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ORADORES

Seca
Em seu pronunciamento na 
fase de oradores da Reu-
nião Ordinária de Plenário, 
o deputado Carlos Pimen-
ta (PDT) reivindicou ações 
mais efetivas do Governo do 
Estado e do Governo Fede-
ral para atenuar os efeitos 
da seca no Norte de Minas. 
Segundo ele, essa é uma 
demanda da Associação dos 

Municípios da Área Mineira 
da Sudene. “A região passa 
por sua sexta seca seguida 
e os municípios não têm 
condições de perfurar po-
ços, construir adutoras ou 
alugar carros-pipas. Os mu-
nicípios declararão estado 
de calamidade pública em 
breve”, alertou. O parla-
mentar também comentou 
questões de segurança pú-

blica envolvendo o Norte do 
Estado, entre as quais o as-
sassinato de sete membros 
de uma quadrilha que assal-
tava bancos em cidades da 
região. Os assaltantes foram 
confrontados no município 
de Mato Verde, em ação da 
Polícia Civil. Carlos Pimenta 
cobrou ações mais enérgi-
cas do Governo de Minas 
contra a criminalidade.

Tornozeleiras 1
O deputado João Leite 
 (PSDB) fez críticas às políti-
cas do governo estadual nas 
áreas de saúde, segurança e 
educação. Entre outros pon-
tos, abordou notícia segundo 
a qual o Tribunal de Justiça 
e o Governo do Estado vão 
alugar 15 mil tornozeleiras 
eletrônicas para diminuir o 
número de presos provisó-

rios e reduzir a superlota-
ção nas prisões. Ele criticou 
duramente a proposta. João 
Leite classificou a gestão da 
questão penitenciária em 
Minas como “um desastre” e 
aproveitou para compará-la 
com os governos anteriores. 
Segundo o parlamentar, as 
parcerias público-privadas na 
área de segurança, adotadas 
nos governos do PSDB, são 

modelo para o Brasil. João 
Leite também criticou a atua-
ção do governo estadual no 
processo de designação de 
professores e no combate ao 
surto de febre amarela. Em 
apartes, Antônio Jorge (PPS) 
também pediu mais atenção 
ao problema da febre amare-
la e Felipe Attiê (PTB) criticou 
a proposta de colocar torno-
zeleiras nos presos.

Tornozeleiras 2
O deputado Sargento Rodri-
gues (PDT) também atacou a 
proposta de utilização de tor-
nozeleiras eletrônicas como 
forma de combate à superlo-
tação das unidades prisionais. 
“O governador do Estado en-
controu uma solução mágica 
para resolver a questão peni-
tenciária em Minas Gerais. É 
o jeito PT de governar”, ironi-

zou o parlamentar. Sargento 
Rodrigues manifestou preo-
cupação com a possibilidade 
de implantação da medida, 
uma vez que, segundo ele, 
poderiam ser beneficiados 
presos perigosos, tais como 
traficantes e até estuprado-
res. O pronunciamento do 
deputado teve outras críticas 
à gestão da segurança pública 
no governo de Fernando Pi-

mentel. Ele também relatou 
denúncia segundo a qual um 
preso ficou algemado 42 ho-
ras em uma viatura, acompa-
nhado por policiais, por não 
haver vaga e o delegado não 
ter condições de recebê-lo. 
Em aparte, o deputado Boni-
fácio Mourão (PSDB) também 
manifestou receio de que os 
presos com tornozeleiras co-
metam novos crimes.

Composição dos blocos parlamentares 
é comunicada na Reunião Ordinária

(PV) para a função. O bloco 
reúne os deputados do PV, do 
PSD, do PSB, do PPS, do PTC, 
do PHS, do PEN e do PSC.

Ainda na Reunião Ordi-
nária, foi comunicada a indi-
cação de Gustavo Valadares 
(PSDB) para líder da Minoria. 

Com a formação dos 
blocos parlamentares, os de-
putados podem dar início 
às negociações em torno da 
constituição e da liderança das 
comissões. 

PP compõem o bloco de opo-
sição, chamado de Verdade 
e Coerência, que terá nova-
mente como líder o deputa-
do Gustavo Corrêa (DEM). Es-
se bloco soma 21 deputados.

A liderança do Bloco 
Compromisso com Minas Ge-
rais, que se situa em posição 
intermediária entre governo 
e oposição e tem 23 parla-
mentares, também foi manti-
da, com a indicação do depu-
tado Agostinho Patrus Filho 

uma liderança comum. Essas 
representações devem incluir 
um mínimo de 16 deputados.

O bloco de apoio ao go-
verno, denominado Minas 
Melhor, é composto por de-
putados do PMDB, do PT, do 
PR, do PRB, do PCdoB, do 
 PTdoB e do Pros. Ainda não 
foi oficializado o nome do lí-
der do bloco, que conta com 
um total de 33 deputados.

Parlamentares do PSDB, 
do PDT, do PTB, do DEM e do 

Na Reunião Ordinária de Ple-
nário de ontem, foi formali-
zada a constituição de três 
blocos parlamentares para a 
3ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura, que se iniciou em 
1º de fevereiro. Um bloco reú-
ne os partidos governistas, ou-
tro é formado por partidos de 
oposição e um terceiro con-
grega os parlamentares auto-
denominados independentes.

O bloco parlamentar é o 
agrupamento de partidos sob 
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ACONTECE HOJE
8h30

• Parlamento Jovem de Minas 2017 (Escola do Legislativo) – curso de coor-
denadores municipais

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Parlamento Jovem de Minas 2017 (Escola do Legislativo) – curso de coor-

denadores municipais

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) 
 1h Panorama – O início do governo Trump 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Segurança Pública (29/11) – Carga horária dos 

bombeiros militares
 4h40 Palestra – O papel dos municípios na educação, com Carlos 

Roberto Jamil Cury 
 6h TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 4: 

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

Memória e Poder – Jurista Antonio Romanelli 
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – O novo perfil dos alunos da UFMG 
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissão de Participação Popular (13/12) – Semana Nacional 

da Comunicação
 12h Assembleia Debate (inédito) – Reforma trabalhista 

 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 4: 

Medidas socioeducativas
 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 – Jurista Antonio Romanelli 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama – O novo perfil dos alunos da UFMG 
 20h Pensando em Minas – As divergências e a complementaridade 

dos autores Caio Prado Jr. e Celso Furtado em relação ao papel da 
industrialização, com João Antônio de Paula  

 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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ORADORES

Defesa
O deputado Cristiano Silveira 
(PT) defendeu o Governo do 
Estado das críticas de outros 
parlamentares. “Dizem que 
este governo só sabe despre-
zar as gestões passadas, mas 
não querem relembrar os 
problemas herdados”, afir-
mou. E completou: “Temos 
de olhar para trás para saber 
onde estávamos, onde esta-

mos e aonde queremos che-
gar”. Em resposta à celeuma 
criada em torno das falhas 
no processo de designação 
de professores, o deputado 
afirmou que problemas re-
siduais podem ocorrer, mas 
que eles não devem ofuscar 
conquistas do atual gover-
no, como o pagamento do 
piso nacional do magistério. 
Ele também defendeu o mo-

nitoramento, por meio de 
tornozeleiras eletrônicas, de 
presos provisórios ou que 
não cometeram crimes gra-
ves. “Construir mais cadeias 
não é a solução”, declarou. 
Em aparte, Doutor Jean Frei-
re (PT) parabenizou o gover-
nador Fernando Pimentel 
pelas obras de pavimenta-
ção da LMG-677, no Vale do 
 Jequitinhonha.

Educação
O deputado André Quintão 
(PT) comentou os pronun-
ciamentos de parlamentares 
da oposição, realizados na 
terça-feira (7), sobre falhas 
detectadas no novo processo 
de inscrição on-line para sele-
ção de servidores da educa-
ção designados. Segundo ele, 
apesar de todos os proble-
mas, o governador assumiu 

o desafio de cumprir todos os 
critérios na seleção e os tra-
balhadores que se sentirem 
lesados de alguma forma se-
rão atendidos. Ele disse que o 
episódio é pontual e que não 
deve comprometer os avan-
ços conquistados pelo atual 
governo na educação, como 
o pagamento do piso nacio-
nal do magistério. “Foi uma 
conquista histórica e uma das 

primeiras ações tomadas pela 
atual administração,  quando 
assumiu”, declarou André 
Quintão. O parlamentar tam-
bém ponderou que considera 
injusta a comparação entre 
12 anos de governos tucanos, 
num período de crescimento 
econômico, com apenas dois 
anos do atual governo petista, 
em meio a um cenário de in-
certezas e de crise fiscal.


