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Na visita, Carlos Pimenta foi acompanhado por representantes da Unimontes e do HU

Hospital se torna referência no Estado

Hospital da Unimontes pede apoio
da Comissão de Saúde da Assembleia

(contratados sem concurso 
público) ou os de coopera-
tivas. “Hoje, ou é efetivo ou 
credenciado”, comemorou.

Também informou que 
foi publicado o edital de novo 
concurso para contratar 99 
técnicos e profissionais de ser-
viços auxiliares de saúde, cuja 
prova está prevista para feve-
reiro. Braga também se preo-
cupa em garantir que as con-
tratações ocorram em 2019.

mantido por herdeiros do 
banqueiro Clemente Faria, 
que dá nome à instituição. 
A empresa investiu cerca de  
R$ 40 mi no hospital.

Este ano, também foi rea- 
lizado concurso público para 
contratação de 100 médicos. 
O último concurso foi em 
1996 e, segundo José Otávio, 
o hospital tinha uma relação 
precária com médicos incluí- 
dos na Lei Complementar 100 

sanitárias, novos telhados, 
equipamentos de última ge-
ração, novos veículos e até a 
implantação de um sistema 
de gestão hospitalar. Só no 
ano passado, o Executivo in-
vestiu R$ 18,9 mi.

O HU também recebeu 
equipamentos doados pela 
Receita Federal, avaliados 
em R$ 9,9 mi. Além disso, o 
hospital recebe doações do 
grupo financeiro Alfastar, 

O superintendente do HU, 
José Otávio Braga, explicou 
que o hospital tem dotação 
orçamentária própria desde 
2013 e que os crescentes 
investimentos na instituição 
a transformaram numa re-
ferência de atendimento no 
Estado.

Segundo ele, nos últi-
mos sete anos, o hospital fez 
uma reforma completa, com 
troca de piso, instalações 

Instituto de Previdência dos 
Servidores (Ipsemg). “Espero 
que a saúde pública esteja em 
suas prioridades”, afirmou. 

O parlamentar, no entan-
to, fez críticas ao governador 
Fernando Pimentel na área 
de saúde e afirmou que se 
dará por satisfeito se conse-
guir garantir com o novo go-
verno o investimento da cota 
constitucional na saúde de 
Minas. “Estabelecer uma trin-
cheira de apoio à Unimontes 
e ao Hospital Universitário 
será desafiador”, avisou.

mógrafo de última geração. 
A previsão de conclusão da 
reforma é até o fim do ano.
Boa impressão – Carlos Pi-
menta se comprometeu a 
lutar para que os recursos 
previstos cheguem à institui-
ção. Ele também afirmou que 
o governador eleito, Romeu 
Zema, tem dado informações 
contraditórias e teria anun-
ciado que vai frear as contas 
públicas. Zema também teria 
aventado a possibilidade de 
privatizar serviços de saú-
de como a Fhemig, além do  

à instituição, que já constam 
do orçamento para o ano que 
vem. A preocupação dele é 
que o novo governo não con-
tinue com o repasse.

Desde 2011, o hospital 
tem passado por uma gran-
de transformação, com obras 
em andamento em todas as 
instalações. A maternidade, 
por exemplo, está sendo res-
taurada com equipamentos 
novos para partos humaniza-
dos e deve se tornar a mais 
moderna do Estado. Também 
está sendo instalado um to-

Gestores do Hospital Uni-
versitário Clemente de Fa-
ria (HU), de Montes Claros 
(Norte), solicitaram a ajuda 
da Comissão de Saúde da 
Assembleia para garantir, no 
próximo ano, a execução dos 
recursos para a instituição, já 
assegurados no orçamento 
do Estado para 2019. O apelo 
foi feito ontem ao deputado 
Carlos Pimenta (PDT), em vi-
sita ao local.

O HU pertence à Univer-
sidade Estadual de Montes 
Claros (Unimontes), atende 
exclusivamente pelo SUS e re-
cebe pacientes de 86 cidades 
da região, além de pessoas 
de outras cidades do Sul e 
Sudoeste da Bahia. São apro-
ximadamente 600 mil atendi-
mentos anuais, que incluem 
todas as especialidades mé-
dicas e serviços complemen-
tares como fisioterapia, nu-
trição, enfermagem, exames 
laboratoriais e até de educa-
ção a crianças e familiares.

Também é um hospital-es-
cola, com 1.094 estudantes de 
cursos de Medicina e Enferma-
gem e de iniciação científica, 48 
mestrandos e 51 doutorandos.

De acordo com o reitor 
da Unimontes, João dos Reis 
Canela, o Estado tem repas-
sado R$ 40 milhões por ano 
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do procurador-geral de Justiça 
até o limite do valor corres-
pondente à recomposição da 
perda inflacionária do período 
a que se refere a atualização, 
desde que haja disponibilida-
de orçamentária e financeira 
para arcar com os custos de-
correntes da majoração”, de-
termina a emenda nº 1.
Rejeição – Em análise ante-
rior, a CCJ aprovou substitu-
tivo que exclui os inativos do 
conjunto de beneficiários, 
argumentando que se trata 
de verba indenizatória e não 
poderia ser estendido aos 
não efetivos, segundo enten-
dimento do Supremo Tribu-
nal Federal (STF). A CCJ tam-
bém recomendou a exclusão 
do artigo 4º, que autoriza o 
procurador-geral de Justiça a 
reajustar o benefício.

requisitos para a atualização 
do auxílio-saúde.

“O valor do auxílio-saúde 
poderá ser atualizado por ato 

tonomia ao procurador- 
-geral de Justiça para reajus-
tar o benefício. A nova re-
dação proposta estabelece 

A emenda constante no 
parecer da FFO modifi-
ca o artigo 4º do proje-
to original, que dá au-

ou à disposição de outro ór-
gão, com ônus exclusivo para 
o órgão cessionário, ou os 
que recebam indenização da 
mesma natureza de qualquer 
outro órgão público, salvo se 
fizerem a opção de receber 
exclusivamente do MP.

dos serviços auxiliares do MP e 
aos servidores ocupantes de 
cargos de provimento em co-
missão, de recrutamento am-
plo, do quadro de pessoal dos 
serviços auxiliares do MP.

Não farão jus ao bene-
fício os servidores cedidos 

R$ 150,00, que seria equiva-
lente ao auxílio-transporte.

O benefício, segundo o 
projeto, será retroativo a 1º de 
janeiro deste ano e será pago 
aos servidores ativos e inativos 
titulares de cargo de provimen-
to efetivo do quadro de pessoal 

Está pronto para ser votado 
no Plenário da Assembleia de 
Minas, em 1º turno, o Projeto 
de Lei 5.275/18, do procura-
dor-geral de Justiça, que con-
cede auxílio-saúde aos ser-
vidores ativos e inativos do 
Ministério Público do Estado.

Ontem, a Comissão de 
Fiscalização Financeira e Or-
çamentária (FFO) da ALMG 
aprovou parecer favorável ao 
projeto, com a emenda nº 1, 
redigida pelo relator, depu-
tado Ivair Nogueira (MDB). 
Assim como a Comissão de 
Administração Pública, a FFO 
também recomendou a rejei-
ção do substitutivo nº 1, de 
autoria da Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ).

O PL 5.275/18 propõe 
subsidiar, de forma parcial, as 
despesas com planos ou se-
guros de assistência à saúde 
privados, de livre escolha e 
responsabilidade do servidor. 
A cada um é garantido, men-
salmente, o valor médio úni-
co de R$ 450,00, incorporado 
nesse montante o valor de  

Procurador-geral terá autonomia para reajuste

Projeto que concede auxílio-saúde
a servidor do MP já vai a Plenário

Luiz Santana

Ivair Nogueira faz a leitura de seu parecer ao projeto do auxílio-saúde

Servidores do MP trouxeram cartazes ao Plenarinho IV para pressionar pela aprovação do projeto

Luiz Santana

COMISSÕES
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Reunião Ordinária (14 horas)
PL 2.882/15

Do governador. Aprova o Plano Estadual de Educação (PEE). Votação 
em 1º turno

PL 203/15
Do deputado Fred Costa. Determina que as óticas no Estado forneçam 
o certificado de qualidade e garantia do fabricante das lentes e dos 
óculos expostos à venda. Discussão em 1º turno

PL 305/15
Do deputado Arlen Santiago. Dispõe sobre a criação do Selo Azul de 
controle e redução do consumo de água potável para os municípios de 
Minas Gerais. Discussão em 1º turno

PL 924/15
Do deputado André Quintão. Dispõe sobre os direitos do usuário dos 
serviços, dos programas, dos projetos e dos benefícios da assistência 
social do Estado. Discussão em 1º turno

PL 3.446/16
Da deputada Ione Pinheiro. Dispõe sobre desafetação de trechos da 
Rodovia MG-040 que especifica e autoriza o Executivo a doá-los ao 
município de Brumadinho. Discussão em 1º turno

PL 3.601/16
Do deputado Tadeu Martins Leite. Dispõe sobre as terras devolutas 
estaduais. Discussão em 1º turno

PL 3.730/16
Do deputado Sargento Rodrigues. Dispõe sobre o registro de dados 
pessoais de guardadores e lavadores de veículos no Estado. Discussão 
em 1º turno

PL 4.029/17
Do deputado Rogério Correia. Institui a Zona da Mata mineira como 
Polo Agroecológico e de Produção Orgânica. Discussão em 1º turno

PL 4.191/17
Do deputado Gustavo Valadares. Dispõe sobre a desafetação do trecho 
de rodovia que especifica e autoriza o Executivo a doá-lo ao município 
de Córrego Fundo para instalação da via urbana. Discussão em 1º turno

PL 4.221/17
Do deputado Ivair Nogueira. Concede novo prazo ao donatário do imó-
vel de que trata a Lei 18.995, de 2010, que autoriza o Executivo a doar 
imóvel ao município de Antônio Carlos, para instalação de parque de 
exposições, centro de recuperação de dependentes químicos e para 
regularização fundiária de terrenos ocupados por famílias carentes. 
Discussão em 1º turno

PL 4.353/17
Do deputado Leonídio Bouças. Dispõe sobre a desafetação de bem pú-
blico e autoriza o Executivo a doar trecho ao município de Carmo do 
Cajuru, para construção de um portal turístico. Discussão em 1º turno

PL 4.520/17
Do deputado Dilzon Melo. Dispõe sobre a desafetação dos trechos de 
rodovia em Andrelândia e autoriza o Poder Executivo a doá-los a esse 
município para instalação de via urbana. Discussão em 1º turno

PL 4.615/17
Do deputado Isauro Calais. Dispõe sobre a desafetação do trecho de 
rodovia em Miraí e autoriza o Executivo a doá-lo a esse município. Dis-
cussão em 1º turno

PL 4.677/17
Da deputado Geisa Teixeira. Dispõe sobre a implantação de medidas 
de informação e proteção à gestante e parturiente contra a violência 
obstétrica no Estado. Discussão em 1º turno

PL 4.692/17
Do deputado Lafayette de Andrada. Dispõe sobre a desafetação do tre-
cho de rodovia de Estrela do Sul e autoriza o Executivo a doá-lo a esse 
município para instalação de via urbana. Discussão em 1º turno

PL 4.714/17
Do deputado Inácio Franco. Autoriza o Instituto Estadual de Florestas 
(IEF) a doar imóvel ao município de Pará de Minas para funcionamento 
da Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de Faria 
(SICA). Discussão em 1º turno

PL 4.727/17
Do deputado Tito Torres. Dispõe sobre a desafetação de bem público 
e autoriza o Executivo a doá-lo ao município de Dom Joaquim para 
instalação de via urbana. Discussão em 1º turno

PL 4.731/17
Do deputado Inácio Franco. Dispõe sobre a desafetação do trecho de 
rodovia em Carmo do Cajuru e autoriza o Poder Executivo a doá-lo a 
esse município para instalação de via urbana. Discussão em 1º turno

PL 4.856/17
Do deputado Adalclever Lopes. Dispõe sobre a desafetação de trecho 
de rodovia em Pintópolis e autoriza o Poder Executivo a doá-lo a esse 
município para instalação de via urbana. Discussão em 1º turno

PL 4.872/17
Do Procurador-Geral de Justiça. Fixa o percentual da revisão anual de 
vencimentos e proventos dos servidores do Quadro de Pessoal dos 
Serviços Auxiliares do Ministério Público do Estado, referente ao ano 
de 2017. Discussão em 1º turno

PL 4.873/17
Do Tribunal de Justiça. Concede revisão anual de vencimentos e pro-
ventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado, referente ao ano 
de 2017. Discussão em 1º turno

PL 4.931/18
Do Tribunal de Contas. Dispõe sobre a revisão anual de vencimentos e 
proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado, referente 
ao ano de 2018. Discussão em 1º turno

PL 5.302/18
Do governador. Dispõe sobre a autorização para não ajuizar, não con-
testar ou desistir da ação em curso e cria a Câmara de Prevenção e 
Resolução Administrativa de Conflitos. Discussão em 1º turno

PL 5.429/18
Do governador. Autoriza o Estado a assumir o passivo financeiro das 
fundações de ensino superior associadas à Universidade do Estado de 
Minas Gerais. 

PL 5.452/18
Da Mesa da Assembleia. Dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos 
e proventos dos servidores da Assembleia Legislativa referente ao ano 
de 2018. Discussão em 1º turno

Reuniões Extraordinárias (10 horas e 18 horas) – mesma pauta 
da Reunião Ordinária
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Das 8 às 18 horas

• Mostras Retratos urbanos das cidades históricas mineiras e Natural e in-
gênua (Galeria de Arte)

8 horas
Pré-Seminário Latino Americano sobre Barragens (Auditório do CDA) – 

Cessão de espaço, por solicitação do deputado Celinho do Sinttrocel  
(PCdoB)

10 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater, com a presença 

de convidados, as mudanças no quadro de pessoal das delegacias de 
plantão da Polícia Civil. Requerimento: deputado Sargento Rodrigues

• Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher (Plenarinho I) – discutir e 
votar parecer de turno único sobre o PL 5.203/18, da deputada Marília 
Campos, que institui o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio

10h15
• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de re-

dação final
11h30

• Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher (Plenarinho I) – mesma pauta 
da reunião anterior

13h45
• Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher (Plenarinho I) – mesma pauta 

da reunião anterior
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h15

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – dis-
cutir e votar pareceres sobre cinco projetos de lei, entre os quais os PLs 
4.872/17, 4.873/17 e 4.931/18, que concedem revisão anual dos ven-
cimentos e proventos dos servidores, respectivamente, do quadro de 
pessoal dos serviços auxiliares do Ministério Público, dos servidores do 
Poder Judiciário e do Tribunal de Contas do Estado

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – discutir e votar proposições 
da comissão

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

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho III) – discutir e votar propo-
sições da comissão

14h30
• Comissão de Participação Popular (Auditório SE) – discutir e votar propo-

sições da comissão
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – discutir e 

votar parecer sobre o PL 5.037/18, do governador, que acrescenta dis-
positivo à Lei 22.445, de 2016, a qual trata de educação escolar indígena 
no Estado

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II) 
– discutir e votar pareceres sobre seis PLs relacionados a doações de 
trechos de rodovias 

• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho III)  
– discutir e votar pareceres sobre PLs que dispensam a apreciação do 
Plenário

• Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher (Plenarinho I) – mesma pauta 
da reunião anterior

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e vo-

tar proposições da comissão
• Comissão de Indicação de Membros do Conselho Estadual de Educação 

(Plenarinho IV) – proceder a arguição pública de seis indicados ao CEE: 
Lina Kátia Mesquita de Oliveira, Maria Conceição Caldeira de Oliveira, 
Edson de Paula Lima, Sérgio Luiz Nascimento, Aline Neves Rodrigues Al-
ves e Rita de Cássia de Freitas Coelho

16 horas
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II) – discutir e votar parecer so-

bre o PL 4.039/17, que altera a Lei 19.091, de 2010, que trata do Fundo 
Estadual de Habitação (FEH)

• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório SE) – discutir e votar 
parecer sobre o PL 1.347/15, que institui o dia 30 de abril como Dia do 
Americano

• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)  
– discutir e votar proposições que dispensam Plenário

• Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher (Plenarinho I) – mesma pauta 
da reunião anterior

18 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)

18h15
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) –

mesma pauta da reunião anterior
• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de re-

dação final

 0h Memória e Poder – Jurista Antônio Romanelli
 1h Segunda Musical – Pianista John Miranda e trio Ludmila 

Oliveira, Albert Andrew e Julia Tempesta
 1h30 Assembleia Notícia 
	 2h	 Comissão	de	Defesa	dos	Direitos	da	Pessoa	com	Deficiência	

(16/10/2018) – Debate falta de estrutura de escola especial
 3h30 Palestra – Cultura do silêncio e democracia, com Venício Artur 

de Lima 
 5h40 Compactos de Comissões
 6h30 Assembleia Debate – Redistribuição do ICMS  
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Conexão Eleitoral
 9h Entrevista com deputados eleitos – 19ª Legislatura
 9h30 Panorama – Novembro Azul
 10h Assembleia ao Vivo/Plenário/Comissões
 12h30 Via Justiça – Bullying
 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 Plenário (ao vivo) – Reunião extraordinária, com 

pronunciamentos, discussão e votação de proposições  
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama (inédito) – Cuidados com os idosos
 20h Palestra – Cidade, liberdade e lei antiterrorismo, com Adriano 

Pilatti 
 21h Memória e Poder – Jurista Antônio Romanelli
 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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