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Escolas do Sul de Minas serão visitadas 
A Comissão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa com De-
ficiência aprovou ontem re-
querimento de seu presiden-
te, deputado Duarte Bechir 
(PSD), que prevê visita a esco-
las públicas em São Sebastião 
do Paraíso (Sul), sejam regu-

lares ou especiais. O objetivo 
é conhecer as condições de 
atendimento à pessoa com 
deficiência nesses locais.

Em primeiro lugar, serão 
visitadas instituições que já li-
davam com pessoas com de-
ficiência na cidade, que são a 

Escola Municipal Caique e a 
Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (Apae). Num 
segundo momento, a comis-
são quer conhecer escolas re-
gulares de São Sebastião do 
Paraíso que passaram a rece-
ber alunos com deficiência. 

Outros requerimentos fo-
ram aprovados. Um deles, do 
deputado Antonio Carlos Aran-
tes (PSDB), prevê visita à De-
fensoria Pública para tratar da 
ação do Grupo em Defesa dos 
Direitos à Educação Especial 
para Deficientes Visuais.

Presidente recebe professores e diz que
PEC do piso será colocada em pauta

Perante uma comissão de 
professores da rede estadual 
de ensino, o presidente da 
Assembleia Legislativa, depu-
tado Adalclever Lopes (MDB), 
assumiu o compromisso de 
incluir na pauta de votação do 
Plenário a Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) 49/18. 
A PEC altera o texto da Cons-
tituição do Estado de forma a 
tornar obrigatório o pagamen-
to do piso salarial nacional pa-
ra as carreiras da educação.

A afirmação foi feita em 
reunião realizada na tarde 
de ontem, no Salão Nobre, à 
qual compareceram também 
o 1º-secretário da ALMG, de-
putado Rogério Correia (PT), 
e diretores do Sindicato Úni-
co dos Trabalhadores em 
Educação (Sind-UTE). No en-
contro, o presidente falou da 
expectativa de que a PEC seja 

votada até 15 de julho.
A aprovação da PEC pe-

la Assembleia é uma das con-
dicionantes para que o calen-
dário de aulas seja normaliza-
do nas escolas estaduais. Por 
isso, Paulo Henrique Fonseca, 
diretor estadual do  Sind-UTE, 
reafirmou que a categoria con-
tinua em estado de greve, po-
dendo paralisar suas ativida-
des a qualquer momento.

A PEC do piso salarial já 
está pronta para ser aprecia-
da no Plenário em 1º turno, 
mas antes é preciso que os 
deputados analisem 12 vetos 
que estão trancando a pauta 
de votação. Os deputados ga-
rantiram que não haverá re-
cesso parlamentar sem que a 
PEC seja aprovada.

Primeiro signatário da pro-
posição, o deputado Rogério 
Correia também manifestou o 

desejo de que tudo seja vota-
do até o dia 15 de julho. Ca-
so isso não ocorra, ele disse 
que a primeira proposta a ser 
apreciada depois de destrava-
da a pauta será a PEC do piso.

Na opinião do presiden-
te Adalclever Lopes, a proposi-

ção não encontrará obstáculos 
para sua aprovação, uma vez 
que foi assinada por 73 dos 77 
deputados. De acordo com o 
Regimento Interno, a votação 
de PEC exige quórum qualifi-
cado e só é aprovada com o 
aval de 48 parlamentares.

Presidente e 1º-secretário se reuniram ontem com professores

Renata Santos

ORADORES

Saúde
O deputado Gil Pereira (PP) 
agradeceu ao ministro da 
Saúde, Gilberto Occhi, a des-
tinação de recursos financei-
ros a unidades de saúde no 
município de Montes Claros 
(Norte de Minas). O parla-
mentar ressaltou a inaugura-
ção, na segunda-feira (25), do 
Centro Avançado de Oncolo-
gia e Hematologia (Oncocen-

ter), integralmente financia-
do pelo SUS. O Oncocenter 
pertence à estrutura da Santa 
Casa de Montes Claros. Gil 
Pereira lembrou que a unida-
de de tratamento de acidente 
vascular cerebral, do mesmo 
hospital, também receberá 
recursos da União para o seu 
custeio. Por fim, mencionou 
a autorização para liberar re-
cursos a duas unidades bási-

cas de saúde (UBS) e uma uni-
dade de pronto atendimento 
(UPA). Para ele, as ações vão 
beneficiar não só a população 
do município, mas também 
toda a região. Em aparte, os 
deputados João Leite (PSDB) 
e Durval Ângelo (PT) reco-
nheceram o empenho de Gil 
Pereira na interlocução com o 
governo federal a fim de ob-
ter os recursos.G
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ACONTECE HOJE
9 horas

• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do 3º ano do ensino médio da 
Escola de Formação Gerencial do Sebrae, de Belo Horizonte

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

ções da comissão
10 horas

• 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

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

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

receres sobre 24 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
1.223/15 (1º turno), do deputado Gustavo Valadares, que institui a Políti-
ca de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista

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

11 horas
• Comissão Extraordinária das Mulheres (Plenarinho I) – discutir e votar 

proposições da comissão
11h45

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar proposi-
ções que dispensam Plenário

TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (continuação) 
 0h20 Minas é Muitas – Itajubá 
 1h Panorama – Prevenção às drogas
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Direitos Humanos (11/4) – Comissão debate a 

situação do acampamento Nova Jerusalém, em Nova Serrana
 5h05 Palestra – Planejamento e orçamento público, com José Raphael 

Olivé
 6h30 Via Justiça – Direito à saúde 
 7h Zás – Espetáculo Gavião de duas cabeças
 7h30 Assembleia Notícia 
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama – Prevenção às drogas
 9h Minas é Muitas – Brumadinho 
 9h30 Assembleia ao Vivo/Comissões

 12h Memória e Poder – Jurista Carlos Velloso
 13h Mundo Político 
 13h30 Compactos de Comissões
 13h50 Comissão de Saúde (16/5) – Construção do Hospital do Câncer 

em Capelinha
 18h Compactos de Comissões 
 18h25 Palestra – Reforma trabalhista e o futuro do trabalho no Brasil, 

com Thales Chagas Machado 
 21h Assembleia Debate – Desafios para o desenvolvimento 

regional: Vale do Rio Doce e Vale do Aço 
 22h Documentário Diálogos Possíveis – Público × privado 
 22h30 Mundo Político 
 23h Palestra – Financiamento de campanha: o impacto das novas 

regras da reforma eleitoral, com Denise Goulart, Bruno Carazza e 
Rogério Medeiros

* programação sujeita a alterações 
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ORADORES

Gestão
O deputado Fabiano Tolentino 
(PPS) fez críticas ao governo 
do Estado em seu discurso. 
Entre os assuntos abordados 
pelo parlamentar na tribuna 
do Plenário, estão a falta de 
pagamento do piso salarial 
nacional dos professores e 
de recursos para a Univer-
sidade do Estado de Minas 
Gerais (Uemg), assim como 

a ausência de investimentos 
nas escolas públicas. Para 
Fabiano Tolentino, essa si-
tuação é fruto de escolhas 
equivocadas do governo, co-
mo a criação de secretarias 
e de cargos comissionados. 
“A prioridade deve ser o pa-
gamento dos servidores. A 
Assembleia tem que parar 
até que o pagamento seja 
colocado em dia”, sugeriu. 

O deputado ainda informou 
que um requerimento para 
a instalação de uma comis-
são parlamentar de inqué-
rito (CPI) sobre a atuação 
da Copasa já conta com 14 
assinaturas. A direção da 
empresa também foi convo-
cada a prestar esclarecimen-
tos em audiência pública na 
Assembleia Legislativa, se-
gundo ele.

Segurança
Uma matéria jornalística so-
bre ônibus incendiados em 
Elói Mendes (Sul) pautou o 
pronunciamento do deputa-
do Sargento Rodrigues (PTB). 
O parlamentar falou sobre os 
casos recorrentes de ataques 
a veículos do transporte cole-
tivo em municípios mineiros, 
sobretudo na Região Sul do 
Estado. De acordo com ele, o 

governo estadual alega que 
são ações de retaliação de 
facções criminosas contra o 
rigor disciplinar adotado nos 
presídios de Minas. Mas, pa-
ra Sargento Rodrigues, é o 
“desmantelamento das po-
líticas de segurança públi-
ca a verdadeira razão para 
os problemas que o Estado 
enfrenta na área”. Ele lem-
brou, ainda, o descumpri-

mento do cronograma de 
pagamento dos servidores. 
Em aparte, o deputado Dur-
val Ângelo (PT) disse que a 
oposição ajudaria a tornar 
possível o pagamento se 
não criasse empecilho para 
operação de crédito envol-
vendo a Codemig. Sargento 
Rodrigues afirmou que o 
empréstimo não dá à ques-
tão solução definitiva.Fo
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