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Definidos em Plenário os líderes do 
bloco governista e da Maioria na ALMG

Composição de comissões será discutida
dias úteis a partir da ins-
talação da sessão legisla-
tiva, que aconteceu no dia 
1º/2/17. Com frequência, 
como ocorreu este ano, esse 
prazo acaba sendo ultrapas-
sado em razão da demora 
na composição dos blocos 
parlamentares.

sidentes das comissões são 
eleitos na primeira reunião 
de cada uma delas.

A designação dos mem-
bros das comissões perma-
nentes deve ser feita pelo 
presidente da ALMG, após 
indicação dos líderes par-
tidários, no prazo de cinco 

De acordo com o Regi-
mento Interno, a composição 
das comissões deve seguir o 
critério da proporcionalida-
de, tanto quanto possível, 
tendo como referência o ta-
manho das bancadas ou dos 
blocos parlamentares. Já os 
presidentes e os vice-pre-

Após a oficialização de seu 
nome para a liderança do 
bloco governista na ALMG, o 
deputado André Quintão afir-
mou que, na próxima sema-
na, serão realizadas reuniões 
para definir a composição e o 
comando das 21 comissões 
permanentes.

reúne 23 deputados do PV, do 
PSD, do PSB, do PPS, do PTC, 
do PHS, do PEN e do PSC.

A liderança da Maioria, 
ocupada por Tadeu Martins 
Leite, é definida pela bancada 
ou o bloco parlamentar com 
maior número de membros. 
Já a liderança da Minoria é 
escolhida pela bancada ou o 
bloco parlamentar de compo-
sição numérica imediatamen-
te inferior que, em relação 
ao governo, expresse posição 
oposta à da Maioria. O líder 
da Minoria é o deputado Gus-
tavo Valadares (PSDB).

PMDB, do PT, do PR, do PRB, 
do PCdoB, do PTdoB e do Pros.

Os 21 parlamentares do 
PSDB, do PDT, do PTB, do 
DEM e do PP participam do 
Bloco Verdade e Coerência, 
de oposição, que terá nova-
mente como líder o deputa-
do Gustavo Corrêa (DEM).

A liderança do Bloco 
Compromisso com Minas Ge-
rais, que está em uma posição 
intermediária entre governo 
e oposição, também foi man-
tida, com a indicação do de-
putado Agostinho Patrus Filho 
(PV) para a função. O bloco 

ridade do terceiro ano do go-
verno Pimentel, segundo Quin-
tão, será criar condições para o 
desenvolvimento econômico e 
social sustentável, de forma que 
as políticas públicas beneficiem 
todas as regiões do Estado.
Blocos – Com a indicação de 
André Quintão e Tadeu Mar-
tins Leite, está concluída a 
escolha dos líderes parlamen-
tares da ALMG. Todos os parti-
dos estão inseridos em um dos 
três blocos constituídos. O Blo-
co Minas Melhor, de apoio ao 
governo, tem 33 deputados e 
é composto por deputados do 

Na Reunião Ordinária de Ple-
nário, na tarde de ontem, foi 
comunicada oficialmente a in-
dicação do novo líder do bloco 
Minas Melhor, que reúne os 
deputados governistas. O bloco 
de apoio ao governo Fernando 
Pimentel será liderado pelo de-
putado André Quintão (PT). Na 
mesma ocasião, foi anunciado 
o nome do deputado Tadeu 
Martins Leite (PMDB) para 
ocupar a liderança da Maioria.

André Quintão reforçou o 
pedido à bancada de oposição 
para que não tente trazer para 
Minas crises que acontecem 
fora do Estado. Ele se referiu 
especialmente às greves e 
mobilizações dos servidores 
de segurança pública que re-
sultaram em um agravamen-
to da violência nos estados 
do Espírito Santo e do Rio de 
Janeiro. “Qualquer reivindi-
cação deve ser ouvida, mas a 
população não pode ser pre-
judicada. Não devemos criar 
um clima como o do Espírito 
Santo ou do Rio de Janeiro, 
isso não é da índole do minei-
ro”, afirmou o novo líder da 
bancada governista.

O deputado petista disse 
que o governo precisa de tran-
quilidade para trabalhar e que a 
Assembleia Legislativa deve fo-
car sua atuação em resultados, 
mantendo a interlocução com 
os movimentos sociais. A prio-

Daniel Protzner

Nomes dos líderes foram anunciados na Reunião Ordinária de Plenário, na tarde de ontem
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ORADORES

Febre amarela 1
O deputado João Leite (PSDB) 
acusou o governo estadual 
de fazer uma gestão divorcia-
da dos anseios da população. 
Segundo o parlamentar, ape-
sar de a equipe comandada 
por Fernando Pimentel in-
sistir que não há problemas 
no Estado, na verdade ainda 
são vários os desafios. Ele 
criticou, por exemplo, o par-

celamento dos salários de 
grande parte dos servidores 
e o surto de febre amarela 
em Minas. De acordo com 
João Leite, já houve mais de 
uma centena de mortes cau-
sadas pela doença no Estado. 
Em apartes, Carlos Pimenta 
(PDT) informou que estudos 
epidemiológicos indicam que 
está previsto para o mês de 
maio o pico de disseminação 

do vírus da febre amarela, e 
Antônio Jorge (PPS) concla-
mou os colegas a se unirem 
pela instalação de uma co-
missão especial para analisar 
o tema. Em último aparte, 
Coronel Piccinini (PSB) se 
queixou do tratamento dis-
pensado a militares reforma-
dos e da reserva em cerimô-
nia do governo realizada em 
Lavras (Sul de Minas).

REUNIÃO ESPECIAL

Flávia Bernardo

Flávia Bernardo

A ALMG homenageou, em 
Reunião Especial de Plenário 
na noite de terça-feira (14), o 
pintor e escritor Oscar Araripe. 
Ele recebeu o título de Cidadão 
Honorário de Minas Gerais.

A realização da cerimônia 
atendeu a requerimento do 
deputado licenciado Ricardo 
Faria (PCdoB), que atualmen-
te ocupa o cargo de secretário 
de Estado do Turismo. O títu-
lo foi entregue por ele e pelo 
deputado Geraldo Pimenta 
(PCdoB).

Nascido no Rio de Janei-
ro (RJ), Oscar Araripe tem 
75 anos. Ele graduou-se em  
Ciências Jurídicas e Sociais 

pela Faculdade Nacional de 
Direito da UFRJ e foi militante 
da organização católica de es-
querda Ação Popular, durante 
a ditadura.

Trabalhou na seção cul-
tural dos jornais Correio da 
Manhã, Jornal do Brasil e Úl-
tima Hora. Em parceria com 
o artista plástico Augusto 
Rodrigues, editou o jornal Ar-
te e Educação. Como pintor 
e desenhista, realizou quase 
uma centena de exposições, 
no Brasil e no exterior. 

Araripe mora em Tira-
dentes (Região Central), on-
de fica a fundação que leva 
seu nome.

O presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Adalcle-
ver Lopes (PMDB), participou 
ontem da posse do presidente 
do Tribunal de Contas do Estado 
(TCE), conselheiro Cláudio Cou-
to Terrão, eleito para o biênio 
2017-2018. Também tomaram 
posse o vice-presidente, Mauri 
Torres, que presidiu a ALMG, 
o corregedor José Alves Viana 
(Doutor Viana), que foi deputa-
do, e o ouvidor Gilberto Diniz.

Em entrevista à TV As-
sembleia, Terrão afirmou 
que a transparência pauta-
rá suas ações no âmbito do 

controle interno. 
Também participaram da 

solenidade o prefeito de Belo 
Horizonte, Alexandre Kalil, o 
secretário de Estado de Pla-
nejamento e Gestão, Helvécio 
Magalhães, que representou 
o governador, e os deputados 
Lafayette de Andrada (PSD), 
1º-vice-presidente da ALMG, 
Rogério Correia (PT), 3º-vice-
-presidente, Antônio Carlos 
Arantes (PSDB), Braulio Braz 
(PTB), Dirceu Ribeiro (PHS), 
Emidinho Madeira (PSB), Feli-
pe Attiê (PTB), Gustavo Santa-
na (PR) e Tito Torres (PSDB).

Pintor e escritor Oscar Araripe recebe
título de cidadão honorário de Minas

Adalclever Lopes participa de posse 
do presidente do Tribunal de Contas

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
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Febre amarela 2
O deputado Doutor Jean 
Freire (PT) afirmou que os 
parlamentares governistas 
jamais disseram que não há 
problemas no Estado e co-
brou responsabilidade de to-
dos ao se discutir o surto de 
febre amarela que ocorre em 
Minas Gerais. Ele informou 
que o Governo do Estado 
montou um grupo de traba-

lho que produz um relatório 
epidemiológico diário. Citou, 
ainda, dados oficiais segundo 
os quais há 69 mortes confir-
madas, causadas pela doen- 
ça em Minas. “Não é verda-
de que a febre amarela já 
causou 170 mortes, como se 
disse aqui”, criticou. Segun-
do o deputado, o problema 
está regredindo no Estado. 
Freire também elogiou, em 

seu pronunciamento, a atua- 
ção da Fundação Ezequiel 
Dias (Funed). Ele rebateu crí-
ticas à decisão da fundação 
de suspender a produção de 
soro antiofídico. “Ela parou 
há um mês para readequar 
o local de produção. Foi uma 
paralisação programada, em 
coordenação com o Instituto 
Butantan, em São Paulo”, in-
formou o deputado.

Previdência 1
O deputado Rogério Correia 
(PT) criticou a reforma da 
Previdência defendida pelo 
governo federal. Ele afirmou 
que participou, na manhã 
de ontem, de um ato contra 
a proposta, promovido pela 
Federação dos Trabalhado-
res na Agricultura do Estado 
(Fetaemg). Segundo Correia, 
com o objetivo de combater 

a crise, o governo aposta em 
três medidas que, na verda-
de, transferem para os me-
nos favorecidos a responsabi-
lidade pelo desequilíbrio das 
contas públicas. São elas as 
reformas trabalhista e da Pre-
vidência e a PEC que limitou 
por 20 anos o aumento dos 
gastos federais. O deputado 
também censurou o gover-
no por não propor nenhuma 

ação que preveja a contribui-
ção dos mais ricos, como a 
taxação de grandes fortunas. 
Para o parlamentar, a mobi-
lização popular é a grande 
esperança de que as refor-
mas propostas não avancem 
no Congresso Nacional. Ele 
informou que as centrais sin-
dicais marcaram uma parali-
sação nacional para o dia 15 
de março.

Previdência 2
O deputado Paulo Guedes 
(PT) também comentou a 
reforma da Previdência, com 
especial ênfase na situação 
dos trabalhadores do campo. 
Parabenizando a mobilização 
promovida pela Fetaemg, ele 
classificou as mudanças su-
geridas pelo governo federal 
como uma afronta a essas 
pessoas, ao estabelecerem 

que elas contribuam para o 
INSS da mesma forma que 
as outras categorias. “São 
trabalhadores sem hora para 
acordar e para dormir, que 
têm como caneta a enxada. A 
agricultura familiar é respon-
sável por 70% do que o País 
produz”, salientou. Na opi-
nião do parlamentar, a refor-
ma proposta vai resultar no 
aumento do êxodo rural, que 

trará graves consequências 
para as cidades. Em aparte, 
Doutor Jean Freire (PT) afir-
mou que a reforma, que clas-
sificou como um desmonte 
da Previdência, vai penalizar 
quem mais precisa. Também 
em aparte, Carlos Pimenta 
(PDT) se posicionou contra 
qualquer tentativa de colocar 
o reequilíbrio das contas nas 
costas dos trabalhadores.

Liderança
O deputado André Quintão 
(PT) comunicou que assume 
a liderança do bloco Minas 
Melhor, de apoio ao governo. 
Quintão ressaltou que pre-
tende, em conjunto com os 
parlamentares do bloco, rea-
lizar um trabalho sintonizado 
com os desafios que o mo-
mento exige. No seu enten-
der, o governo de Fernando 

Pimentel, apesar das dificul-
dades, tem enfrentado com 
ousadia e determinação a 
crise, ao focar suas ações na 
redução das desigualdades 
regionais, na valorização 
dos servidores e na manu-
tenção de políticas públi-
cas prioritárias. “Queremos 
fortalecer o diálogo com a 
população e os movimentos 
sociais”, disse. O deputado 

também criticou as reformas 
trabalhista e da Previdência, 
assim como a limitação do 
crescimento dos gastos pú-
blicos federais. Ele foi mais 
um a cobrar que as classes 
mais favorecidas também 
contribuam para o equacio-
namento das contas. Uma 
das medidas propostas pelo 
deputado foi a taxação de di-
videndos das empresas.

Segurança pública
O deputado Sargento Rodri-
gues (PDT) afirmou que nin-
guém quer crise em Minas 
Gerais, mas que a atuação 
do governador Fernando Pi-
mentel tem sido preocupan-
te, principalmente no que 
se refere à segurança públi-
ca. Rodrigues disse ter rece-
bido mensagens eletrônicas 
de diversos bombeiros e po-

liciais militares reformados 
e da reserva indignados com 
a atitude do governador em 
recente visita à cidade de 
Lavras, onde foram entre-
gues novas viaturas para a 
região. “Esses bombeiros e 
policiais foram impedidos 
de entrar no 8º Batalhão. 
Tem sido assim, em todo lu-
gar a que o governador vai: 
ele permanece em um local 

fechado para evitar as vaias 
e os protestos”, criticou o 
deputado. Essa insatisfação, 
segundo ele, é resultado do 
parcelamento de salários 
do funcionalismo e da fal-
ta de reposição da inflação 
nos últimos dois anos. “Esse 
governo está massacrando 
os servidores da segurança 
pública”, concluiu Sargento 
Rodrigues.
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Escola do Legislativo oferece capacitação
para vereadores e servidores municipais

TV ASSEMBLEIA

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.

 0h Plenário (continuação) 
 1h Panorama – Cinema mineiro em destaque 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Segurança Pública (10/11) – Considerar, para 

efeito de pontuação como título em concurso para agente 
penitenciário, o tempo anteriormente trabalhado na área

 3h40 Palestra – Estresse e promoção da saúde nas organizações: 
qualidade de vida no trabalho, com Carlos Legal

 6h TV Escola – Orçamento Público e Cidadania – Teleaula 4: Saiba o 
básico sobre as leis orçamentárias

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 
Memória e Poder – Ator Rogério Falabela 

	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – A escolha da profissão 
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissão de Saúde (7/12) – Apresentação do relatório 

detalhado do Sistema Único de Saúde pelo gestor do SUS no Estado

 12h Assembleia Debate – Reforma trabalhista
 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola – Orçamento Público e Cidadania – Teleaula 4: Saiba o 

básico sobre as leis orçamentárias
 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 – Ator Rogério Falabela   
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama – A escolha da profissão 
 20h Palestra (inédito) – Política e desenvolvimento institucional do 

Legislativo Mineiro, com Fabiano Soares, Thiago Salemi e Otávio Dulci 
 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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Escola vai abrir três turmas de capacitação no mês de março

Ricardo Barbosa / Arquivo ALMG

endereço.
As inscrições para as de-

mais etapas serão abertas a 
partir de março.

nome da atividade, turma 
escolhida, nome completo, 
CPF, câmara municipal de 
origem, e-mail, telefone e 

mica do processo legislativo, 
a elaboração de textos nor-
mativos e a importância das 
comissões parlamentares.

Serão oferecidas três 
turmas em março: a pri-
meira, do dia 15 ao dia 17; 
a segunda, de 22 a 24; e a 
terceira, de 29 a 31. As aulas 
são sempre das 9 às 12 ho-
ras e das 14 às 17 horas. As 
outras etapas serão realiza-
das em abril, maio e junho.
Inscrições – Os pedidos de 
inscrição para a primeira eta-
pa de atividades do Progra-
ma de Capacitação em Poder 
Legislativo Municipal podem 
ser enviados até 27 de março 
pelo e-mail escola.eventos@
almg.gov.br, informando-se 

Vereadores e servidores 
de câmaras municipais po-
dem se inscrever, a partir de 
22 de fevereiro, no Programa 
de Capacitação em Poder 
Legislativo Municipal. A ati-
vidade, oferecida pela Escola 
do Legislativa da ALMG, está 
organizada em três etapas e 
começa em março.

A iniciativa propõe con-
tribuir para o aperfeiçoa-
mento de parlamentares e 
de servidores do Legislativo 
municipal, auxiliando-os nas 
atividades do exercício do 
mandato eletivo e promo-
vendo capacitação e forma-
ção técnica das equipes.

Na primeira fase, serão 
tratados temas como a dinâ-

EDUCAÇÃO


