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Reforma administrativa pauta reuniões 
A Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária 
(FFO) aprovou ontem a reali-
zação de audiências públicas 
conjuntas com as Comissões 
de Constituição e Justiça, de 
Administração Pública e de 
Saúde para discutir a reforma 
administrativa proposta pelo 
governador Romeu Zema.

Assinam as solicitações 
os deputados Bruno Engler 
(PSL), Charles Santos (PRB), 
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB), 
Guilherme da Cunha  (Novo), 
Zé Reis (PSD), João Magalhães 
(MDB) e Mauro Tramon-
te (PRB) e as deputadas Ana 
Paula Siqueira (Rede) e Celise 
Laviola (MDB).

Na Comissão de Direitos 
Humanos, foram aprovados 
três requerimentos para que 
sejam discutidos os impactos 
da mineração no Estado. Todos 
eles são de autoria da deputada 
Beatriz Cerqueira (PT),  um de-
les em conjunto com o deputa-
do Cleitinho Azevedo (PPS). 

A pedido dos deputados 

Professor Wendel Mesquita 
(SD), Duarte Bechir (PSD), Dou-
tor Paulo (Patri) e Professor 
Cleiton (DC), a Comissão de De-
fesa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência vai debater as políti-
cas de atenção às pessoas com 
doenças raras, tendo em vista 
a comemoração, hoje, do Dia 
Mundial das Doenças Raras.

Aprovada em 2º turno PEC que obriga 
secretários a prestar contas ao Legislativo
O Plenário aprovou, na Reu
nião Ordinária de ontem, a 
Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 9/19, a qual 
determina que secretários 
de Estado e outros dirigentes 
públicos prestem contas de 
suas gestões ao Legislativo.

A matéria foi aprovada em 
2º turno na forma do substi-
tutivo nº 1 ao texto original, 
apresentado pela comissão es-
pecial instituída para analisar a 
proposta. O texto prevê a regu-
lamentação, pela ALMG, de co-
mo se darão as reuniões com 
os gestores, do seu conteúdo, 
da dinâmica e dos relatórios.

Na mesma reunião, foi 
aprovado também o parecer 
de redação final da PEC 9/19. 
Assim, a proposição já pode 
ser promulgada pela Mesa da 
Assembleia. A proposta tem 
como primeiro signatário o 
presidente da ALMG, deputa-
do Agostinho Patrus (PV).
Convocação – A PEC 9/19 
altera o caput do art. 54 da 
Constituição do Estado, para 
determinar que secretários de 
Estado, dirigentes da adminis-
tração indireta e titulares dos 
órgãos diretamente subordi-
nados ao governador compa-
recerão, quadrimestralmente, 
às comissões permanentes da 
Assembleia para prestarem 
informações sobre a gestão 
das respectivas secretarias.

A proposição assegu-
ra ainda que, sempre que a 
 ALMG ou alguma comissão 
julgar necessário, esses titu-
lares poderão ser convoca-
dos para prestarem informa-
ções sobre assunto previa-
mente determinado.
Resolução – O Plenário tam-
bém aprovou, em 2º turno e 
em redação final, o  Projeto de 
Resolução (PRE) 4/19, da Me-
sa da Assembleia, que reduz 
de 12 para 10 anos o tempo 
mínimo de exercício em car-
go efetivo para o provimento 
dos cargos de diretorgeral e 

secretáriogeral da Mesa.
Para tanto, o projeto al-

tera o parágrafo 3º do art. 21 
da Resolução 5.086, de 1990, 
que dispõe sobre o quadro 
de pessoal da Secretaria da 
Assembleia.

A medida foi criticada 
pelo deputado Sargento Ro-
drigues (PTB), que defen-
deu a exigência de mais ex-
periência e maturidade pa-
ra o preenchimento desses 
cargos. Segundo ele, a Polí-
cia Civil de Minas Gerais vi-
ve uma crise justamente por 
ter aprovado resolução se-

melhante. Ele admitiu, no en-
tanto, que votaria favoravel-
mente à proposição, em res-
peito à Presidência da ALMG.

Já os deputados Alencar 
da Silveira Jr. (PDT), 3ºvice-
presidente da Assembleia, 
e André Quintão (PT), líder 
do Bloco Democracia e Luta, 
defenderam o projeto. O pri-
meiro falou em “valorizar a 
juventude”, enquanto o pe-
tista lembrou a grande reno-
vação do quadro de servido-
res nos últimos anos e relati-
vizou a relação entre tempo 
de serviço e competência.

Parlamentares também aprovaram projeto de resolução da Mesa da Assembleia

Daniel Protzner
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Parlamentares e servidores defendem  
autonomia da Escola de Saúde Pública

Participantes de audiência da 
Comissão de Saúde reivindi-
caram, ontem, a retirada de 
tramitação do Projeto de Lei 
(PL) 368/19, que pretende 
incorporar a Escola de Saúde 
Pública do Estado à Secretaria 
de Saúde. Eles argumentam 
que a alteração, proposta pe-
lo Executivo, comprometeria 
a atuação da instituição, ao 
suprimir sua autonomia ad-
ministrativa e financeira.

A medida faz parte da re-
forma administrativa encami-
nhada à ALMG, no último dia 
6, pelo governador Romeu 
Zema. De acordo com a justi-
ficativa da proposição, o obje-
tivo é garantir maior alcance 
e efetividade de políticas pú-
blicas referentes ao ensino, à 
educação, à pesquisa e ao de-
senvolvimento institucional e 
de recursos humanos no Sis-
tema Único de Saúde (SUS).

No entanto, a diretora
geral da instituição, Lenira 
Maia, afirmou que a incorpo-
ração da escola à Secretaria de 
Saúde não cumprirá essa finali-
dade. Ela explicou que a missão 
da unidade de ensino é atuar 
na formação e na capacitação 
dos profissionais de  saúde da 
rede pública (com a oferta de 
cursos de pós graduação, téc-
nicos e livres), enquanto a da 

secretaria é prestar assistência 
aos usuários. 

O argumento do Executi-
vo de que a medida reduziria 
os custos da instituição foi re-
batido por Fernanda Maciel, 
representante dos servidores 
da escola. Segundo ela, o cor-
po técnico está ciente da cri-
se econômica pela qual passa 
o Estado. Por isso, já se orga-
nizou para tomar medidas de 

redução das despesas, inclu-
sive promovendo o enxuga-
mento da estrutura de cargos.

Conforme dados apre-
sentados pela servidora, o ce-
nário formulado pela escola 
de saúde representaria a eco-
nomia de R$ 211 mil a mais 
que o previsto pelo Executi-
vo, preservandose o caráter 
autônomo da escola.

Ainda de acordo com Fer-

nanda Maciel, é possível com-
parar os dois modelos já vi-
venciados pela instituição: o 
de vinculação à estrutura da 
Secretaria de Saúde e o de in-
dependência administrativa e 
financeira. Ela disse que a ava-
liação dos dois contextos per-
mite atestar que, desde 2007, 
quando a escola alcançou sua 
autonomia, foram ampliadas 
as ações da unidade.

COMISSÕES

Luiz Santana

Comissão debateu o PL 368/19, que faz parte da proposta de reforma administrativa do Executivo

Gestores explicam proposta de incorporação
Representantes do Executivo 
defenderam a proposta de 
incorporação da escola e as-
seguraram que o objetivo do 
Estado é otimizar e racionalizar 
recursos. O secretário adjunto 
de Saúde, Bernardo Ramos, 
ressaltou que não está em pau-
ta a extinção da unidade nem 
tampouco a desvalorização das 
atividades ou dos servidores.

Ele frisou que a incorpo-
ração é apenas um processo 
de adequação administrativa 
e que a manutenção dos servi-
ços prestados será garantida.

Kênnya Duarte, subsecre-

tária de Gestão de Pessoas da 
Secretaria de Estado de Pla-
nejamento e Gestão, também 
garantiu que a autonomia da 
escola não está em risco.
Independência – A manuten-
ção da autonomia da Escola 
Pública de Saúde foi defendida 
pelos parlamentares presen-
tes. Doutor Jean Freire (PT) 
afirmou que a  capacidade de 
atuação da escola de fato foi 
ampliada após ela adquirir 
autonomia e que recursos 
aplicados na saúde são inves-
timentos.

Marília Campos, Beatriz 

Cerqueira e André Quintão (to-
dos do PT), Cleitinho Azevedo 
(PPS) e Doutor Paulo (Patri) so-
licitaram a retirada de trami-
tação do PL 368/19. Para eles, 
o projeto deve ser melhor 
analisado e discutido com 
aqueles que serão diretamen-
te afetados pela medida.

O presidente da comis-
são, deputado Carlos  Pimenta 
(PDT), disse que a constru-
ção de consenso em torno da 
questão é fundamental, so-
bretudo com a participação 
das entidades sindicais que 
representam os servidores. 

O deputado Guilherme da 
Cunha (Novo), relator da re-
forma administrativa na Co-
missão de Constituição e Jus-
tiça, assegurou que a tra-
mitação dos projetos (tam-
bém compõe a proposta o 
PL 367/19) vai se pautar pe-
la transparência. Ele defendeu 
que não é necessário retirar a 
proposição, pois o processo le-
gislativo permite o aperfeiçoa-
mento do texto. Para tanto, 
ele se comprometeu a ouvir e 
ponderar as contribuições da 
categoria e dos parlamentares 
na elaboração do seu parecer. 
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Prefeitos cobram regularização de repasses 
devidos pelo Estado aos municípios

Representantes do Governo 
estadual e da Associação Mi-
neira de Municípios (AMM) 
ainda não assinaram acordo 
com as condições para paga-
mento dos repasses atrasados 
aos municípios. O subsecretá-
rio do Tesouro Estadual, Fábio 
Rodrigo Amaral, afirmou que 
os recursos de fevereiro já 
foram pagos, mas a previsão, 
por enquanto, é que os atra-
sados comecem a ser quita-
dos em fevereiro de 2020.

Os repasses devidos, se-
gundo a associação, chega-
ram aos R$ 6 bilhões, no fi-
nal da gestão de Fernando 
Pimentel. Em janeiro des-
te ano, o governador Romeu 
Zema, no entanto, teria fei-
to a mesma coisa que seu an-
tecessor, ao se apropriar de 
cerca de R$ 1 bilhão, prove-
niente principalmente da ar-
recadação da parte do ICMS 
e do IPVA que seria dos muni-
cípios. O assunto foi debatido 
ontem, em audiência públi-
ca da Comissão de Assuntos 
Municipais e Regionalização. 

Durante a audiência, pre-
feitos e vereadores de várias 
regiões do Estado relataram 
o caos que estão vivendo em 
suas cidades, algumas com 
hospitais e escolas fechando 
as portas, sem dinheiro para 
as despesas básicas.

Vittorio Medioli, prefeito 
de Betim, frisou que a Cons-
tituição Federal garante que 
25% do ICMS arrecadado 
no Estado deve ir direto pa-

ra os municípios. Ele denun-
ciou que o Decreto 47.296, de 
2017, que criou o Comitê de 
Acompanhamento de Fluxo Fi-
nanceiro do Estado, foi usado 
como “desculpa para roubar o 
dinheiro das prefeituras”.

Segundo Medioli, um acor-
do entre o Estado e o Banco do 
Brasil também gerou uma frau-
de dentro do sistema bancário, 
ao mandar o dinheiro das pre-
feituras para uma conta que 
não era dos municípios.
Diálogo – Todos os deputa-
dos presentes à audiência 
enfatizaram o caráter supra-
partidário da luta em defesa 
dos municípios.

O líder do Bloco Sou Mi-

nas Gerais, deputado Gustavo 
Valadares (PSDB), reforçou a 
necessidade de parceria cons-
tante entre Governo, deputa-
dos e prefeitos. Ele pediu ao 
governador que amplie o diá-
logo com todas as instâncias 
políticas, para que as mudan-
ças necessárias sejam feitas.

A presidente da comis-
são, deputada Rosângela Reis 
(Pode), propôs que a Assem-
bleia ajude a acelerar a assi-
natura do acordo entre o Go-
verno do Estado e a AMM, e 
que o Plenário não vote ne-
nhum projeto do governador 
até que se resolva a situação 
das prefeituras. A ideia foi de-
fendida pelo deputado Raul 

Belém (PSC), que já foi prefei-
to de Araguari (Triângulo).

A deputada Celise Lavio-
la (MDB) e os deputados Dal-
mo Ribeiro Silva (PSDB), Gus-
tavo Santana (PR) e Antonio 
Carlos Arantes (PSDB) disse-
ram acreditar na seriedade e 
na boa vontade do governa-
dor para resolver a questão, 
mas também enfatizaram a 
necessidade de diálogo e de 
uma postura firme da ALMG 
na defesa dos municípios.

Já a deputada Ione Pi-
nheiro (DEM) reforçou que o 
Banco do Brasil também tem 
que ser responsabilizado pe-
la situação em que se encon-
tram as prefeituras.

Participantes da audiência pública enfatizaram o caráter suprapartidário da luta em defesa dos municípios

Guilherme Bergamini

COMISSÕES

Governo reitera calamidade das contas
Representante do Executivo, o 
subsecretário do Tesouro Es-
tadual, Fábio Rodrigo Amaral, 
reiterou a situação de calami-
dade em que se encontravam 
as contas públicas quando Ro-
meu Zema assumiu o Governo.

“Não tivemos condições 
de fazer nada em janeiro, pois 
não tínhamos nem os dados 
básicos do fluxo de caixa”, ex-
plicou. O subsecretário acre-

dita que o acordo com as pre-
feituras seja fechado em duas 
ou três semanas.

Mas o presidente da AMM, 
Julvan Lacerda, disse que ain-
da falta muito. “Precisamos 
que o Governo comece a pa-
gar os atrasados ainda este 
ano. E também temos que 
definir, no acordo, o que será 
feito em caso de novas reten-
ções”, salientou.

O deputado Zé Reis (PSD), 
exprefeito de Bonito de Minas 
(Norte de Minas), ressaltou 
que uma das preocupações 
dos prefeitos é que, a partir de 
2021, muitos possam ser pro-
cessados e presos injustamen-
te porque não puderam cum-
prir suas obrigações, devido à 
falta de repasses pelo Estado.

Os deputados Fernan-
do Pacheco (PHS) e Marqui-

nho Lemos (PT), que também 
foi prefeito de Carbonita (Vale 
do Jequitinhonha), reforçaram 
pedido ao representante do 
Governo para que a devolução 
dos recursos retidos seja feita 
o mais rapidamente possível.

Cleitinho Azevedo (PPS) 
informou que, em Divinópo-
lis (CentroOeste), não há re-
cursos nem para se fazer a 
coleta de lixo. 
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ACONTECE HOJE
8 horas

• Mostra da Associação de Mulheres Rurais de Muriaé (Galeria de Arte)
9h30

• Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher (Plenarinho IV) – discutir e 
votar proposições da comissão

10 horas
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho I) – discutir e votar proposições 

da comissão
11 horas

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

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

11h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar proposi-

ções da comissão
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
15 horas

• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho I) – discutir e vo-
tar proposições que dispensam Plenário

• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Plenarinho I) – eleger o vice presidente
15h15

• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Plenarinho I) – discutir e votar 
proposições da comissão

15h30
• Comissão do Veto 2/19 (Plenarinho IV) – eleger o presidente e o vice presidente 

TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (reprise)
 0h30 Panorama – O futuro do Rio Paraopeba
 1h Sala de Imprensa – Telejornalismo: ancoragem e opinião
 1h30 Assembleia Notícia
 2h Comissão de Participação Popular (20/11/2018) – Debate 

sobre a situação de assentamentos em Ipaba
 3h30 Comissão de Direitos Humanos (30/11/2018) – Debate sobre 

situações de violência política 
 6h Compactos de comissões
 6h30 Memória e Poder – Artista plástico Álvaro Apocalypse
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político (reprise) 
 8h30 Conexão Eleitoral
 9h Panorama – O futuro do Rio Paraopeba
 9h30 Assembleia ao vivo/Comissões
 12h Sala de Imprensa – Telejornalismo: ancoragem e opinião

 12h30 Geração – Jovens e culinária: chef Henrique Gilberto
 13h Mundo Político (reprise) 
 13h30 Compactos de Comissões
 13h40 Assembleia ao Vivo
 14h Plenário (ao vivo)
 18h Memória e Poder – Artista plástico Álvaro Apocalypse
 19h Assembleia Notícia
 19h30 Panorama (inédito) – Doenças raras
 20h Via Justiça – Reprodução assistida
 20h30 Geração – Jovens e culinária: chef Henrique Gilberto
 21h Arquivo especial – A evolução do Carnaval mineiro
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) 
 23h Plenário (reprise)

* programação sujeita a alterações 

ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas) – Pauta regimental, sem proposições para serem analisadas.
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ORADORES

CPI
A demanda pela instala-

ção da Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI) da Mi-
neração na Assembleia pau-
tou o discurso do deputa-
do Bruno Engler (PSL). “Pre-
cisamos cumprir nosso de-
ver de investigar e descobrir 
os responsáveis pelas tragé-
dias de Mariana (Região Cen-

tral) e, depois, de Brumadi-
nho (RMBH)”, afirmou. Ou-
tro tema abordado por ele 
foi o requerimento que esta-
va na pauta da Comissão de 
Educação, Ciência e Tecno-
logia ontem, sobre a inclu-
são de temáticas de diversi-
dade étnicoracial, de gêne-
ro e sexual no cotidiano es-
colar. O parlamentar criti-

cou o requerimento e acres-
centou que, nas eleições de 
2018, a população deixou 
claro que não está interessa-
da no assunto. Ele também 
teceu críticas ao governo de 
Nicolás Maduro na Venezue-
la. Em apartes, os deputados 
Bartô (Novo) e Coronel San-
dro (PSL) apoiaram o discur-
so de Bruno Engler.

Ideologia de gênero
O deputado Betão (PT) 

explicou que o requerimento 
sobre o qual o deputado Bru-
no Engler se pronunciou teve 
origem no Parlamento Jovem 
de Minas, projeto de educa-
ção para cidadania da ALMG. 
Na sua opinião, as discussões 
sobre gênero e sexualidade 
já são feitas há muito tempo 

e a chamada ideologia de gê-
nero é uma farsa. Ele ressal-
tou que políticos inventaram 
a questão para encobrir pau-
tas que realmente interes-
sam à população. Betão ain-
da abordou a situação da Ve-
nezuela. Para ele, a ajuda hu-
manitária ao país é uma des-
culpa para provocar a insta-
bilidade do governo de Ma-

duro e uma guerra. O verda-
deiro interesse seria o petró-
leo. Em apartes, Delegado 
Heli Grilo (PSL) classificou a 
gestão de Maduro como in-
defensável, e Alencar da Sil-
veira Jr. (PDT) alertou para os 
riscos de o Governo de Minas 
usar recursos das loterias pa-
ra fins que extrapolam a as-
sistência social.
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