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Plenário recebe projeto e indicações na
1ª Reunião Ordinária da nova legislatura

dura constitucional, median-
te convênio, desde que auto-
rizada por lei.
Fundações – Também foram 
recebidas mensagens do go-
vernador indicando os pre-
sidentes de três fundações 
estaduais e o diretor-geral do 
Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER-MG). Os 
indicados são os seguintes: 
Jorge Raimundo Nahas, para 
presidir a Fundação Hospita-
lar do Estado de Minas Gerais 
(Fhemig); Célio Dantas de 
Brito, para a direção-geral do 
DER-MG;  Roberto Rodrigues, 
para a presidência da Funda-
ção João Pinheiro; e Renato 
Fraga Valentim, para presi-
dir a Fundação Ezequiel Dias  
(Funed).
Tarifas – Em comunicação 
lida na Reunião Ordinária, 
a Presidência da ALMG de-
terminou que o Projeto de 
Lei 5/11, de autoria popular, 
que dispõe sobre isenção 
do pagamento das tarifas de 
consumo de energia elétrica 
para famílias de baixa renda, 
tenha sua tramitação reini-
ciada, na forma do PL 2/15. 
Fica mantida a distribuição à 
CCJ, à Comissão de Defesa do 
Consumidor e à FFO.

Em sua justificativa, o 
presidente do TJMG, desem-
bargador Pedro Carlos Biten-
court Marcondes, explica que 
o texto atende a exigência 
do Tribunal de Contas do Es-
tado (TCE). Segundo o TCE, 
é possível a transferência de 
recursos, a título de custeio 
de despesas, para entidades 
formadas pela associação de 
órgãos públicos de enverga-

ofício do tribunal. A proposi-
ção autoriza o Poder Judici-
ário estadual a transferir re-
cursos de seu orçamento pa-
ra o custeio de despesas do 
Colégio de Presidentes de Tri-
bunais de Justiça do Brasil. A 
matéria será analisada pelas 
Comissões de Constituição e 
Justiça (CCJ) e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária 
(FFO). 

Na primeira Reunião Ordiná-
ria da 18ª Legislatura, o Ple-
nário da Assembleia Legislati-
va recebeu ontem um projeto 
de lei do Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais (TJMG) e in-
dicações do governador Fer-
nando Pimentel para quatro 
cargos de direção de órgãos 
do Estado.

O Projeto de Lei (PL) 1/15 
foi encaminhado por meio de 

Sarah Torres

Projeto do TJMG e indicações do governador foram lidos em Plenário, na tarde de ontem

Oposição critica mensagem governamental
Desarquivamento – Os de-
putados Gustavo Valada-
res, Gustavo Corrêa (DEM), 
Sargento Rodrigues (PDT) 
e João Vitor Xavier (PSDB) 
questionaram os 1,2 mil pe-
didos de desarquivamento 
de proposições registrados 
pelo deputado Fred Costa 
(PEN) no início dessa legis-
latura. Para Sargento Rodri-
gues, trata-se de uma distor-
ção que precisa ser evitada 
com o aperfeiçoamento do 
Regimento Interno.

ações como a pavimentação 
de rodovias. João Leite criti-
cou a proposta do governador 
de criar conselhos populares. 

Em resposta, o deputa-
do Rogério Correia (PT) de-
clarou que vai apresentar 
um projeto para regulamen-
tar a participação popular. 
De acordo com ele, isso já 
estaria previsto em uma 
emenda à Constituição Esta-
dual que estabelece a valo-
rização dos conselhos e das 
conferências populares. 

tuno para uma reunião so-
lene, além de desrespeitoso 
com os deputados e com as 
três últimas gestões do go-
verno do Estado.

Os parlamentares dis-
seram que foram injustas as 
críticas ao choque de gestão 
promovido pelo ex-governa-
dor Aécio Neves, atualmente 
senador do PSDB-MG. Para 
Gustavo Valadares, só com 
esse ajuste econômico as úl-
timas administrações estadu-
ais conseguiram implementar 

Parlamentares de oposi-
ção foram ao microfone, na 
Reunião Ordinária de Ple-
nário, para criticar a men-
sagem governamental lida 
na cerimônia de posse dos 
deputados, no domingo (1º). 
Fizeram uso da palavra os 
deputados João Leite, Gus-
tavo Valadares e Bonifácio 
Mourão, todos do PSDB. Na 
avaliação dos três, o texto do 
governador Fernando Pimen-
tel, lido pelo vice-governador 
Antônio Andrade, foi inopor-
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Bloco Compromisso com Minas Gerais
une 23 parlamentares de dez partidos

como presidente ou mem-
bro, se estiverem em um blo-
co. Entendemos que, juntos, 
vamos conseguir ter melhor 
atuação no Parlamento”, diz 
o comunicado distribuído à 
imprensa.

Do ponto de vista polí-
tico, o deputado Agostinho 
Patrus Filho apontou a ne-
cessidade de um trabalho 
propositivo. “É o momento 
de pensarmos para frente, 
no futuro de Minas Gerais, 
naquilo que for melhor para 
os mineiros, votando a favor 
de projetos que garantam is-
so. Não podemos votar pen-
sando se o projeto é de um 
ou de outro lado. A eleição já 
passou”, declarou.

Novato na Assembleia, o 
deputado Thiago Cota (PPS) 
reforçou a posição de inde-
pendência do bloco Com-
promisso com Minas Gerais. 
“Tivemos o entendimento 
de que era o momento de 
trabalharmos com indepen-
dência, defendendo o lega-
do das últimas administra-
ções, mas votando a favor 
nas questões vitais que re-
presentem o bem de Minas 
Gerais”, afirmou. De acordo 
com ele, não foi uma decisão 
nacional, mas uma questão 
de bancada, embora haja a 
orientação, na Câmara dos 
Deputados, de que o PPS se 
alinhe, na medida do possí-
vel, com o PV e o PSB.

o líder será Agostinho Patrus 
Filho. Os partidos que com-
põem o bloco são os seguin-
tes, com o respectivo nú-
mero de deputados: PV (4), 
PSD (4), PPS (3), PSB (3), PTN 
(3), PSC (2), PEN (1), PHS (1), 
PMN (1) e PTC (1). 

“A formação do bloco 
tem um único objetivo, que 
é o de ocupar os espaços 
dentro da Assembleia. Os 
partidos que não consegui-
ram formar uma bancada, 
ou seja, siglas com menos 
de cinco deputados, só terão 
acesso às comissões, sejam 

Com a formação desse 
bloco independente, a pers-
pectiva é de que o bloco de 
sustentação do governador 
Fernando Pimentel congregue 
32 parlamentares, restando à 
oposição outros 22 deputa-
dos. Esses dois blocos devem 
ser formalizados nas próximas 
reuniões do Plenário.

O ofício com a assinatura 
dos 23 parlamentares do blo-
co Compromisso com Minas 
Gerais foi entregue ao pre-
sidente da ALMG, deputado 
Adalclever Lopes (PMDB). 
O documento comunica que 

A disposição das forças po-
líticas para a 18ª Legislatura 
começou a ser definida na 
tarde de ontem, na Assem-
bleia Legislativa de Minas Ge-
rais. Na Reunião Ordinária de 
Plenário, foi lido comunicado 
do deputado Agostinho Pa-
trus Filho (PV) informando a 
criação do bloco parlamentar 
Compromisso com Minas Ge-
rais. O novo bloco reunirá 23 
parlamentares de dez parti-
dos, com uma posição política 
intermediária entre os depu-
tados da base do governo e 
da oposição.

Sarah Torres

Disposição de forças na ALMG começou a ser definida na Reunião Ordinária de Plenário

18ª LEGISLATURA

Quatro suplentes tomam posse hoje
é necessária a aprovação do 
Projeto de Lei (PL) 5.706/15, 
que trata da reforma admi-
nistrativa do Estado. Nesse 
caso, assumirá o deputado 
suplente Professor Neivaldo 
(PT).

Para a realização da ce-
rimônia de posse dos quatro 
primeiros suplentes, a Reu-
nião Ordinária de Plenário 
será interrompida hoje, às 15 
horas. 

para a pasta de Meio Am-
biente e Tadeu Martins Leite 
(PMDB) assume a Secretaria 
de Desenvolvimento Regio-
nal, Política Urbana e Gestão 
Metropolitana.

O governador Fernando 
Pimentel também anunciou 
o nome do deputado Carlos 
Henrique (PRB) para ocupar 
a Secretaria de Esporte, que 
será desmembrada da pasta 
de Turismo. Mas, para isso, 

mem as vagas deixadas por 
parlamentares nomeados se-
cretários de Estado.

O deputado Paulo Gue-
des (PT) é o novo secretário 
de Estado de Desenvolvimen-
to e Integração do Norte e 
Nordeste de Minas, e seu co-
lega de partido, André Quin-
tão, assume a Secretaria de 
Trabalho e Desenvolvimento 
Social. O deputado Sávio Sou-
za Cruz (PMDB) foi nomeado 

Tomam posse hoje, às 15 ho-
ras, no Plenário, os deputa-
dos suplentes Geisa Teixeira 
(PT), Tony Carlos (PMDB), 
João Alberto (PMDB) e Cris-
tina Corrêa (PT). Eles foram 
convocados por meio de ato 
publicado ontem, no Diário 
do Legislativo, pela Presidên-
cia da Assembleia Legislati-
va.  Integrantes da coligação 
Minas para Todos (PT-Pros- 
-PMDB-PRB), os quatro assu-
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Agradecimentos 1
Em seu primeiro discurso na 
tribuna do Plenário, o depu-
tado Léo Portela (PR) disse 
que é com muita alegria que 
começa os trabalhos na As-
sembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG). Ex-subsecre-
tário de Estado da Casa Civil 
e de Relações Institucionais 
no governo Antonio Anasta-
sia, ele foi o deputado mais 

votado do PR, com 54.602 
votos. Léo Portela, que é filho 
do deputado federal Lincoln 
Portela (PR-MG), afirmou 
em seu discurso que se em-
penhará em buscar a iden-
tidade perfeita entre repre-
sentantes e representados. 
Também prometeu lutar em 
favor da vida e da família e 
contra as drogas. Finalizando, 
o parlamentar agradeceu aos 

seus eleitores, aos seus cole-
gas e à Mesa: “Agradeço a to-
dos que confiaram em nosso 
mandato, em nossa bandeira 
de lutas. Prometo total em-
penho, atenção e vigilância 
constante para que o Estado 
continue num desenvolvi-
mento e crescimento susten-
táveis e, principalmente, com 
igualdade social e econômica 
para todos os mineiros”.

Críticas
O deputado Gustavo Valada-
res (PSDB) criticou a mensa-
gem do governador Fernando 
Pimentel, lida pelo vice-go-
vernador Antônio Andrade na 
cerimônia de posse dos depu-
tados, no domingo (1º). Para 
o deputado, a mensagem foi 
“grosseira e mal educada” e 
não respeitou os 77 parla-
mentares e o povo mineiro. 

Após ler alguns trechos da 
mensagem, o deputado disse 
que Pimentel não conhece 
a realidade do Estado. “Não 
há dúvida de que há muito a 
percorrer para fazer de Minas 
Gerais o melhor estado, mas 
deve-se lembrar que muito foi 
feito durante esses 12 anos”, 
ressaltou, em referência ao 
período de governo do PSDB. 
Valadares também rebateu as 

acusações  de que o gover-
no anterior teria deixado um 
grande déficit. Ele assegurou 
que o bloco de oposição está 
pronto para mostrar que as úl-
timas três administrações dei-
xaram o Estado em perfeitas 
condições. Em aparte, o depu-
tado Bonifácio Mourão (PSDB) 
defendeu os governos de Aé-
cio Neves, Antonio Anastasia 
e Alberto Pinto Coelho.

Agradecimentos 2
Após citar trecho do livro de 
Isaías, na Bíblia, a deputada 
Celise Laviola (PMDB), que 
inicia o primeiro mandato, 
agradeceu a confiança dos 
seus 57.476 eleitores e o 
apoio de seus familiares. “Sei 
que minha responsabilidade é 
muito grande, mas vou seguir 
cumprindo os compromissos 
assumidos e fazendo tudo pa-

ra não decepcionar vocês, que 
são os donos do nosso man-
dato”, destacou. Ela rendeu, 
também, homenagens ao pai, 
José Laviola, e ao cunhado 
José Henrique, ambos ex-de-
putados da ALMG e já fale-
cidos. Muito emocionada, a 
parlamentar disse, ainda, que 
passou por momentos difíceis 
e que contou com o apoio do 
presidente da ALMG, Adal-

clever Lopes (PMDB), do ex-
-presidente da Casa, Dinis Pi-
nheiro (PSDB), dos colegas da 
Assembleia e da  bancada do 
PMDB. Em aparte, os depu-
tados Carlos Pimenta (PDT), 
Glaycon Franco (PTN), João 
Leite (PSDB) e Rogério Correia 
(PT) parabenizaram a deputa-
da. Os dois primeiros também 
manifestaram apreço pela fa-
mília Laviola.

Desarquivamento
O deputado Sargento Rodri-
gues (PDT) criticou as atuais 
regras de desarquivamento 
de projetos da legislatura an-
terior. Segundo o parlamen-
tar, elas permitiram que um 
único deputado desarquivas-
se cerca de 1,2 mil proposi-
ções, o que foge ao princípio 
da razoabilidade. Além disso, 
Sargento Rodrigues destacou 

que, atualmente, são servi-
dores do Poder Legislativo, 
e não a Mesa da ALMG, que 
definem os procedimentos 
de protocolo de recebimento 
de projetos. Na opinião dele, 
a Mesa deve editar uma no-
va resolução aperfeiçoando 
esses critérios de protocolo. 
Nesse sentido, Rodrigues de-
fendeu que cada deputado 
tenha um percentual de pro-

jetos que  possa desarquivar. 
Em aparte, o deputado João 
Vítor Xavier (PSDB) também 
criticou a possibilidade de 
um único deputado desarqui-
var quase todos os projetos, 
em prejuízo dos demais par-
lamentares. Outro tema tra-
tado por Sargento Rodrigues 
foi a segurança pública; ele se 
disse indignado com a morte 
de  policiais mineiros. 

Segurança pública
O deputado Cabo Júlio  
(PMDB) parabenizou o go-
vernador pelas escolhas das 
chefias da Polícia Militar, da 
Polícia Civil e do Corpo de 
Bombeiros. Ele disse que, na 
segunda-feira (2), Fernando 
Pimentel autorizou a convo-
cação de todos os exceden-
tes dos cursos de formação 
da PM. “A atenção que o 

governador deu à Policia 
Militar deve ser ressaltada”, 
declarou. Cabo Júlio também 
cobrou algumas medidas 
para melhoria da qualidade 
de vida dos servidores da 
segurança: diminuição do 
tempo de promoção na PM, 
criação de força-tarefa com 
membros das polícias para 
desvendar crimes relaciona-
dos a funcionários públicos, 

resgate da dignidade da Polí-
cia Civil e aumento do efetivo 
do Corpo de Bombeiros. Em 
aparte, o deputado Rogério 
Corrêa (PT) apoiou o pronun-
ciamento de Cabo Júlio. Os 
deputados Carlos Pimenta 
(PDT), Léo Portela (PR) e Dur-
val Ângelo (PT) parabeniza-
ram Pimentel pela escolha do 
secretário de Defesa Social, 
Bernardo Santana.
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TV ASSEMBLEIA

ESCOLA DO LEGISLATIVO

 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama – Participação popular na Assembleia
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Estado de Direito – Programa da Associação Mineira do 

Ministério Público 
 2h30 Palestra – Inovações institucionais: participação, deliberação e 

desigualdade, com Eleonora Schettini
 4h10 Curso Vereadores – Responsabilidade fiscal, com Carlos Alberto 

Nunes
 6h TV Escola – História política de Minas – Teleaula 3 (Riquezas de 

Minas x Lutas pela liberdade no Brasil Colônia)
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Zás/Parlamento Brasil
 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Crise de abastecimento de água em Minas 
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)  
 9h25 Comissões de Direitos Humanos, do Trabalho, de 

Participação Popular e de Defesa dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência – Revisão do PPAG
 12h Memória e Poder – Jurista e economista Henrique Hargreaves
 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola – História política de Minas – Teleaula 3 (Riquezas de 

Minas x Lutas pela liberdade no Brasil Colônia)
 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo) 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Zás/Parlamento Brasil
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Crise de abastecimento de água em Minas 
 20h Palestra – Constitucionalismo e democracia, com Alexandre Bahia
 21h Assembleia Debate – Os desafios da saúde
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Plenário (reprise)

• programação sujeita a alterações

    

 
                          

Abertas as inscrições para o curso de 
especialização sobre Poder Legislativo

aulas às sextas-feiras, no pe-
ríodo da tarde. Haverá, ainda, 
palestras previamente agen-
dadas, à noite, durante oito 
segundas-feiras. Nos meses 
de julho de 2015 e de janeiro 
e julho de 2016, haverá aulas 
durante uma semana. A pre-
visão de término do curso é 
em dezembro de 2016.

Outras informações es-
tão disponíveis na página do 
curso no Portal da Assem-
bleia (almg.gov.br/educacao/
sobre_escola/estudos_pes-
quisas/especializacao) e tam-
bém podem ser obtidas pelo 
e-mail escola@almg.gov.br e 
pelo telefone (31) 2108-3400.

desempenho de suas ativida-
des profissionais.

A seleção, sob responsa-
bilidade do coordenador do 
curso, Guilherme Wagner Ri-
beiro, ocorrerá no dia 13 de 
março, das 14 às 17 horas, 
na Escola do Legislativo. Será 
utilizado o texto-base de Luís 
Felipe Miguel intitulado A re-
presentação política em 3D 
– elementos para uma teoria 
ampliada da representação 
política, disponível na inter-
net. O resultado está previsto 
para o dia 30 de março, quan-
do se iniciam as matrículas.
Aulas – Com início previsto 
para 10 de abril, o curso terá 

lamentares e servidores da 
ALMG, para quem estão re-
servadas 20 das 40 vagas, 
mas também foi desenhado 
para servidores de outras ca-
sas legislativas e para profis-
sionais que interagem com o 
Poder Legislativo ou que têm 
interesse no conhecimento 
dessa temática.

Para se inscrever, os can-
didatos deverão apresentar: 
ficha de inscrição impressa 
e preenchida; uma foto 3x4; 
cópia de documento de iden-
tidade; breve currículo pro-
fissional; e justificativa, em 
duas laudas, da importância 
de realização do curso para o 

Estão abertas, até o dia 9 de 
março, as inscrições para o 
curso de especialização Po-
der Legislativo e Políticas Pú-
blicas, turma 2015, oferecido 
pela Escola do Legislativo da 
ALMG. O curso tem duas áre-
as de concentração: “Comu-
nicação Pública” e “Estado e 
Instituições Democráticas”, 
cada uma das quais com du-
as disciplinas específicas. No 
núcleo comum, o aluno terá 
13 disciplinas, entre as quais: 
Políticas Públicas; Fiscaliza-
ção e Poder Legislativo; e Par-
lamento, Linguagem e Texto 
Normativo.

O curso é dirigido a par-

ACONTECE HOJE

ORDEM DO DIA

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

Reunião Ordinária (14 horas)
Interrupção dos trabalhos ordinários para posse de suplentes de deputados.


