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ORADORES

Caos financeiro
O deputado Felipe Attiê (PTB) 
afirmou que a negligência do 
governo está fazendo o Es-
tado caminhar para o caos 
financeiro, ao mesmo tempo 
que está provocando diver-
sos problemas na área admi-
nistrativa, na educação e na 
saúde. Alguns dos exemplos, 
segundo ele, são o surto de 
febre amarela no interior de 

Minas, o descumprimento da 
Lei de Responsabilidade Fis-
cal, a falta de convênios pa-
ra atendimento médico aos 
servidores em cidades como 
Uberlândia (Triângulo Minei-
ro) e as falhas no processo de 
designação on-line de servi-
dores na área da educação. 
“Esses problemas prejudi-
caram até a volta às aulas. 
E a secretária de Estado de 

Educação tirou férias nesse 
momento crucial”, criticou 
o parlamentar. Em aparte, 
o deputado Arlen Santiago 
(PTB) endossou as críticas ao 
governo e agradeceu a visita 
a Minas Gerais da presiden-
te da Codevasf, Kênia Mar-
celino, que teve o objetivo 
de viabilizar a retomada das 
obras da represa de Jequitaí, 
no Norte de Minas.

Deputado Arlen Santiago toma posse
como 3º-secretário da Mesa da ALMG

Flávia Bernardo

Cerimônia de posse do parlamentar foi durante a Reunião Ordinária de Plenário de ontem

de  Lula, no combate à ditadu-
ra, na luta sindical, na funda-
ção do PT, nas campanhas e 
na Presidência da República. 
Politizada, sempre apoiou as 
causas justas que o PT de-
fendia”, realçou. O deputado 
Dalmo Ribeiro Silva também 
manifestou solidariedade a 
Lula e a sua família.

Ainda na Reunião Ordi-
nária, a Presidência informou 
que o deputado Cabo Júlio 
(PMDB) renunciou à vice-li-
derança de Governo desde 
1º de janeiro de 2017.

ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva. Ontem, sua esposa, 
Marisa Letícia, teve morte 
cerebral declarada pela equi-
pe médica que a atendeu no 
Hospital Sírio-Libanês, em 
São Paulo. Ela estava inter-
nada desde 24 de janeiro, de-
vido a um acidente vascular 
cerebral (AVC).

Segundo Quintão, Marisa 
não foi somente a esposa do 
 ex-presidente, mas também 
companheira desde os anos 
1970, quando se conhece-
ram. “Sem pre esteve ao lado 

trabalho à altura do povo mi-
neiro, que sempre lutou pela 
liberdade, e buscarei uma 
atuação mais justa e igualitá-
ria”, declarou. O parlamentar 
foi saudado pelo deputado 
João Leite (PSDB), que o para-
benizou pela posse no cargo. 
“Nós da oposição apoiamos o 
nome dele, que cumpriu bem 
o seu papel à frente da Comis-
são de Saúde”, disse.
Marisa Letícia – Em nome 
da bancada de seu partido, o 
deputado André Quintão (PT) 
manifestou solidariedade ao 

O deputado Arlen Santiago 
(PTB) foi empossado como 
3º-secretário da Mesa da As-
sembleia Legislativa. Ele assu-
miu o cargo ontem, na Reu-
nião Ordinária de Plenário, 
presidida pelo 2º-vice-presi-
dente da Casa, deputado Dal-
mo Ribeiro Silva (PSDB). A no-
va Mesa da Assembleia para 
o período 2017-2019 tomou 
posse na quarta-feira (1º), em 
Reunião Especial de Plenário, 
mas Arlen Santiago não pôde 
comparecer à cerimônia. 

Os integrantes da Mesa 
foram eleitos em dezembro. 
À frente da Presidência da 
Assembleia, permanece o 
deputado Adalclever Lopes 
 (PMDB), no cargo desde 2015. 
Além dele, de Dalmo Ribeiro 
Silva e de Arlen Santiago, a 
nova Mesa é composta pelos 
deputados Lafayette de An-
drada (PSD), na 1ª-vice-presi-
dência; Inácio Franco (PV), na 
3ª-vice-presidência; Rogério 
Correia (PT), na 1ª-secretaria; 
e Alencar da Silveira Jr. (PDT), 
na 2ª-secretaria.

Ao ser empossado, Arlen 
Santiago agradeceu a confian-
ça dos colegas e afirmou que 
a nova Mesa vai agir na defe-
sa dos interesses do cidadão 
de Minas Gerais e das prer-
rogativas dos parlamentares. 
“Vou tentar desenvolver um 
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TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (continuação)
 1h Panorama – Crise no sistema penitenciário 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissões de Meio Ambiente e Extraordinária de Proteção dos 

Animais (26/10) – Manejo de capivaras contra a febre maculosa
 5h20 Minas é Muitas – Cordisburgo 
 6h TV Escola – Mobilidade Urbana – Teleaula 5: Participação popular
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Mundo Político / Parlamento Brasil
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Febre amarela
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissão de Participação Popular (13/12) – Semana Nacional 

da Comunicação
 12h Memória e Poder – Político José Santana de Vasconcelos
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola – Mobilidade Urbana – Teleaula 5: Participação popular
 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h15 Comissão de Saúde (14/12) – Criação de novos leitos de UTI em BH
 17h30 Geração – Vida Leve, com Leila Ferreira
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Mundo	Político	/	#Confirma
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Febre amarela
 20h Segunda Musical – Quarteto de violões Horizontes e pianista 

Gabriel Oliveira
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Combate à corrupção
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político Retrospectiva – Robson Sávio
 23h Via Justiça – Impacto do novo CPC no Direito do Consumidor 
 23h30 Zás – Músico Daniel Lima 

•	programação	sujeita	a	alterações
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ORADORES

Previdência militar
O deputado Cabo Júlio  (PMDB) 
criticou os critérios e proce-
dimentos de assistência do 
Instituto de Previdência dos 
Servidores Militares (IPSM). 
Segundo ele, um servidor 
que sofre de câncer não con-
seguiu autorização para um 
exame que custa R$ 17 mil. 
Diante da urgência do caso, o 
exame acabou custeado por 

colegas do servidor. “Depois 
disso, recebi denúncias de 
que algumas pessoas chega-
ram a morrer em decorrên-
cia da falta ou da demora de 
atendimento”, afirmou Cabo 
Júlio. O deputado disse que 
pretende ouvir representan-
tes do IPSM e da Secretaria 
de Estado da Fazenda sobre 
o assunto, em audiências 
públicas. Cabo Júlio também 

parabenizou a Polícia Civil 
pela ação contra uma quadri-
lha de assaltantes de bancos 
no município de Mato Verde 
(Norte de Minas), que resul-
tou em sete bandidos mortos 
e um ferido. Em aparte, o 
deputado Bonifácio Mourão 
(PSDB) disse que o Estado já 
enfrenta problemas legais 
em decorrência da utilização 
dos depósitos judiciais.

Contratações
O deputado Gustavo Valadares 
(PSDB) censurou o governo 
por ter nomeado 1.867 pes-
soas para cargos de recruta-
mento amplo em janeiro de 
2017, pouco depois de ter con-
seguido aprovar, na ALMG, um 
decreto de calamidade finan-
ceira. “O governo jogou para 
março o pagamento do 13º 
salário, não tem dinheiro para 

pagar os servidores de carreira 
e contrata mais de 1,8 mil ser-
vidores”, criticou. Ele afirmou, 
ainda, que já foram ultrapas-
sados os limites fixados pela 
Lei de Responsabilidade Fiscal 
para os gastos com a folha de 
pessoal e para endividamento. 
Em aparte, o deputado André 
Quintão (PT) disse acreditar 
que as nomeações citadas pe-
lo colega são decorrentes da 

reforma administrativa. “Não 
são novas nomeações, mas 
podem ser consequência de 
exonerações em órgãos que 
foram extintos”, argumentou. 
Valadares, no entanto, acres-
centou que o número de no-
meações supera o de exone-
rações. Em apartes, Bonifácio 
Mourão (PSDB) e Sargento 
Rodrigues (PDT) também criti-
caram o governo.

Barragem
O deputado Gil Pereira (PP) 
defendeu a retomada das 
obras de construção da bar-
ragem de Jequitaí, no rio de 
mesmo nome, no Norte de 
Minas. Ele disse ter acompa-
nhado, na quarta-feira (1º), 
a visita da presidente da 
Codevasf, Kênia Marcelino, 
às obras da represa, o que 
renovou as esperanças de 

conclusão do projeto. “A bar-
ragem vai irrigar 5 mil hecta-
res e gerar, com isso, mais 
de 100 mil empregos”, ar-
gumentou. Ele acrescentou 
que o futuro lago permitirá o 
desenvolvimento da piscicul-
tura e abastecerá o Rio São 
Francisco na época da estia-
gem. A barragem, segundo 
ele, está a 90 quilômetros 
de Montes Claros, principal 

cidade do Norte de Minas, 
região que enfrenta o sexto 
ano de seca. Gil Pereira tam-
bém elogiou a Codevasf pela 
liberação de R$ 6 milhões 
para obras de saneamento 
no município de Bocaiúva, 
também no Norte de Minas. 
Por fim, defendeu também 
a construção de outras bar-
ragens na região, como a de 
Congonhas.


