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Mesa da Assembleia é empossada após 
abertura dos trabalhos legislativos

Novos parlamentares 
assumem mandato

sentes, estavam os presiden-
tes do Tribunal de Justiça, 
Herbert Carneiro, e do Tribu-
nal de Contas do Estado, Se-
bastião Helvécio; o procura-
dor-geral de Justiça, Antônio 
Sérgio Tonet; a defensora pú-
blica geral, Christiane Procó-
pio Malard; o vice-prefeito de 
Belo Horizonte, Paulo Lamac; 
e o presidente da Câmara 
Municipal da Capital, Henri-
que Braga.

Ainda durante a Reunião 
Especial, tomaram posse o 
deputado Coronel Piccinini 
(PSB), na vaga aberta pelo 
ex-deputado Wander Borges 
(PSB), eleito prefeito de Saba-
rá, e o deputado Tony Carlos 
(PMDB), que já havia exerci-
do mandato na ALMG e re-
torna à Casa na vaga de Sávio 
Souza Cruz (PMDB), atual se-
cretário de Estado de Saúde.

Entre as autoridades pre-

Daniel Protzner

Integrantes da Mesa foram empossados em reunião com a presença de outras autoridades estaduais

Lafayette de Andrada 
afirmou que é preciso res-
taurar a moderação e o juízo 
sereno e defender as insti-
tuições. “O momento exige 
serenidade, e é nesse contex-
to que a Assembleia retoma 
suas funções”, acrescentou o 
1º-vice-presidente.

O deputado Hely Tarqüí-
nio (PV), que abriu as duas 
reuniões por ser o deputado 
mais idoso da ALMG, foi de-
signado ouvidor-geral da As-
sembleia de Minas.

cia”, que, no seu entendi-
mento, estão contribuindo 
para perturbar o cenário po-
lítico nacional e confundir a 
opinião pública. “Falsidades 
são difundidas, às vezes in-
genuamente ou com o obje-
tivo de tumultuar o contexto 
ou de manchar reputações”, 
declarou o parlamentar, pa-
ra quem o Poder Legislativo 
tem o importante papel de 
promover o debate franco de 
ideias, em busca do interesse 
público e do progresso.

Na cerimônia de posse, 
o presidente da ALMG sau-
dou os presentes e destacou 
a “harmonia entre os poderes 
em Minas”. Adalclever Lopes 
convidou o 1º-vice-presiden-
te empossado, deputado La-
fayette de Andrada (PSD), para 
discursar em nome da Mesa.

Em seu pronunciamen-
to, Lafayette de Andrada 
disse que “o parlamento é 
o coração da democracia” e 
condenou “o radicalismo, a 
incompreensão e a impaciên-

Tomaram posse na manhã de 
ontem, em Reunião Especial 
de Plenário, os deputados 
eleitos em dezembro para in-
tegrar a Mesa da Assembleia 
Legislativa no período 2017- 
-2019. O deputado Adalclever 
Lopes (PMDB) foi reconduzi-
do à Presidência, cargo que 
ocupa desde 2015. Foram 
empossados também dois no-
vos parlamentares. Um pouco 
antes, uma Reunião Solene de 
Plenário marcou a instalação 
da 3ª Sessão Legislativa da 
18ª Legislatura. Na ocasião, 
a Assembleia recebeu men-
sagem do governador com a 
prestação de contas do Execu-
tivo referente ao ano passado 
(leia na página 2).

Além de Adalclever Lo-
pes, tomaram posse os se-
guintes integrantes da Mesa: 
deputado Lafayette de Andra-
da (PSD), 1º-vice-presidente; 
deputado Dalmo Ribeiro Sil-
va (PSDB), 2º-vice-presidente; 
deputado Inácio Franco (PV), 
3º-vice-presidente; deputado 
Rogério Correia (PT), 1º-se-
cretário; deputado Alencar 
da Silveira Jr. (PDT), 2º-secre-
tário; e deputado Arlen San-
tiago (PTB), 3º-secretário.

Também tomaram posse os deputados Tony Carlos e Coronel Piccinini

Daniel Protzner
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Prestação de contas do Poder Executivo
destaca ações contra a crise econômica

permitiu a consolidação de um 
governo pautado no diálogo 
com a população e com os ser-
vidores. A mensagem ressalta, 
entre outros aspectos, a par-
ceria com a ALMG para a rea-
lização e a consolidação dos 
fóruns regionais de governo, 
empreendidos para identificar 
as necessidades da população 
e que resultaram na aprovação 
do Pacto do Cidadão.

bilhões somente no ano passa-
do e de mais R$ 8,864 bilhões 
até 2018. Entre outros esfor-
ços empreendidos pelo Estado 
para enfrentar a crise econô-
mica, a mensagem destaca a 
reforma administrativa pro-
posta pelo governo e aprovada 
na ALMG, no ano passado. 

Pimentel destaca, ainda, 
que a harmonia entre o Execu-
tivo e o Legislativo em Minas 

Gestão, Helvécio Magalhães. 
Ele representou o governador 
Fernando Pimentel na Reu-
nião Solene de reabertura dos 
trabalhos  parlamentares. 

Segundo a mensagem, 
Minas Gerais foi protagonista 
na renegociação das dívidas 
dos estados com a União. O 
texto informa que isso signi-
ficou uma redução nos paga-
mentos de mais de R$ 4,062 

A situação financeira de Mi-
nas Gerais permanece grave, 
mas ações do governo esta-
dual têm impedido que ela 
se aprofunde. Este é o tom 
da mensagem constitucional 
que contém a prestação de 
contas do Poder Executivo 
referente a 2016. O texto foi 
lido ontem, na Assembleia 
Legislativa, pelo secretário 
de Estado de Planejamento e 

Assembleia recebe vetos do governador

Mensagens que encaminham vetos foram lidas na Reunião Ordinária

Flávia Bernardo 

Pimentel vetou o parágrafo 
único do artigo 1º, o qual 
prevê que a permuta seja 
feita sem devolução para o 
Estado. De acordo com o Exe-
cutivo, o parágrafo poderia 
causar prejuízos ao patrimô-
nio estadual. 

Ainda durante a Reunião 
Ordinária, foi comunicada a 
filiação do deputado Elismar 
Prado, que estava sem parti-
do, ao PDT. 

Contra Incêndio e Pânico pre-
visão de orientações de se-
gurança e procedimentos de 
emergência em eventos.

O único veto parcial 
refere-se à Proposição de 
Lei 23.402, originária do PL 
3.033/15, do deputado Cás-
sio Soares (PSD). Ela auto-
riza a permuta de terreno do 
Estado, em Passos, por dois 
imóveis particulares locali-
zados no mesmo município. 

qual altera o Código de Ética e 
Disciplina dos Militares do Es-
tado. A proposição,  oriunda 
do PL 780/15, do deputado 
Cabo Júlio (PMDB), tem co-
mo objetivo discriminar as 
condutas reputadas como 
transgressões que afetem a 
honra pessoal e o decoro da 
classe e que motivariam a 
instauração de processo ad-
ministrativo. O governador 
considerou que a matéria po-
de prejudicar a aplicação do 
Código de Ética dos Militares. 

Também foi vetada to-
talmente a Proposição de Lei 
23.331, que busca aprimorar 
as orientações de segurança 
e os procedimentos de emer-
gência em eventos. A matéria 
originou-se do PL 1.683/15, 
do deputado Gustavo Corrêa 
(DEM). Ao vetar integralmen-
te a proposta, o governador 
acatou a argumentação do 
Corpo de Bombeiros, que 
informou que já existe no 
Regulamento de Segurança 

O Plenário da Assembleia 
recebeu ontem, na Reunião 
Ordinária, quatro vetos do 
governador a proposições de 
lei aprovadas no final do ano 
passado. Três desses vetos 
são totais e um, parcial. Eles 
serão apreciados por comis-
sões especiais.

Um dos vetos totais diz 
respeito à Proposição de Lei 
23.330, que teve origem no 
Projeto de Lei (PL) 1.588/15, 
do deputado Carlos Pimen-
ta (PDT). O texto altera a Lei 
14.868, de 2003, que ins-
tituiu o Programa Estadual 
de Parcerias Público-Privadas, 
para estabelecer condições 
de cobrança de tarifa nos 
contratos de concessão de 
rodovias. O governador ar-
gumentou que já existem 
instrumentos próprios que 
dispõem sobre as condições 
vinculadas ao desempenho 
da concessionária.

Outro veto total se refere 
à Proposição de Lei 23.394, a 

ORADORES

Crise econômica
O deputado André Quintão 
(PT) fez uma reflexão sobre 
os desafios a serem enfren-
tados pela ALMG em 2017. 
Na sua opinião, o Parlamen-
to mineiro deve aprofundar 
o debate sobre as questões 
que afligem a população nes-
te momento, que ele classi-
ficou como crítico. Quintão 
reconheceu a importância 

de se equacionar o déficit 
público durante esse perío-
do de crise econômica, mas 
ponderou que a conta não 
pode recair sobre as pessoas 
menos favorecidas. O parla-
mentar também comentou 
a reforma trabalhista plane-
jada pelo governo federal. 
Ele ressaltou que direitos 
conquistados não podem 
ser colocados em risco. No 

entanto, para Quintão, as re-
formas política e tributária é 
que deveriam ser prioridade 
hoje. Como exemplo do que 
deve ser revisto, ele citou a 
política de desoneração e 
incentivos a setores da eco-
nomia. Por fim, o deputado 
salientou que a agenda do 
Parlamento deve estar co-
nectada com os anseios da 
população.
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Posse
O deputado Agostinho Pa-
trus Filho (PV) iniciou seu 
pronunciamento destacando 
três fatos ocorridos duran-
te o recesso parlamentar: a 
eleição do prefeito de Gua-
rani (Zona da Mata), Paulo 
Neves, para a presidência da 
Associação dos Municípios 
da Microrregião do Vale do 
Paraibuna (Ampar), e o fa-

lecimento de Cláudio Valen-
tim, ex-vereador de Espera 
Feliz (Zona da Mata), e de 
Daly Batista, ex-presidente 
da Federação dos Circuitos 
Turísticos de Minas Gerais 
(Fecitur). Agostinho Patrus 
Filho também felicitou o 
deputado Gustavo Santana 
(PR), empossado em dezem-
bro do ano passado, e os 
deputados Coronel Piccinini 

(PSB) e Tony Carlos (PMDB), 
que tomaram posse ontem. 
O parlamentar ainda parabe-
nizou os novos membros da 
Mesa da ALMG e o deputado 
Hely Tarqüínio (PV), novo ou-
vidor-geral da Casa. Em apar-
te, Antonio Carlos Arantes 
(PSDB) destacou a presença 
na Assembleia da nova dire-
toria da Associação Brasileira 
dos Criadores de Girolando.

Política
O deputado Rogério Correia 
(PT) abordou o descrédito da 
população em relação à polí-
tica. No seu entender, ques-
tionar a política em si é um 
erro, uma vez que é por meio 
dela que a democracia po-
de ser aperfeiçoada. Correia 
destacou que, sem a política, 
a força do poder econômico é 
que passa a reger a socieda-

de. O parlamentar admitiu a 
necessidade de uma reforma 
política, que ele considera a 
principal das reformas, pa-
ra que o Parlamento seja de 
fato o retrato da população. 
Correia também informou 
que, diante da 1ª-secretaria 
da ALMG, vai defender o in-
cremento da participação po-
pular na Assembleia. Outro 
assunto comentado pelo de-

putado foi a nomeação de 2,5 
mil professores, aprovados 
em concurso da Secretaria de 
Educação realizado em 2011, 
durante o recesso parlamen-
tar. Segundo Correia, o Execu-
tivo estadual chegou a 40 mil 
nomeações para a educação. 
A meta, de acordo com o de-
putado, é também promover 
a nomeação de aprovados do 
concurso de 2014.

Agronegócio
O deputado Emidinho Ma-
deira (PSB) criticou a falta de 
incentivo governamental ao 
agronegócio. Segundo ele, o 
setor só é lembrado durante 
as eleições. “Todas as elei-
ções, entra e sai governo, e 
o setor rural é deixado no se-
gundo e no terceiro planos”, 
criticou. Emidinho Madeira 
defendeu o aumento do in-

vestimento no agronegócio, 
lembrando, entre outros 
pontos, que a atividade de 
produção do café é grande 
geradora de empregos. Ele 
aproveitou a ocasião para 
convidar todos os deputados 
para participarem da Feira 
de Máquinas, Implementos e 
Insumos Agrícolas (Femagri), 
que acontecerá de 8 a 10 de 
fevereiro. Segundo ele, no 

ano passado foram feitos ne-
gócios de 140 milhões de re-
ais em três dias na feira. Em 
aparte, o deputado Leonídio 
Bouças (PMDB) disse que o 
agronegócio brasileiro está 
entre os melhores do mun-
do. Em outro aparte, o de-
putado Antônio Lerin (PSB) 
também defendeu mais in-
vestimento governamental 
no agronegócio.

Novo deputado
O deputado Coronel Picci-
nini (PSB), que tomou pos-
se ontem, usou a tribuna 
da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais para fe-
licitar os integrantes da 
nova Mesa, também em-
possados ontem, em Reu-
nião Especial de Plenário. 
Ele também destacou o 
trabalho de seus colegas 

nesta legislatura. Coronel 
Piccinini aproveitou o pro-
nunciamento para mani-
festar gratidão a todos os 
eleitores que votaram nele 
nas eleições de 2014 para 
a Assembleia Legislativa. 
O parlamentar disse que, 
durante o exercício de seu 
mandato, estará voltado 
para a defesa dos direitos 
dos policiais e bombeiros 

militares do Estado e das 
causas levantadas por eles. 
“É um momento muto gra-
tificante para mim e estarei 
sempre junto com todos 
em prol de uma sociedade 
mineira melhor”, declarou 
o novo parlamentar. O de-
putado Coronel Piccinini 
disse ainda que trabalhará 
para que todos os mineiros 
tenham uma vida melhor.

Segurança pública
O deputado João Leite  (PSDB) 
falou sobre a crise no siste-
ma penitenciário, com ênfa-
se na situação de Minas Ge-
rais. Ele disse que a situação 
do sistema penitenciário no 
Estado é preocupante, de-
vido à falta de investimen-
tos. “Durante o governo do 
 PSDB, em 2014, foram inves-
tidos 42 milhões de reais no 

sistema penitenciário, e em 
2016 foram investidos so-
mente 10 milhões”, compa-
rou. O parlamentar também 
criticou os deputados da ba-
se do governo por defendem 
o setor rural, mas apoiarem 
o governo, que, segundo ele, 
está desapropriando fazen-
das produtoras de café em 
Minas Gerais. Em aparte, 
Léo Portela (PRB) fez críticas 

a decreto que autoriza o uso 
do nome social. Em outro 
aparte, Felipe Attiê (PTB) cri-
ticou os critérios utilizados 
pela Secretaria de Estado da 
Educação para designar os 
professores aprovados em 
concursos. Segundo ele, há 
professores que moram na 
capital, mas foram designa-
dos para dar aulas no inte-
rior do Estado.
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ACONTECE HOJE
14 horas

Reunião Ordinária (Plenário)

ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)

Apreciação de requerimentos na 1ª fase da ordem do dia. Não há proposições a serem analisadas na 2ª fase.

TV ASSEMBLEIA
 0h Plenário (continuação) 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Desenvolvimento Econômico 25/10 – Situação 

dos alunos inscritos no programa Poupança Jovem
 4h20 Palestra – Jurisprudência da Justiça Eleitoral, com Adriano 

Soares e Adriano Denardi Jr.
 6h TV Escola – Mobilidade Urbana – Teleaula 4: Transporte não 

motorizado
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Memória e Poder – Político José Santana de Vasconcelos
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Crise no sistema penitenciário 
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissão de Saúde 7/12 – Apresentação de relatório detalhado 

sobre o Sistema Único de Saúde pelo gestor do SUS no Estado
 12h Assembleia Debate – Combate à corrupção 

 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola – Mobilidade Urbana – Teleaula 4: Transporte não 

motorizado
 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: 

Memória e Poder – Político José Santana de Vasconcelos
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama – Crise no sistema penitenciário 
 20h Comissão de Assuntos Municipais 13/12 – Situação dos 

trabalhadores da Companhia Mineira de Promoções (Prominas)
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político Retrospectiva – Alexandre Padilha
 23h Plenário (reprise)

•	programação	sujeita	a	alterações
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CULTURA

Galeria e Teatro recebem inscrições
para exposições e espetáculos em 2017

Teatro abriu edital para espetáculos de artes cênicas e música

Ricardo Barbosa / Arquivo ALMG

ção necessária para a inscrição 
podem ser obtidos na Gerên-
cia de Relações Institucionais 
da ALMG, pelo telefone (31) 
2108-7303 ou pelo e-mail  
selecao.cultural@almg.gov.br.

Gustavo Capanema”, depen-
dendo do objetivo da inscri-
ção. A data considerada será 
a da postagem nos Correios.

Mais esclarecimentos so-
bre o edital ou a documenta-

a dezembro de 2017, com en-
trada franca. No caso do arte-
sanato, será publicado, em até 
60 dias, um novo edital, espe-
cífico para as cooperativas.

O Teatro recebe inscri-
ções de pessoas jurídicas e 
de profissionais das artes cê-
nicas e da música. Os espetá-
culos também ocorrerão de 
maio a dezembro deste ano. 

A documentação solici-
tada nos editais de ocupação 
dos dois locais deverá ser en-
caminhada pessoalmente ou 
pelos Correios. O endereço 
é Rua Rodrigues Caldas, 30, 
andar térreo, Bairro Santo 
Agostinho, em Belo Horizon-
te (MG). O CEP é 30.190-921. 
É preciso especificar no enve-
lope “Teatro da Assembleia” 
ou “Espaço Político-Cultural 

Está aberto o processo seleti-
vo para a ocupação da Galeria 
de Arte do Espaço Político- 
-Cultural Gustavo Capanema 
e do Teatro da Assembleia 
em 2017. As inscrições para 
os dois espaços são gratuitas 
e podem ser feitas presen-
cialmente ou pelos Correios, 
até 24 de fevereiro. Os editais 
estão disponíveis no Portal 
da Assembleia, no endereço 
almg.gov.br/almg_cultural/
selecao_artistica/index.html.

Para a Galeria de Arte po-
dem ser inscritas exposições 
e mostras de artes visuais nas 
modalidades de pintura, dese-
nho, escultura, gravura, docu-
mento, fotografia, instalação 
e outros. A seleção é aberta a 
pessoas físicas e jurídicas. As 
exposições ocorrerão de maio 


