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Parlamentares eleitos para a 19ª Legislatura 
tomam posse em solenidade no Plenário

Guilherme Bergamini

Assembleia recebeu os deputados da nova Legislatura e instalou 1ª Sessão Legislativa Ordinária 

pelo povo mineiro”.
O deputado Alencar da 

Silveira Jr. (PDT), que atuou 
como 1º-secretário, fez a cha-
mada de deputados e deputa-
das, que também prestaram 
o compromisso e assinaram o 
termo de posse. Hely Tarqüí-
nio declarou empossados os 
parlamentares e instaladas a 
19ª Legislatura e sua 1ª Ses-
são Legislativa Ordinária.

Posse – Após o Hino Nacional, 
interpretado pela cantora lí-
rica mineira Elizete Gomes, 
o deputado Hely Tarqüínio 
prestou o juramento e assi-
nou o compromisso de pos-
se, prometendo “defender 
e cumprir as Constituições e 
as leis da República e do Es-
tado, bem como desempe-
nhar, leal e honradamente, o 
mandato que me foi confiado 

A Mina Córrego do Fei-
jão, de propriedade da mi-
neradora Vale, se rompeu no 
dia 25 de janeiro, destruindo 
unidades administrativas da 
própria empresa e uma ex-
tensa área no seu entorno. O 
número de mortes confirma-
das e de desaparecidos chega 
a 350. Há, ainda, impactos 
ambientais, como a contami-
nação do Rio Paraopeba.

A marcha fúnebre executada 
por um bombeiro militar em 
homenagem às vítimas do rom-
pimento da barragem da Mina 
Córrego do Feijão, em Bruma-
dinho, na Região Metropolitana 
de Belo Horizonte, marcou a 
solenidade de posse dos par-
lamentares da 19ª Legislatura 
na última sexta-feira (1º/2), no 
Plenário da Assembleia.

A reunião foi presidida 
pelo parlamentar mais ido-
so, deputado Hely Tarqüínio 
(PV), que abriu a cerimônia 
manifestando o sentimento 
de dor e de pesar de todo o 
povo mineiro representado 
no Legislativo e expressando 
solidariedade aos familiares e 
amigos das vítimas. 

A menção do deputado ao 
“trabalho heroico” do Corpo 
de Bombeiros Militar de Minas 
no resgate das vítimas em Bru-
madinho provocou o aplauso 
de todos os presentes. Ele 
também citou as outras forças 
policiais e a Defesa Civil, bem 
como os voluntários, vindos 
também de outras localidades. 
Houve um minuto de silêncio 
dedicado às vítimas.

Governador pede apoio contra a crise
anteriormente programada 
pela Assembleia foi alterada 
em função do desastre ocor-
rido em Brumadinho. Foram 
suprimidos ritos solenes no 
Espaço Democrático, as ban-
deiras ficaram a meio mastro 
e, durante a solenidade no 
Plenário, foram dispensadas 
a ornamentação e a apresen-
tação artística. 

Nas imediações da ALMG 
e nas áreas abertas ao públi-
co, houve manifestações em 
função do rompimento da bar-
ragem em Brumadinho e do 
parcelamento dos salários e do 
13º do funcionalismo estadual.

salientou que o eleitor de-
mostrou nas urnas o desejo 
de mudança e de uma gestão 
séria dos recursos públicos.

Para Zema, o discurso 
“demagógico” levou Minas à 
falência. O governador ainda 
ressaltou que vai mostrar o 
que está sendo realizado e 
quem ou o quê estiver impe-
dindo as ações.

“Temos a oportunida-
de histórica de formar uma 
aliança para Minas sair da 
crise maior do que entrou”, 
finalizou Romeu Zema, pe-
dindo paz, união e diálogo.
Sobriedade – A cerimônia 

o governador Romeu Zema 
voltou a pedir um pacto de to-
das as forças políticas para tor-
nar Minas novamente viável. 
Ele apresentou números que 
dão a dimensão da crise fiscal 
do Estado, como o passivo de  
R$ 30 bilhões, a dívida pública 
de R$ 114 bilhões e a previsão 
de déficit orçamentário de  
R$ 12 bilhões para este ano.

O governador reiterou 
que fará a adesão ao regi-
me de recuperação fiscal da 
União e solicitou o apoio dos 
parlamentares para a aprova-
ção de matérias necessárias 
nesse momento de crise. Ele 

Em pronunciamento no qual 
transmitiu a mensagem do 
Poder Executivo aos parla-
mentares da nova legislatura, 

Romeu Zema discursou no Plenário

Guilherme Dardanhan
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Deputado Agostinho Patrus é eleito
presidente da Assembleia de Minas

Guilherme Dardanhan

A Mesa da Assembleia é composta por sete membros, que foram eleitos para o biênio 2019-2021 

Além do presidente Agos-
tinho Patrus, a chapa eleita 
inclui os seguintes deputados: 
Antonio Carlos Arantes  (PSDB), 
1º-vice-presidente; Cristiano 
Silveira (PT), 2º-vice-presi-
dente; Alencar da Silveira Jr. 
(PDT), 3º-vice-presidente; Ta-
deu Martins Leite (MDB), 1º-
-secretário; Carlos Henrique 
(PRB), 2º-secretário; e Arlen 
Santiago (PTB), 3º-secretário.

parlamentares de 28 partidos. 
“Casas legislativas não são mo-
radas de pensamento hege-
mônico. Um de seus elemen-
tos estruturantes é justamente 
a multiplicidade de opiniões”, 
declarou. Segundo o presi-
dente, mesmo diante das dife-
renças, os objetivos de todos 
são comuns: justiça social, de-
senvolvimento, oportunidades 
iguais e respeito às diferenças.

A difícil situação financei-
ra do Estado também foi lem-
brada pelo presidente Agosti-
nho Patrus. Ele ressaltou que 
o Legislativo tem o papel de 
garantir que as decisões para 
o enfrentamento da crise res-
peitem a democracia. 

Agostinho Patrus comen-
tou a diversidade de opiniões 
e posturas que qualificarão 
essa legislatura, integrada por 

Em chapa única, foi eleita, na 
última sexta-feira (1º/2), a 
Mesa da Assembleia de Mi-
nas para o primeiro biênio da 
19ª Legislatura (2019-2023). 
O deputado Agostinho Patrus 
(PV), que assumiu seu quarto 
mandato como deputado es-
tadual, vai comandar o Parla-
mento mineiro no período de 
2019-2021. A Mesa foi eleita 
pelo voto aberto, pela tercei-
ra vez consecutiva.

Logo após a eleição, o 
presidente Agostinho Patrus 
iniciou seu primeiro discurso, 
lembrando o rompimento da 
barragem da mineradora Vale 
no município de Brumadinho 
(Região Metropolitana de 
Belo Horizonte), que causou 
centenas de mortes e grande 
devastação. 

Ele assumiu o compro-
misso de trabalhar para evitar 
que isso se repita. “A Assem-
bleia inicia esta legislatura 
sob o signo do luto, solidária 
ao sofrimento dos atingidos 
e perfilada com outros órgãos 
de fiscalização e controle na 
tarefa de trabalhar para que 
eventos devastadores como 
esse não se repitam”, afirmou.

Confira o perfil dos integrantes da Mesa
to na Assembleia de Minas, 
onde ingressou em 2011. Já 
ocupou o cargo de secretário 
de Estado de Esportes. Exer-
ceu três mandatos consecu-
tivos de vereador em Belo 
Horizonte, tendo sido eleito 
em 2000, 2004 e 2008. Na-
tural do Rio de Janeiro (RJ), é 
pastor da Igreja Universal do 
Reino de Deus. 
3º-secretário:  
Arlen Santiago (PTB)
Assume, em 2019, seu sexto 
mandato consecutivo na As-
sembleia de Minas. Médico 
e advogado, foi vice-prefeito 
de sua cidade natal, Montes 
Claros (Norte de Minas), en-
tre 1996 e 1999. Também foi 
prefeito do município de Co-
ração de Jesus (1993-1995), 
também no Norte de Minas.

Lagoas (Central), iniciou sua 
carreira política em 1989, 
sendo eleito vereador para 
a Câmara Municipal de Belo 
Horizonte. Radialista e jor-
nalista, também presidiu o 
América Futebol Clube. 
1º-secretário:  
Tadeu Martins Leite (MDB)
Nascido em Montes Claros 
(Norte de Minas), assume em 
2019 o seu terceiro mandato 
na ALMG. Foi eleito pela pri-
meira vez em 2011, aos 23 
anos, como o deputado mais 
jovem da história do Estado. 
Foi também secretário de 
Estado de Desenvolvimento 
Regional, Política Urbana e 
Gestão Metropolitana. 
2º-secretário:  
Carlos Henrique (PRB)
Está em seu terceiro manda-

Prefeitura de São Sebastião 
do Paraíso (2003-2004), no 
Sul de Minas. 
2º-vice-presidente: 
Cristiano Silveira (PT)
Está em seu segundo man-
dato na Assembleia mineira. 
Iniciou sua carreira política 
como líder estudantil. Foi ve-
reador de São João del-Rei  
(Central), sua cidade  natal. 
Em 2004, elegeu-se  vice- 
-prefeito do município. 
Atuou como consultor da 
Unesco no monitoramento 
das ações de prevenção e 
enfrentamento da criminali-
dade no Estado.
3°-vice-presidente:  
Alencar da Silveira Jr. (PDT)
Assume, em 2019, seu sé-
timo mandato consecutivo 
na ALMG. Nascido em Sete 

Presidente:  
Agostinho Patrus (PV)
Nascido em Belo Horizonte, 
é empresário e assume seu 
quarto mandato na Assem-
bleia de Minas. O deputado 
também já ocupou os car-
gos de secretário de Estado 
de Turismo e de Desenvolvi-
mento Social. É filho do ex- 
-deputado estadual Agosti-
nho Patrus, que também pre-
sidiu a ALMG. 
1º-vice-presidente: 
Antonio Carlos Arantes (PSDB)
Nascido em Jacuí (Sul de Mi-
nas), é produtor rural e está 
em seu quinto mandato na 
ALMG. Foi prefeito de Jacuí 
por três mandatos (1989- 
-1992, 1997-2000 e 2001- 
-2002). Também já ocupou 
o cargo de diretor-geral da 
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Projeto sobre segurança de barragens 
terá prioridade nesta legislatura

Luiz Santana

Presidente Agostinho Patrus também abordou a possibilidade de criação de CPI sobre a tragédia de Brumadinho

formação de que a Assem-
bleia de Minas é a mais cara 
do País. Ele explicou que a Ca-
sa é a única que considera em 
seu orçamento o pagamento 
de inativos e reforçou que o 
orçamento do Parlamento 
mineiro não chega a 1,3% do 
total do Estado.

O deputado afirmou, 
ainda, que, nos últimos dez 
anos, a ALMG não aumentou 
o orçamento acima da infla-
ção e que despesas continu-
arão sendo cortadas.

da possível privatização de 
estatais mineiras, Agostinho 
Patrus afirmou que a Casa 
ainda deverá receber proje-
tos do Poder Executivo sobre 
a matéria. No entanto, pon-
derou que se trata de um te-
ma de difícil aprovação.

Segundo o presidente, a 
Assembleia também espera o 
envio, pelo Executivo, de pro-
posições que tratam da refor-
ma administrativa do Estado.
Orçamento – Agostinho Pa-
trus também rechaçou a in-

de uma comissão parlamen-
tar de inquérito (CPI) para 
apurar a tragédia de Bruma-
dinho. Segundo Agostinho 
Patrus, se forem cumpridas 
as exigências do Regimento 
Interno da Casa, a CPI será 
instalada. O deputado acres-
centou que sabe que já estão 
sendo colhidas assinaturas e 
que o assunto será analisado 
pela Mesa.
Privatização – Indagado so-
bre declarações do governa-
dor Romeu Zema a respeito 

O novo presidente da Assem-
bleia de Minas, deputado 
Agostinho Patrus (PV), disse, 
em sua primeira entrevista 
coletiva no cargo, que os pro-
jetos de lei em fase avançada 
de tramitação, interrompida 
pelo recesso parlamentar, 
terão prioridade no início da 
19ª Legislatura.

Um deles é o PL 3.676/16, 
de autoria da Comissão Ex-
traordinária das Barragens. 
A matéria estabelece regras 
mais rígidas para o licencia-
mento de barragens de re-
jeitos de mineração. Entre 
outras coisas, proíbe a cons-
trução de barragens pelo mé-
todo de alteamento a mon-
tante, o mesmo utilizado nas 
estruturas que se romperam 
em Mariana, em 2015, e em 
Brumadinho, no dia 25 de ja-
neiro passado.

Agostinho Patrus presi-
diu a Comissão Extraordiná-
ria das Barragens, que, em 
seu relatório final, apresen-
tou recomendações para di-
ferentes órgãos do governo, 
com vistas a evitar acidentes 
como os de Mariana e Bru-
madinho. “Vamos verificar 
se estão sendo implantadas”, 
declarou.

Ele também falou sobre 
a possibilidade de instalação 

Leis abordam licenciamento e fiscalização
É a Lei 22.796, de 2017, 

que obriga a destinação do 
total de recursos arrecadados 
com a Taxa de Fiscalização de 
Recursos Minerários (TFRM) 
aos órgãos do Estado que in-
tegram o Sisema.

Apenas em 2018, segun-
do dados orçamentários, a 
TFRM resultou na arrecada-
ção de R$ 216 milhões.

Com a Lei 22.796, a  ALMG 
também autorizou o Executivo 
a conceder desconto de até 
70% da TFRM às empresas que 
adotarem essas tecnologias al-
ternativas, seja para armaze-
namento dos resíduos ou seu 
aproveitamento econômico.

do meio ambiente e a redu-
ção dos impactos ambientais 
gerados por esses empreendi-
mentos. A Lei 21.972, que re-
gulamenta o Sistema Estadual 
de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos (Sisema), também 
procurou garantir maior rigor 
no licenciamento de empre-
endimentos econômicos de 
maior impacto ambiental.
Fiscalização – Com o objetivo 
de reforçar a fiscalização rea-
lizada pelo Estado, a Assem-
bleia aprovou outra norma 
que pretende dar ao Execu-
tivo condições de melhorar 
sua capacidade de monitora-
mento de barragens.

Lei 21.972, por deliberação 
da ALMG, visam ao aprimora-
mento da proteção às comu-
nidades no entorno dessas 
barragens e outros grandes 
empreendimentos. O artigo 
29 determina que, para o li-
cenciamento de atividades 
que possam colocar em ris-
co vidas humanas ou o meio 
ambiente, serão exigidos pla-
nos de ação de emergência, 
de contingência e de comuni-
cação de risco.

Já o artigo 30 da mesma 
lei prevê que o Poder Execu-
tivo fomentará alternativas 
à implantação de barragens, 
para promover a preservação 

Até 2016, a legislação mineira 
não previa nenhuma regra es-
pecífica sobre o licenciamen-
to ambiental de barragens de 
rejeitos de minério ou em-
preendimentos similares, que 
podem trazer riscos para as 
comunidades vizinhas.

Isso mudou com a Lei 
21.972, promulgada naquele 
ano, que incluiu determina-
ções resultantes do trabalho da 
Comissão Extraordinária das 
Barragens, criada pela Assem-
bleia em decorrência do rom-
pimento da barragem de Fun-
dão, em novembro de 2015, 
em Mariana (Região Central).

Dois artigos incluídos na 
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TV ASSEMBLEIA

 0h Zás – Grupo regional Ginga Ligeira: Vamo que vamo
 0h30 Comissão de Direitos Humanos (13/12/18) – Debate sobre a 

retirada dos cobradores de ônibus em BH
 2h30 Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência 

(20/11/2018) – Debate sobre a Política Nacional de Educação 
Especial

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Sala de Imprensa – Imprensa × WhatsApp: quem poderá 

combater notícias falsas? 
 7h05 Compactos de Comissões 
 7h30 Assembleia Notícia (reprise)
 8h Mundo Político – Lucas Figueiredo
 8h30 Via Justiça – Direito aos alimentos
 9h Pensando em Minas – Novas tecnologias no setor público, com 

Mateus Moreira e Daniel Lança 
 11h Memória e Poder – Político Jarbas Passarinho
 12h Segunda Musical – Duo Alarte
 12h30 Zás – Grupo regional Ginga Ligeira: Vamo que vamo

 13h Geração – Adriana Buzelin: BH + inclusiva
 13h30 Compactos de Comissões
 14h Palestra – Reforma trabalhista e o futuro do trabalho no Brasil, 

com Thales Chagas Machado 
 16h40 Compactos de Comissões
 17h Panorama – Combate à obesidade
 17h30 Via Justiça – Direito aos alimentos
 18h Sala de Imprensa – Imprensa × WhatsApp: quem poderá 

combater notícias falsas? 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Palestra – Qualificação profissional e administração pública, 

com Francisco Gaetani 
 21h30 Segunda Musical – Duo Alarte
 22h Assembleia Notícia
 2h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Memórias Rompidas

• programação sujeita a alterações
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ACONTECE NA SEMANA
Terça-feira (5/2)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

Quarta-feira (6/2)
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)

Quinta-feira (7/2)
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)

19ª LEGISLATURA

Proposições já podem ser protocoladas
de ação legislativa (ou origi-
nada dela); proposição rela-
tiva a contas do governador 
ou do Tribunal de Contas; 
proposição de autoria de co-
missão temporária; relatório 
de evento institucional e pro-
posição dele originada; veto 
e matéria impugnada.
Atendimento presencial – Al-
gumas proposições não estão 
disponíveis para assinatura e 
protocolo digitais. Incluem-se 
nessa situação propostas de 
emenda à Constituição e re-
querimentos incidentais, ou 
seja, aqueles que pretendem, 
por exemplo, adiar a votação 
de determinada matéria ou 
inverter a ordem de aprecia-
ção da pauta.

O protocolo presencial, 
no Palácio da Inconfidência, 
deve ser feito na sala 12 do 
andar SE, para protocolos 
relacionados ao Plenário, e 
na sala 19 do mesmo andar, 
para aqueles relativos às co-
missões temáticas.

Já no caso de proposição 
cujo autor não tenha sido re-
eleito, qualquer outro depu-
tado pode protocolar pedido 
para seu desarquivamento 
a partir de hoje, com a dife-
rença de que agora a autoria 
original é mantida. A matéria 
também retoma a sua trami-
tação do ponto em que se 
 encontrava.

Essas mudanças, que, 
pela primeira vez, passam a 
vigorar já desde o início de 
uma legislatura, foram ado-
tadas pela ALMG para gerar 
economia processual e agi-
lizar o trabalho legislativo, 
dando maior celeridade à 
tramitação das proposições.

Não são arquivados ao fi-
nal da legislatura: projeto de 
deputado reeleito (exceto re-
querimento); projetos de Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO), Orçamento e Plano 
Plurianual de Ação Gover-
namental (PPAG); projeto de 
iniciativa popular; proposta 

legislaturas, independente-
mente de seus autores terem 
sido reeleitos ou não, o que 
gerava grande volume de pe-
didos de desarquivamento na 
legislatura seguinte.

Agora, com mudanças 
ocorridas no Regimento Inter-
no da ALMG, novas regras tra-
zidas pela Resolução 5.511/15 
simplificaram o processo de 
arquivamento e desarquiva-
mento de proposições entre 
uma legislatura e outra.

Proposições de deputa-
dos reeleitos, por exemplo, 
não são mais arquivadas ao 
final da legislatura e podem 
continuar sua tramitação do 
ponto em que estavam na le-
gislatura anterior, salvo se já 
estiverem na fase de votação, 
caso em que voltarão à etapa 
de discussão.

Com essa continuidade 
dos trabalhos, são preserva-
dos, também, os pareceres 
já emitidos sobre esses pro-
jetos, evitando o retrabalho.

Empossados para um manda-
to de quatro anos, os depu-
tados da 19ª Legislatura da 
Assembleia já podem proto-
colar proposições.

Os gabinetes parlamenta-
res podem recorrer ao serviço 
presencialmente, das 8 às 18 
horas, no andar SE do Palácio 
da Inconfidência, ou por meio 
digital, a partir das 8 horas, 
pelo Sistema de Informações 
Legislativas de Minas Gerais 
(Silegis-MG), conforme o teor 
das propostas. O sistema fun-
ciona 24 horas por dia.

O protocolo de propo-
sições é o passo inicial para 
que algumas das propostas 
pretendidas pelos deputados 
possam vir a tramitar na As-
sembleia, como projetos de 
lei, requerimentos e emen-
das; entretanto, ele deixou 
de ser necessário em algu-
mas situações.

Até fevereiro de 2016, 
as proposições de deputados 
eram arquivadas ao final das 


