta, 
é preciso avaliar dados epide-
miológicos da população que 
utiliza a sonda.

Luciana atentou ainda pa-
ra a diferença de custo entre o 
cateter atualmente oferecido 
pelo SUS e o reivindicado. De 

acordo com ela, os postos de 
saúde municipais gastam R$ 
72,37 por cada kit distribuído, 
que inclui a sonda, uma cai-
xa de luvas descartáveis, ga-
ze e seringa. Se incluir a bolsa 
de descarte da urina, o valor 
é acrescido de R$ 5. O cateter 
hidrófilo aumentaria a conta 
para R$ 1,35 mil por mês.

A diretora de Redes Assis-
tenciais da Secretaria de Esta-
do de Saúde, Cláudia Peque-
no, disse que os investimentos 
em procedimentos de atenção 
básica e ambulatorial, como a 
distribuição dos cateteres, de-
pendem de repasses do gover-

no federal. “Temos que pensar 
em garantir esse financiamen-
to”, alertou, ao lembrar que foi 
aprovada uma emenda cons-
titucional congelando por 20 
anos os investimentos em saú-
de no Brasil. Segundo ela, em 
função do aumento do desem-
prego, o SUS tem sido procu-
rado por mais pessoas, que já 
não conseguem pagar planos 
privados de saúde. “Estamos 
num cenário de grande risco de 
retrocesso no SUS”, lamentou.

O membro da Comissão 
de Defesa dos Direitos das Pes-
soas com Deficiência da Or-
dem dos Advogados do Brasil 

em Minas (OAB-MG), Thiago 
Helton Ribeiro, que também 
usa a sonda, defendeu que 
se identifiquem os perfis dos 
usuários que, de fato, necessi-
tem de mudança do material. 

Os depoimentos de usuá-
rios de cateter presentes à re-
união mostraram que a tro-
ca da sonda rígida pela flexí-
vel, além de melhorar a qua-
lidade de vida, pode signifi-
car menos gastos com os pró-
prios beneficiários. O fato é 
que a sonda rígida acaba por 
gerar úlceras e outros proble-
mas, levando a internações e 
intervenções cirúrgicas.

Grupo que discute fornecimento de cateter
flexível inicia debate sobre novo protocolo
Em 30 dias, Minas Gerais po-
derá ter ao menos o esboço 
de um protocolo de cateteris-
mo intermitente limpo, que 
recomende ao Sistema Único 
de Saúde (SUS) o fornecimen-
to de cateter hidrofílico para 
pacientes que têm bexiga neu-
rogênica e sofrem com proble-
mas urinários crônicos. O as-
sunto foi discutido ontem, em 
audiência pública da Comissão 
de Defesa dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência. A reunião 
foi requerida pelo presidente 
da comissão, deputado Duar-
te Bechir (PSD).

O grupo de trabalho que 
estuda a elaboração do pro-
tocolo, proveniente de ou-
tra reunião da mesma co-
missão, se reuniu ontem pe-
la primeira vez, durante a au-
diência. A diretora de Redes 
Assistenciais da Secretaria de 
Estado de Saúde, Cláudia Pe-
queno, explicou que a utili-
zação da nova sonda depen-
de de aprovação da Comissão 
Nacional de Incorporação de 
Tecnologias no SUS (Conitec). 
Segundo ela, desde junho de 
2014 existe uma solicitação 

apresentada pela empresa 
Cooplast, única fabricante do 
material no Brasil, que ainda 
não foi avaliada.

Duarte Bechir vai solici-
tar à Conitec um posiciona-
mento sobre essa proposta. 
O deputado apresentou dois 

protocolos, já firmados pe-
lo Distrito Federal e pelo mu-
nicípio de Curitiba (PR), que 
permitiram a oferta da son-
da flexível.

Usuários de cateter, que 
também fazem parte do gru-
po, explicaram que o SUS só 

libera a sonda rígida, que é 
mais difícil de manusear e 
provoca feridas e sofrimento 
nos pacientes. Além disso, o 
serviço público só libera kits 
com sete sondas por mês. A 
maioria utiliza entre quatro e 
sete vezes por dia. 

Integrantes do grupo de trabalho discutiram assunto em reunião da Comissão da Pessoa com Deficiência

Sarah Torres
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COMISSÕES

Institutos federais comemoram dez anos
Os dez anos de criação dos 
institutos federais de educa-
ção, ciência e tecnologia, por 
meio da Lei Federal 11.892, 
de 2008, foram comemora-
dos em Reunião Especial de 
Plenário, na noite de segun-
da-feira (18). A reunião aten-
deu a requerimento do depu-
tado Cristiano Silveira (PT).

A Lei 11.892 instituiu a Re-
de Federal de Educação Pro-
fissional, Científica e Tecnoló-
gica. Além dos institutos fede-
rais, a rede também inclui os 
centros federais de educação 
tecnológica (Cefets) do Rio de 

Janeiro e de Minas Gerais, a 
Universidade Tecnológica Fe-
deral do Paraná, o Colégio Pe-
dro II (do Rio de Janeiro) e as 
escolas técnicas vinculadas às 
universidades federais.

Para o deputado Cristia-
no Silveira, a lei revitalizou o 
sistema de ensino profissio-
nalizante no Brasil. 

Na reunião, ele e o deputa-
do Dalmo Ribeiro Silva  (PSDB) 
entregaram placas comemora-
tivas a reitores dessas institui-
ções, como Marcelo Bregagno-
li, do Instituto Federal do Sul de 
Minas Gerais (foto).

Luiz Santana

Projeto sobre desenvolvimento de 
startups recebe parecer favorável

A Comissão de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia aprovou, on-
tem, parecer de 1º turno fa-
vorável ao Projeto de Lei (PL) 
3.578/16, que tem como ob-
jetivo estimular o desenvolvi-
mento de startups. A relatora, 
deputada Ione Pinheiro (DEM), 
recomendou a aprovação da 
matéria na forma do substitu-
tivo nº 1, que apresentou.

Originalmente, o proje-
to, de autoria dos deputa-
dos Antonio Carlos Arantes 
e Dalmo Ribeiro Silva, ambos 
do  PSDB, institui uma política 
estadual de incentivo a essas 
empresas, conhecidas por se-
rem empreendimentos de al-
to risco, que estão estrutura-
dos em uma base tecnológica 

e que investem em produtos 
e serviços inovadores.

O substitutivo da Comis-
são de Educação corrige im-
propriedades identificadas pe-
la relatora, como a determi-
nação de que 5% dos recur-
sos da Fundação de Amparo 
à Pesquisa de Minas Gerais 
 (Fapemig) destinados a pro-
jetos de pesquisa e à conces-
são de bolsas sejam aplica-
dos em ações que envolvam 
startups. Isso porque a Fape-
mig possui autonomia para 
gerir seus recursos.

Por motivo semelhante, a 
relatora também é contrária 
à previsão de atividades ex-
tracurriculares nas escolas de 
educação básica que incenti-

vem o empreendedorismo e 
de ampliação nas universida-
des estaduais do tempo de 
dedicação de professores a 
projetos de pesquisa e exten-
são relacionados a  startups. 
Ione Pinheiro lembra que os 
estabelecimentos de ensino 
possuem a prerrogativa de 
elaborar e executar suas pro-
postas pedagógicas.

Além disso, a previsão 
de que as startups não sejam 
preteridas em processos lici-
tatórios por conta de sua na-
tureza jurídica não leva em 
consideração que o Estado 
não tem competência para al-
terar as regras desses proce-
dimentos, conforme lembra 
Ione Pinheiro.

Outras ações, como a ins-
tituição de regime tributário 
diferenciado para essas em-
presas e a redução das alíquo-
tas do ICMS para aquisição de 
insumos, materiais e equipa-
mentos importados, são, na 
opinião da relatora, de difícil 
implementação. Por configu-
rarem renúncia de receita, de-
mandariam cuidadosa estima-
tiva do seu impacto financeiro.

A proposição segue pa-
ra a Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico.

A análise do PL 3.578/16 

pela comissão foi embasada 
pelo fórum técnico Startups 
em Minas, promovido pela 
Assembleia em 2016.
Participação Popular – Outra 
comissão a se reunir ontem 
para discutir e votar proposi-
ções foi a de Participação Po-
pular. Os parlamentares apro-
varam requerimento do presi-
dente da comissão, deputado 
Doutor Jean Freire (PT), que 
prevê audiência pública sobre 
a situação precária da Rodo-
via BR-367, especialmente 
em trechos do Vale do Jequi-
tinhonha, entre os municípios 
de Minas Novas e Virgem da 
Lapa e entre Almenara e Sal-
to da Divisa, todos eles com 
necessidade de asfaltamento 
para que o acesso à região se-
ja melhorado.

A BR-367 foi construí-
da no governo do presiden-
te Juscelino Kubitschek para 
ligar a chamada “Região do 
Descobrimento”, no litoral do 
Sul da Bahia, a Minas Gerais, 
chegando até Brasília (DF). 
Mas como muitos trechos são 
de terra, em vez de unir essas 
regiões do Brasil, a rodovia 
acaba isolando populações, 
especialmente do Jequitinho-
nha, na época chuvosa, quan-
do a estrada fica intransitável.

Flávia Bernardo

Comissão de Participação Popular também se reuniu e aprovou audiência



20 de junho de 2018 quarta-feira – Assembleia Informa • 3

ORDEM DO DIA

Reunião Ordinária (14 horas)
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 23.762
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 23.765
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)

PLENÁRIO

Plenário recebe mensagem do governador
com nove emendas ao projeto da LDO

O Plenário recebeu ontem, 
na Reunião Ordinária, men-
sagem do governador Fer-
nando Pimentel por meio 
da qual ele encaminha nove 
emendas ao Projeto de Lei 
(PL) 5.189/18, que dispõe 
sobre as diretrizes orçamen-
tárias para 2019. 

As emendas modificam 
o valor referente à despe-
sa com juros e trazem novas 
tabelas para substituir aque-
las constantes no anexo de 
metas fiscais do projeto de 
lei original, que se encontra-
vam com valores discrepan-
tes. Uma delas diz respeito 
ao total de despesas. O mon-
tante previsto para a despesa 
com juros e encargos da dívi-
da, no projeto original, era de 
R$ 4,66 bilhões. Com a alte-

ração, esse valor passa a ser 
de R$ 4,71 bilhões. 

Também sofreram modi-
ficações os parâmetros ma-
croeconômicos (conjunto de 
variáveis da economia, como 
o IPCA e o crescimento real 
do PIB). A principal alteração 
foi realizada na previsão da 
taxa de câmbio para o perío-
do de 2018 a 2021. 

Integra a peça, ainda, a 
avaliação do cumprimento 
das metas relativas ao exer-
cício anterior. Na Lei de Di-
retrizes Orçamentárias (LDO) 
de 2019, devem ser compa-
radas as metas estabelecidas 
para 2017 e os valores efeti-
vamente realizados naque-
le ano. No entanto, o projeto 
original trouxe como base de 
comparação os valores reali-

zados em 2016. Sendo assim, 
as modificações encaminha-
das pelo Poder Executivo cor-
rigem esse erro, promovendo 
a adequação técnica neces-
sária à proposição.
TJMG – Ainda na Reunião 
Ordinária de Plenário, a As-
sembleia recebeu três ofí-
cios do Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais (TJMG) e do 
Tribunal de Justiça Militar de 
Minas Gerais (TJM). Eles se 
referem ao Projeto de Lei (PL) 
5.181/18, do TJMG, que ins-
titui auxílio-saúde e auxílio-
-transporte para os servido-
res do Poder Judiciário.

A proposição foi devolvi-
da ao tribunal após sua tra-
mitação ter sido suspensa 
pela Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ), diante da 
falta do relatório de impacto 
orçamentário. O documento 
é uma exigência prevista na 
Lei de Responsabilidade Fis-
cal (LRF) para qualquer pro-
jeto que promova elevação 
de despesas, e sua falta im-
pede, até mesmo, a recep-
ção da matéria.

Na Reunião Ordinária do 
dia 13 de junho, o Plenário da 
ALMG já havia recebido outro 
ofício do TJMG explicitando 
a dificuldade de se estimar o 
impacto orçamentário do pro-
jeto, sob o argumento de que 
a implantação dos auxílios, se 
aprovada, será condicionada 

à efetiva existência de recur-
sos orçamentários e financei-
ros sob a gestão do Judiciário, 
conforme previsto no próprio 
artigo 5º do PL 5.181/18.

Dois dos ofícios encami-
nhados nesta terça (19) são 
assinados pelo desembarga-
dor Geraldo Augusto de Al-
meida, presidente do TJMG, 
mas um deles apenas reenca-
minha o terceiro ofício reme-
tido à ALMG, que é assinado 
pelo juiz Rúbio Paulino Coe-
lho, presidente em exercício 
do Tribunal de Justiça Militar, 
vinculado ao TJMG.

Os ofícios reforçam a jus-
tificativa de que o PL 5.181/18 
“lança a implantação dos au-
xílios saúde e transporte pa-
ra exercício futuro, ainda não 
determinado”. Contudo, é in-
formada agora, por meio dos 
ofícios, a previsão da despe-
sa no corrente exercício e nos 
dois subsequentes.

No caso do TJMG, os valo-
res totais para cada exercício, 
que incluem a indenização 
decorrente de auxílio-saúde e 
auxílio-transporte, são os se-
guintes: em 2018 (apenas de-
zembro), R$ 7,6 milhões; em 
2019, R$ 92 milhões; e, em 
2020, R$ 96 milhões.

No caso do Tribunal de 
Justiça Militar, para 2018 está 
previsto o valor de R$ 50,2 mil; 
para 2019, de R$ 603,5 mil; e 
para 2020, de R$ 604 mil.

Emendas foram recebidas na Reunião Ordinária de Plenário

Daniel Protzner 
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ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

* Mostras Acerca da ciclicidade, de Daniel de Carvalho, e Vestidas para 
serem adoradas, de Jésus Guilherme (Galeria de Arte)

9 horas
* Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes da Escola Estadual Barão de Ma-

caúbas, de Belo Horizonte
9h30

* Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE) – debater denúncias de 
superlotação da carceragem da Delegacia da Criança e do Adolescente 
de Contagem. Requerimento: deputado Cristiano Silveira

10 horas
* Comissão de Saúde (Auditório José Alencar) – debater políticas públicas 

relacionadas à prevenção e ao combate ao câncer de mama. Requeri-
mento: deputado Antônio Jorge

* Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – dis-
cutir e votar parecer sobre o PL 1.003/15 (1º turno), do deputado André 
Quintão, que autoriza o Executivo a liberar de reversão o imóvel de que 
trata a Lei 142, de 1936

10h30
* Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar pa-

receres sobre 34 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
4.876/17 (1º turno), do governador Fernando Pimentel, que dispõe so-
bre a Política Estadual de Defesa Agropecuária

* Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenari-
nho I) – discutir e votar proposições da comissão

14 horas
* Reunião Ordinária (Plenário)
* Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do Instituto Federal de Minas 

Gerais, de Sabará
14h15

* Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário
* Comissão Extraordinária das Mulheres (Auditório SE) – discutir e votar 

proposições da comissão
14h30

* Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pa-
receres sobre nove proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
3.601/16 (1º turno), do deputado Tadeu Martins Leite, que dispõe sobre 
as terras devolutas estaduais

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

* Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenari-
nho I) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário

15 horas
* Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório SE) – debater a 

situação do setor sucroenergético no Estado. Requerimento: deputado 
Antonio Carlos Arantes

15h15
* Comissão da PEC 34/15 (Plenarinho III) – discutir e votar parecer sobre 

a PEC 34/15 (1º turno), do ex-deputado Wander Borges e outros, que 
acrescenta dispositivos aos artigos 159 e 160 da Constituição do Estado 
e ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a fim de dispor 
sobre o orçamento impositivo com relação às emendas parlamentares

15h30
* Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Au-

ditório José Alencar) – debater a prevenção ao uso de drogas, especial-
mente entre jovens. Requerimento: deputado Antônio Jorge

* Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II) – 
discutir e votar proposições da comissão

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

comissão

TV ASSEMBLEIA

 0h Palestra (continuação) – O papel do Legislativo no controle das 
contas públicas, com Wesley Matheus e Gustavo Terra Elias 

 1h Panorama – Facções criminosas em Minas 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Segurança Pública (3/4) – Comissão debate a 

situação dos servidores dos sistemas prisional e socioeducativo 
 5h Palestra – Impasses da democracia no Brasil, com Leonardo 

Avritzer, Fabiano dos Santos, Marco Antônio Teixeira e Carlos 
Ranulfo 

 6h10 Compactos de Comissões
 6h30 Via Justiça – Políticas para infância e juventude
 7h Zás – Grupo Ofó 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama – Facções criminosas em Minas 
 9h Compactos de Comissões 
 9h15 Assembleia ao Vivo/Comissões 
 12h Memória e Poder – Jurista e economista Henrique Hargreaves   

 13h Mundo Político 
 13h30 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 – Participação, juventude e política na Europa, com 

Silvia Capanema e Esther Solano 
 20h45 Compactos de Comissões 
 21h Assembleia Debate – Desafios para o desenvolvimento regional: 

Norte, Jequitinhonha e Mucuri 
 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 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 utili-

zação, no Estado, de animais para desenvolvimento, experimentos e 
testes de cosméticos. 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 23.880
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei dispõe sobre as 
ações de manutenção de estradas. Discussão em turno único (faixa 
constitucional)


