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Em Reunião Solene, presidente destaca
diálogo democrático e participação

Na Reunião Solene de Plenário 
que marcou, ontem, a instala-
ção da 4ª Sessão Legislativa da 
18ª Legislatura, o presidente 
da ALMG, deputado Adalclever 
Lopes (PMDB), destacou o com-
promisso da Assembleia Legis-
lativa com o amadurecimento 
da democracia brasileira. Nesse 
sentido, ele fez um agradeci-
mento aos demais deputados. 
“Eles já demonstraram, inú-
meras vezes, respeito aos prin-
cípios do diálogo, do entendi-
mento e do voto. Eles também 
demonstraram compreensão 
com o momento crítico pelo 
qual passa o Estado”, salientou. 

Adalclever Lopes ressal-
tou, ainda, o papel e a impor-
tância dos cidadãos mineiros 
no atual momento político. 
“Em 2018, continuaremos 
com nossa abertura à partici-
pação popular, encaminhando 
soluções democráticas para 
os conflitos sociais”, afirmou.

Antes da solenidade, em 
entrevista à imprensa, o pre-
sidente da ALMG disse que 
o ano eleitoral não vai preju-
dicar o andamento dos tra-
balhos legislativos e que a As-
sembleia terá como prioridade 
a fiscalização dos outros Pode-
res e a redução dos gastos.

Mensagem – Após a abertura 
da sessão legislativa, o secre-
tário de Estado de Governo, 
Odair Cunha, leu em Plenário 
mensagem do governador 
Fernando Pimentel. O chefe 
do Executivo estadual des-
taca, no texto, os desafios 
impostos ao planejamento 
diante do legado das admi-
nistrações anteriores. Ele 
classifica como “herança mal-

dita” a situação das contas ao 
assumir o governo. Afirma, no 
entanto, que o momento atual é 
de esperança. “Estamos recons-
truindo o Estado com diálogo, 
equilíbrio e muito trabalho. 
O peso desta herança não vai 
determinar o destino de Mi-
nas”, diz Pimentel.

O governador acrescen-
ta que, desde 2015, novas 
empresas e investimentos 

foram atraídos para Minas 
Gerais, que fechou 2017 
como o segundo estado que 
mais gerou empregos no 
País. “A sensação é de que 
o pior já passou e o melhor 
está por vir”, afirma.

Na mensagem, Pimen-
tel destaca a importância da 
ALMG na discussão de ações 
para retomar a força da eco-
nomia mineira. 

 Presidente da Assembleia, Adalclever Lopes, discursou na abertura da nova sessão legislativa 

Guilherme Bergamini 

Deputados reassumem mandato na ALMG
Os deputados Sávio Souza 
Cruz (PMDB) e Ricardo Faria 
(PCdoB) reassumiram ontem 
os mandatos na Assembleia 
Legislativa, com a publica-
ção, no Diário Oficial, de 
suas exonerações dos cargos 
de secretários de Estado de 
Saúde e de Turismo, respec-
tivamente. A comunicação 
oficial foi feita na Reunião 
Ordinária de Plenário.

Sávio Souza Cruz e Ricar-
do Faria deixaram as secreta-

rias com o objetivo de dispu-
tar as eleições de 2018, uma 
vez que a lei estabelece um 
prazo de desincompatibiliza-
ção, a se encerrar em abril.

Com o retorno dos dois 
parlamentares, Tony Carlos 
(PMDB) e Geraldo Pimenta 
(PCdoB) voltam à condição 
de suplentes. 
Biografias – Sávio Souza Cruz 
cumpre o quinto mandato 
na ALMG, onde ingressou 
em 1999. Ele é formado em 

Engenharia Metalúrgica e é 
professor licenciado da PUC 
Minas e do Colégio Santo 
Antônio. No governo de Fer-
nando Pimentel, além de se-
cretário de Saúde, foi titular 
da pasta de Meio Ambiente, 
entre 2015 e 2016.

Ele também foi secretá-
rio de Recursos Humanos e 
de Planejamento e Coorde-
nação-Geral no governo Ita-
mar Franco (1999-2002) e ve-
reador de Belo Horizonte por 

dois mandatos, tendo ocupa-
do a Presidência da Câmara 
Municipal entre 1997 e 1998.

Ricardo Faria cumpre seu 
primeiro mandato na ALMG. 
Fisioterapeuta e terapeuta 
ocupacional, já atuou como 
professor do ensino funda-
mental e de curso pré-ves-
tibular e dirigiu uma escola 
de educação básica e gra-
duação a distância. Foi ve-
reador por dois mandatos 
em Contagem.
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Democracia
Notícia de que o Brasil re-
grediu no chamado “Índice 
de Democracia”, publicada 
pela revista The Economist, 
foi comentada pelo deputa-
do Rogério Correia (PT). Ele 
disse que o País caiu para a 
49ª posição no ranking. “Nos 
governos petistas, o Bra-
sil era porta-voz dos países 
emergentes e tornou-se a 

quinta economia do mundo. 
Um país que avançava, após 
sair do Mapa da Fome, sen-
do festejado na Organização 
das Nações Unidas (ONU) e 
na FAO (braço da ONU para a 
alimentação e a agricultura)”, 
declarou o deputado. “Após o 
golpe, o Brasil segue ladeira 
abaixo”, acrescentou. Rogé-
rio Correia acusou o atual go-
verno federal de adotar uma 

agenda que inclui a entrega 
dos recursos nacionais, o des-
manche do Estado com as re-
formas trabalhista e da Previ-
dência e a retirada de progra-
mas sociais. Para barrar esse 
movimento, Correia propõe 
a candidatura de Luiz Inácio 
Lula da Silva para presidente. 
“Vamos adotar um programa 
que anule os atos impopula-
res de Temer”, disse.

Críticas 1
O deputado João Leite (PSDB) 
criticou o veto total do gover-
nador Fernando Pimentel à 
proposição de lei que permi-
te o porte de arma para agen-
tes socioeducativos. “Este go-
verno não respeita ninguém, 
acha que os agentes podem 
ir para a rua de peito aberto, 
sem qualquer defesa”, afir-
mou. Dirigindo-se aos mem-

bros da categoria presentes 
nas galerias, ele disse que os 
deputados devem rejeitar o 
veto do governador. João Lei-
te também criticou a fala do 
secretário de Estado de Go-
verno, Odair Cunha, que leu 
mensagem do governador na 
Reunião Solene de Plenário 
que marcou a reabertura dos 
trabalhos parlamentares em 
2018, na manhã de ontem. 

Segundo o deputado, a ges-
tão petista usa como pretexto 
a chamada “herança maldita” 
de governos tucanos para jus-
tificar o caos no Estado. “Essa 
herança não é nossa, é dos 
13 anos do petismo no País”, 
apontou ele, acrescentando 
que Minas terá de trabalhar 
muito para se recuperar do 
“estrago monumental” pro-
movido pelo PT.

Críticas 2
O deputado Sargento Rodri-
gues (PDT) disse que a opo-
sição ficou indignada com a 
fala do secretário de Estado 
de Governo, Odair Cunha, 
na Reunião Solene de Plená-
rio de ontem. O parlamen-
tar questionou a atitude do 
atual governo estadual, que, 
apesar de encontrar o Estado 
com déficit de R$ 7 bilhões, 

teria criado mais secretarias 
e ampliado os gastos com 
propaganda. “Este desgover-
no estragou Minas Gerais. Os 
prefeitos estão desesperados, 
pois não recebem os repas-
ses do Estado referentes ao 
IPVA (Imposto sobre a Pro-
priedade de Veículos Auto-
motores) para o transporte 
escolar e  a saúde”, criticou. 
Sargento Rodrigues também 

lamentou o atraso nos repas-
ses do governo ao Instituto de 
Previdência dos Servidores Mi-
litares (IPSM), o que tem pro-
vocado o descredenciamento 
de hospitais e profissionais de 
saúde. Como providências, o 
deputado informou que a Co-
missão de Segurança Pública 
vai visitar a direção do IPSM 
e, logo após, realizar protesto 
exigindo os recursos. 

Ponte
Na avaliação do deputado Ar-
len Santiago (PTB), o governo 
do Estado não tem condições 
de cumprir a promessa do 
governador Fernando Pimen-
tel de construir uma ponte 
de um quilômetro sobre o 
Rio São Francisco, entre as 
cidades de São Francisco e 
Pintópolis. Segundo ele, só 
agora saiu o edital e, ainda 

assim, “feito para desclassifi-
car empresas, com o governo 
criando uma grande desculpa 
para não fazer a obra”. “A ges-
tão petista não fez nenhuma 
estrada asfaltada no Norte 
de Minas e também não vai 
fazer a ponte”, declarou. Em 
contrapartida, de acordo com 
Arlen Santiago, no governo 
anterior foram asfaltadas 218 
estradas. O deputado divul-

gou que prefeitos estão se 
mobilizando para ir até a Ci-
dade Administrativa a fim de  
protestar contra os atrasos 
nos repasses aos municípios, 
inclusive na área de saúde. 
Ele advertiu que uma “força-
-tarefa” do governo estaria 
pressionando presidentes de 
associações regionais para 
que não promovam a mani-
festação, prevista para hoje.
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Confira os destaques do fim de semana
SALA DE IMPRENSA
O Sala de Imprensa está de volta em 2018, para continuar mostrando um olhar crítico sobre as 
coberturas da mídia. No primeiro programa do ano, o julgamento do ex-presidente Lula. Como 
a imprensa noticiou a decisão dos desembargadores do Tribunal Regional Federal de Porto 
Alegre? Para tratar desse assunto, foram convidados a jornalista Joana Tavares, do site Brasil 
de Fato, e Fernando Antônio da Costa Vieira, professor do Instituto Universitário de Pesquisas 
do Rio de Janeiro. Sábado, às 17h30; domingo, às 18 horas. 

PALESTRA
Confira uma das etapas do Programa de Capacitação em Poder Legislativo Municipal, uma ação 
da Escola do Legislativo em parceria com o Centro de Apoio às Câmaras, que pretende con-
tribuir para o aperfeiçoamento dos vereadores e de suas equipes no exercício das funções do 
mandato eletivo. O conteúdo em questão é Noções de legística formal: a elaboração legislativa 
e Redação oficial, parte 2, com a redatora-revisora da ALMG Maria Isabel Gomes Matos. A TV 
Assembleia gravou as palestras e as exibe neste sábado, às 22h30. 

PANORAMA 
As mortes causadas por complicações da febre amarela em Minas e no País têm deixado a 
população apreensiva. Milhares de pessoas vêm procurando os centros de saúde para tomar a 
vacina contra a doença. E muitas são as dúvidas sobre os sintomas, as formas de transmissão 
e o risco real de contágio nas áreas urbanas e rurais. Para nos ajudar a entender melhor como 
está a situação, o Panorama convidou Rodrigo Said, subsecretário de Vigilância e Proteção à 
Saúde da Secretaria Estadual de Saúde, e Rodrigo Farnetano, infectologista do Hospital Mater 
Dei. Domingo, às 7h30 e às 16h30. 

Sábado
 0h Palestra – Política e desenvolvimento institucional do Legislativo 

mineiro: organização da obra, com Fátima Anastasia e Manoel Leandro 
	 1h	 #Confirma
	 1h30	 Assembleia	Notícia	(reprise)
	 2h	 Comissão	de	Saúde	(18/10)	– Debate sobre ações de prevenção 

e combate ao câncer de mama
	 6h10	 Minas	é	Muitas	– Itabira
	 7h	 Panorama	–	Energias renováveis 
	 7h30	 Mundo	Político	
	 8h	 Comissão	de	Defesa	do	Consumidor	(6/12)	– Debate sobre a 

proposta de duplicação da MG-242 e de implantação de pedágio 
nessa via, no trecho entre Sete Lagoas e a junção da MG-010, e o 
impacto econômico da cobrança para o consumidor

	11h45	 Plenário	(reprise)	–	Reunião Solene de Instalação da 4ª Sessão 
Legislativa da 18ª Legislatura 

	12h15	 Plenário	(reprise)	–	Reunião Ordinária de 1º/2 
	13h35	 Compactos	de	Comissões	
	13h50	 #Confirma	
	14h20	 Comissão	de	Defesa	dos	Direitos	da	Pessoa	com	Deficiência	

(5/12)	–	A comissão ouve a Sra. Sandra Freitas, da EE. 
Pestalozzi, a respeito de educação inclusiva

	 16h	 Compactos	de	Comissões	
	16h30	 Panorama	–	Energias renováveis 
	 17h	 Mundo	Político	
	17h30	 Sala	de	Imprensa	(inédito)	–	Cobertura do julgamento do  

ex-presidente Lula
	18h05	 Compactos	de	Comissões	
	18h30	 Brasil	Eleitor	
	 19h	 Geração	– BeHoppers 
 19h30 Zás – Cantor Bilora
	 20h	 Memória	e	Poder	– Artista plástico Álvaro Apocalypse
	 21h	 Assembleia	Debate	–	Descriminalização das drogas 
	 22h	 Segunda	Musical	–	Pianista Ernesto Hartmann 
	22h30	 Palestra	de	Capacitação	em	Poder	Legislativo	(inédito)	–	

Noções de legística formal e elaboração legislativa, com Maria 
Isabel Gomes Matos (tarde) 

*	programação	sujeita	a	alterações

	 0h15	 Comissão	de	Meio	Ambiente	(7/12)	–	Debate sobre problemas 
no abastecimento de água em comunidades na Serra da Moeda 

 3h45 Palestra – A Legística e a qualidade da lei, com José Alcione 
Bernardes

	 7h	 Panorama	–	Febre amarela
	 7h30	 Mundo	Político	
	 8h	 Segunda	Musical	–	Pianista Ernesto Hartmann 
	 8h30	 Zás	– Cantor Bilora 
	 9h	 Compactos	de	Comissões	
	 9h20	 Comissão	de	Saúde	(14/12)	–	Debate sobre a dívida do Estado 

com as Santas Casas e com os hospitais filantrópicos 
	12h30	 Geração	–	BeHoppers 
	 13h	 Assembleia	Debate	–	Descriminalização das drogas
	 14h	 Compactos	de	Comissões
	14h25	 Documentário	Diálogos	Possíveis	–	Direitos humanos e 

criminalidade 
	 15h	 Segunda	Musical	–	Pianista Ernesto Hartmann 
	15h30	 Memória	e	Poder	–	Artista plástico Álvaro Apocalypse
	16h30	 Panorama	– Febre amarela
	 17h	 Mundo	Político
	17h30	 #Confirma	
	 18h	 Sala	de	Imprensa	– Cobertura do julgamento do ex-presidente 

Lula
	18h35	 Compactos	de	Comissões
	 19h	 Minas	é	Muitas	–	Ribeirão das Neves
 19h40 Palestra – Influência econômica no funcionamento do Poder 

Legislativo, com Bruno Carazza
	22h30	 Via	Justiça	–	Fraudes no Brasil 
	 23h	 #Confirma
	23h30	 Mundo	Político	

*	programação	sujeita	a	alterações

Domingo
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PLENÁRIO

TV ASSEMBLEIA

	 0h	 Plenário	(continuação)
	 1h	 Panorama	–	Febre amarela
	 1h30	 Assembleia	Notícia	
	 2h	 Comissão	de	Direitos	Humanos	(20/10)	–	Debate sobre 

demandas dos servidores da educação 
 4h15 Palestra – Gestão de processos, de competências e de 

desempenho na administração pública, com Cláudio Medeiros
	 6h10	 Parlamento	Brasil
	 6h30	 Brasil	Eleitor
	 7h	 Compactos	de	Comissões	
	 7h30	 Assembleia	Notícia
	 8h	 Mundo	Político	
	 8h30	 Panorama	–	Febre amarela
 9h Palestra – Choque ou gestão, com Paulo Ricardo Diniz Filho 
	 9h50	 Comissão	de	Desenvolvimento	Econômico	(30/11)	– Debate 

sobre a comercialização do queijo artesanal 

	 12h	 Memória	e	Poder	– Ceramista Erli Fantini 
	 13h	 Mundo	Político	
	13h30	 Compactos	de	Comissões
	13h45	 Debate	Público	da	Comissão	de	Desenvolvimento	Econômico	

(15/12)	–	Minas de Volta aos Trilhos 
	 19h	 Assembleia	Notícia	(ao	vivo)
	19h30	 Panorama	–	Prevenção ao vírus HPV
	 20h	 Segunda	Musical	–	Pianista Ernesto Hartmann
20h30	 #Confirma	
	 21h	 Assembleia	Debate	–	Descriminalização das drogas 
	 22h	 Assembleia	Notícia	
	22h30	 Mundo	Político	
	 23h	 Via	Justiça	–	Fraudes no Brasil 
 23h30 Zás – Cantor Bilora 

*	programação	sujeita	a	alterações

10h30
• Sorteio dos pareceristas dos editais de cultura da ALMG (Teatro)

Assembleia Legislativa recebe 18 vetos
do governador na Reunião Ordinária

Na Reunião Ordinária de Ple-
nário de ontem, foram rece-
bidas mensagens do gover-
nador Fernando Pimentel por 
meio das quais ele encami-
nha nove vetos totais e nove 
parciais a proposições de lei 
oriundas de projetos aprova-
dos no fim de 2017 na ALMG. 

Entre os vetos totais, um 
incide sobre a Proposição de 
Lei 23.861, que dispõe sobre 
o porte de armas de fogo por 
agentes socioeducativos e 
tem origem no Projeto de Lei 
(PL) 1.973/15, do deputado 
Cabo Júlio (PMDB). O gover-
nador considerou inconsti-
tucional a proposição, jus-
tificando que o assunto em 
questão é matéria de compe-
tência exclusiva da União.

Originária do PL 2.844/15, 
dos deputados Fred Costa 
(PEN) e Noraldino Júnior (PSC), 
também recebeu veto total 
a Proposição de Lei 23.863, 
que proíbe o uso de animais 
para desenvolvimento e tes-

te de produtos cosméticos e 
de higiene pessoal. Pimentel 
ponderou que a proibição 
abrupta dessas experiências, 
sem definição de métodos al-
ternativos, pode prejudicar o 
desenvolvimento da pesqui-
sa no setor.

Cargos – A Assembleia tam-
bém recebeu ontem ofício do 
Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais (TJMG) que encami-
nha o PL 4.909/18, o qual tra-
ta de alterações no quadro de 
cargos de provimento em co-
missão da secretaria do órgão.

Foi recebida, ainda, 
mensagem do governador 
Fernando Pimentel encami-
nhando a indicação de Eval-
do Ferreira Vilela para presi-
dir a Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de Minas 
Gerais (Fapemig).

Entre os vetos do governador recebidos em Plenário, nove são totais e nove são parciais

 Guilherme Dardanhan


